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LYKKELIGE VINDER·E 

Henrik Mortensen, Peter Palle Klokker og Carsten Morild var hovedpersonerne, da Danmark vandt sin næststørste landskampsejr nogen
sinde - MCC blev i Nykøbing Mors slået med 8 stående gærder. Carsten Morild fejrede sit landskampjubilæum, men også af andre grunde 
kan de to AaBere og fynboen være glade. Aalborg Boldspilklub vandt sit 15. danske cricketmesterskab og P. P. Klokker havde en afgø
rende hånd på battet, da B1909 sikrede fortsat fynsk repræsentation i tørste klasses dansk cricket. 

(Foto: Ole Geerthsen) 



OMKRING POKALFINALEN 
Årets pokalfinale mellem Aal
borg Boldklub og Kjøbenhavns 
Boldklub blev ikke spillet.De 
to klubber kunne efter indbyr 
des forhandlinger ikke- blive 
enige om en spilledato.Heref
ter fastlagde forbundet kam
pen til afvikling lørdag den 
21.august på AaBs bane.Spille
stedet var tidligere lagt fast.
KB mente ikke at kunne accep
tere denne dato og anmodede
om flytning,hvis ikke,måtte
klubben se sig nødsaget-til
at afstå fra deltagelse.For
bundet svårede hertil,at kun
ne de to klubber stadig ikke
blive enige selv,måtte man
fastholde 21.august og at KB
ville blive idømt en bøde på
200 kr for udeblivelse.KB mød
te ikke og taømtes bøden.
KB ankede afgørelsen til ama
tør- og ordensudvalget,der o_g
så har anmodet DCF om forbun
dets kommentarer.Der har i
dagspressen været flere artik
ler omkring sagen - de to re
degørelser,som vi her gengi
ver i deres fulde udstrækning
skal også ses som svar på dis
se artikler.

KB' S SKRIVELSE 

Under henvisning til§ 13,stk. 
1 i love for Dansk Cricket For
bund skal KB herved for Amatør
og Ordensudvalget indanke den 
af bestyrelsen for Dansk Cric
ket Forbund ved skrivelser,se
nest af 16.august 1976,trufne 
afgørelse vedrørende fastsæt
telse af datoen for pokalfina
len 1976,herunder den bøde, 
stor kr.200,00,KB i samme for
bindelse er ikendt. 
Man skal indledningsvis bemær
ke,at KB er fuldt bekendt med, 
at forbundets bestyrelse,jvfr. 

§§ 16 i turneringsreglementet,
sammenholdt med 1 i reglemen
tet for pokalturneringen,ende
ligt afgør aJle spørgsmål tur
neringen vedrørende (cfr.dog
fornævnte§ 13 i forbundets
love) ,men man må på den anden
side fastholde,at denne afgø
relsesbeføjelse har den natur
lige begræsning,at den kun kan
udøves efter rent objektive
kriterier.
Der må for enhver forvaltning,
som rummer afgørelsesbeføjelse
- det være.sig offentlig som
privat - gælde principet om,at
magtfordrejning gør en afgørel
se ugyldig.Magtfordrejning er
jo blandt andet det tilfælde,
at en afgørelse bygger på usag
lige motiver,d.v.s.at den til
godeser hensyn som ligger u-
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denfor de hensyn,som den pågæl
dende myndighed er 'sat til at 
forvalte. 
Dette princip er fuldt aner
kendt i enhver kendt vesteuro
pæisk forvaltningsretlig teori. 
I den foreliggende sag har for 
bundets bestyrelse under den 
28/7 1976 stillet fastsættel
sen af datoen for omhandlede 
pokalfinale åben for forhand
ling mellem de implicerede 
klubb�r,dog kun til og med �en 
7/8 1976.Det skal fremhæves,at 
der ikke i denne henvendelse 
tir KB er taget noget som 
helst forbehold med hensyn til 
datoen i �elation til den or
dinære turnering. 
3 dage inden udløbet af denne 
frist konstaterer bestyrelsen, 
at "Vi har nu forstået,at der 
ikke kan opnås enighed om spil
ledato inden turneringens af
slutning" og bestyrelsen fast
sætter herefter datoen for po
kalfinalen til et tidspunkt, 
AaB har ønsket,nemlig den 21/8 
1976. 
Ved skrivelse af 5/8 1976 pro
testerer KB mod denne afgørel
se ud fra rent·materielle kri
terier - nemlig hensynet til, 
at KB dagen efter pokalfinalen 
i Aalborg i h.t.turneringsske
maet skal spille en afgørende 
kamp dagen efter i København. 
10/8 1976 fastholder forbun
dets bestyrelse spilledatoen 
under henvisning til "hensyn 
til turneringsafviklingen i
Øvrigt". 
Ved skrivelse af 13/8 �976 
fastholder KB sin indsigelse 
mod datoen for pokalfinalen, 
stadig ud fra rent materielle 
kriterier,men i denne henven
delse også ud fra en imødegå
else af forbundets begrundel
se for de særlige hensyn,der 
kræver afholdelse af pokalfi
nalen inden den ordinære tur
nerings afvikling. 
Ved skrivelse af 16/8 1976 
fastholder forbindet sin af
gørelse med en begrundelse, 
som KB med beklagelse må af
vise som helt uacceptabel -
dels fordi den på afgørende 
punkter ikke er i overenstem
melse med det faktisk passe
rede,dels fordi den på meget 
væsentlige punkter repræsen
terer,hvad man i moderne 
sprogbrug betegner som "efter
rationalisering". 
Et enkelt punkt vil man dog 
efter omstændighederne ikke 
undlade at kommentere: 
Hvis bestyrelsen principielt 
havde haft tungtvejende argu
menter for en spilledato,der 

lå inden den ordinære turne
rings afslutning,måtte dette 
forhold utvetydigt have frem
gået af bestyrelsens skrivel
se af 28/7 1976,særligt,når 
hensyn tages til,at bestyrel
sen året før havde accepteret 
pokalfinalens afvikl�ng efter 
afslutningen af den ordinære 
turn�ring - men desværre frem 
går det vist helt tydeligt, 
at bestyrelsen først har fået 
disse betænkeligheder,da den 
skulle forsvare sin afgørelse 
eensidlgt i AåB·s favør. 
KBs �tilling til sagens for
løb er alene dikteret af hen
synet til sagens realitet,og 
vi skal derfor anfi,Øre fØlgen
de:Ved skrivelsen af 28/7 
1976 tilkendegav bestyrelsen 
at KB til og med 7/8 1976 frit 
- altså uden afhængighed af
datoen for den ordinære turne
rings afslutning - kunne for
-hanale sig frem til en dato
for pokalfinalen.3 dage før
udløbet af denne frist imøde
kommer bestyrelsen AaB·s øn
ske om spilledato.Det er en
selvfØlge,at AaB derefter mis
ter enhver motivering for vi
dere forhandling med KB - som
derved fratag�s den ret til
en forhandlingsløsning,besty
relsen havde givet tilsagn
om ved skrivelsen af 28/7 1976.
Det må i hvert tilfælde vir
ke helt ejendommeligt,at be
styrelsen først i sin skrivel
se af 4i8 1976 finder det for
udsat,at spilledatoen skulle
�igge inden turneringens af
slutning - idet dette forbe
hold som anført er uhjælpelog
knyttet til den mellem forbun
det og AaB aftalte spilledato.
Man må iøvrigt stille sig helt
uforstående over for,hvordan
bestyrelsen "har nu forstået,
at der ikke kan opnås enighed"
- idet der ikke fra bestyrel
sens side er produceret (eller
kan produceres) nogen som
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helst dokumentation for nogen 

tilkendegivelse fra KB om,at 

vi betragtede forhandlingerne 

som opgivne på dette tidspunkt. 

Vi må derfor finde,ud fra en 

objektiv vurdering af samtli

ge foreliggende,dokumenterede 

oplysninger,at bestyrelsen ved 

sin fastsættelse af datoen for 

pokalfinalen har handlet ensi

digt i AaBs interesse og der

med har overskredet grænserne 

for rimelig udøvelse af sine 

afgørelsesbeføjelser i h.t.tur 

neringsreglementet,og vi skal 

derfor henstille til amatørud

valget at kende afgørelsen u

gyldig. 

Da bestemmelsen om udvalgets 

beføjelser i lovenes§ 13,stk. 

1 tilsyneladende ikke omtaler 

sammes sanktionsmuligheder o

ver for forbundets bestyrelse, 

skal man henstille til udval

gets overvejelse,hvorvidt det 

mener at kunne pålægge besty

relsen at fastsætte en anden 

dato for afviklingen af pokal

finalen 1976,hvorved bemærkes, 

at KB for sit vedkommende in

tet vil have at erindre mod, 

at den afvikles i 1977. 

Vi anmoder om,at parterne ind

kaldes til en mundtlig for

handling for udvalget.Sagens 

korrespondance vedlægges. 

Med venlige hilsener fra 

KJØBENHAVNS BOLDKLUB 

på formandens vegne, 

Johs.Christensen 

sekretær 

FORBUNDETS SKRIVELSE 

Ved skrivelse af Jo.august 

1976 anmoder udvalget DCF's 

bestyrelse om en udtalelse i 

anledning af KBs protest af 27. 

august 1976. 

Da bestemmelserne i turnerings 

reglementet - som KB iØvrigt 

selv anfører - Pr ganske enty

dige - er en egentlig udtalel

se vel ikke fornøden.Det siger 

sig selv,at et forbund,der er 

sat til aL handle i alle klub

bers interesse,ikke ensidigt 

handler i en enkelt klubs inte

resse.Situationen har været at 

to klubber forhandlede om fire 

forskellige datoer for afviklin

gen af en finale,idet dog hver 

klub foreslog og fastholdt to 

forskellige datoer.I en sådan 

situation vil det formentlig 

for den klub,hvis forslag ikke 

imødekommes,ofte se ud som om 

forbundet ensidigt favoriserer 

den anden.Til orientering for 

udvalget er som bilag vedlagt 

en redegørelse for forbundets 

præmisser. 

Forbundet skal iøvrigt henhol

de sig til sine i sagen afgiv

ne udtalelser til KB,der er 

vedlagt.En enkelt ting bør dog 

tydeliggøres.I skrivelse af 4. 

aug.1976 til KB anføres, "at 

der herved var forudsat ... ".KB 

anfører,at dette ikke fremgik 

af skrivelse af 28.juli 1976 

og det er ganske rigtigt en 

formel fejl fra forbundets si

de.DCF skulle dog under alle 

omstændigheder have godkendt 

den aftalte spilledato og for 

at bøde på det formelt uheldi

ge i,at ovenstående forbehold 

ikke var anført i forbundets 

skrivelse af 28.juli 1976,skal 

påpeges,at det mundtligt over

for begge klubber er tilkende

givet,at uanset forbundets 

principielle stilling var,at 

kampen burde afvikles før den 

ordinære turnerings slutning, 

så villedatoen 11.-12.septem

ber kunne godkendes,hvis de to 

klubber kunne blive enige her

om og hvis Silkeborg var ind

forstået.Det er også blevet 

gjort klart,at der selv efter 

7.august 1976 var mulighed for

de to klubber at forhandle ind

byrdes herom.Hermed har DCF

vist gjort,hvad man overhove

det kan forlange for at berig

tige denne meget beskedne lap

sus.Et vist mål af samarbejde

fra klubbers side og mellem

klubberne må med rimelighed

kunne forventes.

Med venlig hilsen 

f.Erling Froulund
(sign.) søren Nissen

DCFs bilag til udvalget: 

Følgende hensyn ved fastlæg

gelse af spilledato for po

kalfinalen var afgørende: 

1) KBs placering i l.divisi

on gjorde det vanskeligt for

DCF at se bort fra mulighe

den af,at KB skulle spille

kvalifikationskamp mod vinde

ren af 2.division.Denne kamp

skulle iflg.turneringsplanen

spilles 4.-5.september 1976

med eventuel omkamp 11.-12.

september (jfr.dog 3).

2)AaB kunne tænkes at komme

ud i en eventuel omkamp mod

Svanholm om DM og denne kamp

skal afvikles umiddelbart ef

ter turneringens afslutning,

formentlig 4.-5.september.

3)Regn under de sidste turne

ringsomgange kunne bevirke en

udskydelse af afslutningen på

turneringen med deraf følgende

hindringer for at afvikle de

under 1) og 2) nævnte kampe

på de nævnte dage.

4)Såvel KB som AaB havde forud

for turneringen til DCF frem

sendt ønske om at afvikle to

turneringskampe på en weekend

- og har rent faktisk også

gjort det.

S)LØrdag d.28.august - som AaB

havde tilbudt - anses af for

bundet for uegnet,da den af

hensyn til den retfærdigst mu

lige afvikling af turneringen

bør friholdes,således at evt. 

aflyste kampe fra 21.-22.au

gust kan afvikles her,i det 

omfang rejsemæssige forhold 

gør det muligt. 

6)Den fastsatte spilledato 21.

august stillede de to klubber

lige,idet begge dagen efter

skulle spille en turnerings

kamp.

7)En fastlæggelse af pokalfi

nalen til den 4.-5.eller den

11.-12.september fra DCFs si

de kunne,jfr.det ovenfor an

førte,medføre en udskydelse

af kvalifikationskampen mel

lem Silkeborg og !.divisions

nr.trediesidst,hvilket på da

værende tidspunkt så ud til at

kunne blive KB (der endte med

at blive nr.næstsidst med sam

me antal points som nr.tredie

sidst) .Udskydelsen kunne bli

ve på adskillige uger.Dette

ville være indlysende urime

ligt overfor Silkeborg,der var

færdig med sin afvikling af de

ordinære 2.divisionskampe den

22.august og således måtte ri

sikere at skulle vente adskilli

ge uger - uden kamptræning -

før den afgørende opryknings

kamp skulle spilles.

Da DCF først i begyndelsen af

juli opgav af kontakt med TV

med henblik på forhandling om

TV-transmission af pokalfinalen

var 21.august 1976 i realiteten

DCFs eneste mulighed for en

tvangsmæssigt fastsat spilleda

to,når der skulle tages hensyn

til ferier,turneringsplan samt

frister,der måtte gives klub

berne med hensyn til at søge

at nå en forhandlingsløsning.

p.b.v.

f.Erling Froulund

(sign.) 

søren Nissen 

En sjælden 
rekord 
Mon ikke Ole Mortensen,Svan

holm,satte noget af en rekord, 

da han stillede op i junior

DM-finalen i Esbjerg.Det var 

S.gang han deltog i en sådan

finale.Det første år var i 71

som lilleput (på dispensati

on) mod Dronningborg,der sej

rede.Selvom han var lilleput

blev han dengang københavnsk

topscorer med 16.Siden var

med til at blive mester i 73,

74 og 75 og i år,hvor han sådan

set skulle være bedst,gik han

for 3 points,så det går til

bage med årene.Iøvrigt blev

han dansk drengemes ær i åre

ne 71,72 og 73,så han har i

alt 6 danske ungdomsmesterska

ber at pryde sin scrapbog med.

71 



A
A

 B
 

15
 D

M
A

a
lb

o
rg

 
B

o
ld

sp
ilk

lu
b

 
va

n
d

t 
si

t 
15

. 
d

a
n

sk
e

 
cr

ic
k

e
tm

e
st

e
rs

k
a

b
 

i 
19

76
. 

M
e

st
re

n
e

 e
r,

 s
tå

e
n

d
e

 f
ra

 v
e

n
st

re
: 

H
e

n
n

in
g

 O
le

se
n

, 
H

e
nr

ik
 E

sp
e

rs
e

n,
 

Jø
rg

e
n 

W
. 

S
 

La
rs

e
n

, 
C

a
rs

te
n

 
M

o
ri

ld
, 

C
la

u
s 

M
o

ri
ld

, 
S

v.
 

Å
g

e
 J

e
p

p
e

se
n

, 
H

e
n

ri
k 

M
o

rt
e

n
se

n
 H

e
n

n
in

g 
H

o
ff

. 
S

id
d

e
n

d
e

: 
P

er
 

Te
rp

, 
O

le
 l

sa
k

ss
o

n,
 

E
ri

k
 W

e
st

e
rg

a
a

rd
, 

H
a

rd
y 

C\J
 

■
 

I 
S

ø
re

n
se

n
. 

,-.....
 



1. division:

Nedrykningskampen blev den 
mest spændende i mange år 

Det sidste par runder af l.divi
sion i cficket blev "forbudt for 
børn",ihvertfald hvad nedrykning 
angik. 
Inden sidste runde var hele seks 
hold i fedtefadet - B 1909,Ring
sted,Hjørring,AB og KB stod alle 
med 18 turneringspoints,mens Es
bjerg kun havde 14 og så ud til 
at være lost. 
Men efter at turneringens sidste 
bold var kastet og turneringsle
deren havde haft waterpas,logarit 
metabel med meget mere fremme for 
at regne stillingen ud,blev re
sultatet at de to gamle københav
nerklubber,der hver især gennem 
tiderne har betydet umådeligt 
meget for dansk cricket,KB og AB 
må ned i den nye grundserie II, 
for KB blev det en trist jubilæ
umshilsen,så meget mere som KB 
ellers kunne notere den merite
rende sejr over Svanholm sammen 
med vundne kampe over Hjørring 
og,også overraskende,Århus.Men 
i Esbjerg kneb det - Vi blev slå 
et af en gammel mand med krøller 
sagde en af KBerne efter kampen 
og efter at Otto Gade havde lagt 
grunden til Esbjergs sejrsgiven
de inning. 
AB havde slået Ringsted og Nyk. 
M.og fået de sidste af sine 18
turneringspoints mod Esbjerg.
Men i den sidste kamp mod Chang
var det måske problematisk at
ABerne kom ind i en 2.halvleg,
hvor de OK havde en fair chance
for at vinde,men samtidig måt
te notere,at de mistede gærder
trak ned på gennemsnittet - og
det blev gennemsnittet,der kom
til at afgøre sagen.
Inden sidste runde stod Hjør
ring dårligst,når man ser på
differencen mellem fældede mod
standergærder og tabte egne
gærder.Men vendelboerne havde
et våben,den tidligere lands
holdskeeper Hans Faussbøl,der
scorede century.Det samme gjor
de unge Bruno Nielsen og Hjør
ring sluttede med 281 for 4 i
vinderposition mod Århus hvis
gærdeside dog kunne stå for
Hjørrings kastning.0-0 i den
kamp betød at Århus måtte vin
ke farvel til den sidste lille
chance for en bronzemedalje
og samtidig forbedrede Hjør
rings kæmpeinnings holdets gen

nemsnit så meget,at Hjørring
trods de O turneringspoints
sluttede bedst af de tre hold
der endte med 18 points.Hjør-

ring fik en difference på 
2.07,hvor KB endte med 2.90 
og AB med 3.40.Hjørring fik 
altså en chance mere,som hol
det pr0mte udnyttede,igen bl. 
a.takket være Hans Faussbøl. 
Esbjerg slap som nævnt med
sejren over KB og med tidli
gere vundne 6 points mod Ring
sted og 8 fra 2.halvlegssej
ren over Chang,væk fra bund
klyngen.
Det samme gjorde 1909 efter
en hæsblæsende 1 gærdes sejr
over Ringsted.Sjællænderne hav
de ellers Jan Hansen med igen
efter dennes skade i Afrika
ellers truede med at stoppe
hans spil mere i år.Men Peter
Palle Klokker havde også væ
ret i Afrika - hans 71 var
stærkt medvirkende til at fyn
boerne,ganske vist med sidste 
mand ved pindene passerede
Ringsteds score.
Sjællænderne havde nogle sær
deles spændende minutter ind
til de hørte resultaterne fra
de andre nedrykningarenaer.
Men man vidste at man stod
bedst indbyrdes,hvis det var 
klyngen Hjørring,KB og AB man
skulle sammenligne sig med.
Skanderborg havde på den næst
sidste spilledag slæbt sig i
definitiv sikkerhed med en
opslidningssejr over Hjørring.
Skanderborg fik i den sidste
kamp læsterligt med klø af
Nyk.M.der allerede .. på et tid
ligt tidspunkt af sæsonen var 
det eneste hold,der hverken
kunne nå det ene eller det
andet.Men det er snart lang
tid siden morsingboerne har
vundet en 8-0 sejr.Et kaste
talent som Flemming Poulsen
er medvirkende hertil,han skal 
bare passe lidt mere på sin 
aflevering. 

FOR FEMTENDE GANG 

Topholdene får tilgive at vi 
ikke indledningsvis konstate
rede,hvem der blev dansk mes
ter,men nedrykningssituationen 

var så ulig meget mere spænden
de ihvertfald sidste turnerings 
dag.Men selvfølgelig skal det ik 
ke forklejne Aalborg Boldklubs 
15.danske mesterskab i de 23 år
DCF har eksisteret.
AaBerne fik ikke points i årets
første turneringskamp mod Nyk.M.

og skabte derved spænding turne 
ringen igennem.Situationen blev 
lige,da Svanholm tabte til KB,og 
den blev afgjort,da Svanholm 
led nederlag til i\rhus. 
Siden gav AaB ikke føringen fra 
sig og havde endda optjent så 
mange 8-0 sejre at mesterskabet 
var i hus allerede før den sid
ste kamp mod mestrene. 
At AaB ikke ville tabe denne 
kamp er givet,men den blev alli
gevel noget af et anti-klimaks, 
betydningsløs,som den var.Men 
glædeligt at unge folk som Claus 
Morild og søren Hamberg viser, 
at der også fremover er materi
ale nok at bygge på. 
Svanholm havde problemer sidst 
på sæsonen.Ole Mortensen var 
mere eller mindre skadet det 
meste af tiden og kun glimtvis 
som mod B 1909 foldede Svanhol
merne deres hurtigscoring ud. 
AaBerne spillede efter turne
ringens genoptagelse særdeles 
sikkert og overl�gent. 
Chang sluttede på bronzeplad
sen og det alene er nok årets 
største overraskelse,nedryk
ningstippet som Chang var ef
ter sidste års turnering.Men 
Troels Nielsen og Torben Skov 
gjorde underværker.Chang af
færdige både Århus og Nyk.M.

som ecentuelle medbejlere til 
bronzemedaljen,men et neder
lag til Skanderborg,der sloges 
for livet betød at ålborgen
serne ikke kunne true Svanholm 
på 2.pladsen.Havde Chang slå
et Skanderborg var holdet slut 
tet foran Svanholm og den nord 
jyske triumf var dermed blevet 
fuldkommen. 

DE SIDSTE RUNDER 

AaB havde allerede inden som
merferiepausen lagt sig i spid 
sen af turneringen,og der blev 
holdet. 

Måske er det groft at sige det 
men der var nærmest tale om op 
visning i AaBs kampe mod Skan
derborg og 1909 - Skanderborg 
blev affærdiget med 85 og 51 
(Carsten Morild ialt 10 for 40) 
Hardy Sørensen lavede 57 ud af 
en AaB-inning på 174 for 8.J. 
Priess kunne dog notere 5 f.45 
som et udmærket resuliat.Fynbo 
erne fik 48 og 38 efter samme 
recept (Henrik Mortensen ialt 
9 for 20,Carsten Morild ialt 7 
for 17) .AaB var startet ved 197 
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for 5,Henning Hoff kom i top 
med 67. 
Da Svanholm imellemtiden var 
snublet i Århus,havde kampen 
mellem sidste års nr.l og nr.2 
kun symbolsk betydning.AaB gik 
igen først ind og tegnede sig 
for 233 for 5 - Claus Morilds 
81 hans hidtil højeste i l.di
vision,Henrik Mortensen lige
ledes Bl.Tid var der ikke for 
meget af,men Svanholm nåede 
dog acceptable 103 for 5,bl.a. 
takket være Søren Hamberg der 
med 65 noterede sit hidtil hø
jeste i den fornemstre række. 
Der var ikke for meget tilba
ge i resten - Svanholm nåede 
140 all out,og så var der ab
solut ingen tvivl om,hvor "ska 
bet" skulle stå. 
Svanholm havde slået Ringsted 
overbevisende.J.Jønsson,Morten 
Petersson og Flemm.Søegaard 
ryddede sjællænderne for 99. 
Henning Berg rettede lidt op 
på skuden med 39 efter at 5 
var ude for 31.Svanholm behø
vede kun at afgive l gærde for 
at nå 102,og de 117 som Ring
sted noterede i 2.halvleg nåe
de københavnerne på kun 77 bol 
de -Lars Hansen og Mich.Peters 
son skiltes først ved 102. 
Mod 1909 så det ud til at Svan 
holm skulle få problemer - P. 
P.Klokker carried his bat med 
106 not out i 1909s inning på
87 overs.Er Klokkers reperto
ire ikke det store,har han i-

hvertfald viljen til at blive 
der,som han 14 dage senere 
gav en ny smuk prøve på i kam 
pen mod MCC.1909 scorede 236 
for 8 og efterlod Svanholm med 
2 timer og 4o minutter til at 
klare den affære.Der skulle 
scores 237 på ialt 46 overs 
som det viste sig at blive -
det vil sige en konstant fart 
af 5 pr.over.De to første gær
der var væk ved 18,men Johan 
Luther,der som Klokker netop 
var vendt hjem fra Kenya,hvor 
han ikke fik meget ud af det, 
spillede et sammenbidt og chan 
cefrit century hjem,109 n.o. 
Hans gærdemakker Lars Hansen 
ville ikke stå tilbage,han gav 
en enkelt chance i 70'erne, 
men spillede som Luther smukt 
og man oplevede dermed for 1. 
gang i dansk cricket (I nyere 
tid ihvertfald) tre centuries 
i samme kamp.Lars Hansen nå
ede 115,ligeledes not out,og 
dermed var fynboernes skønne 
sejrsdrømme knust. 
Men så kom Århus i vejen for 
Svanholm med en slæde,eller 
hvad det nu hedder i denne her 
sport.Svanholm startede med 
197,John Madsen 4 for 48,0le 
Mortensen 62+.Men samme Ole 
Mortensen kunne ikke kaste på 
grund af en benskade,og det 
kneb de øvrige at få fat,lige
som Svanholm i en periode kun 
var 9 mand i marken.John Mad
sen tegnede sig for 66 og År-

hus klartede stille og roligt 
op til 146 for 5 og havde der 
med sejren indenfor rækkevid
de - jyderne nåede 198 for 8. 
Godt sure på dommerne,brødre
ne Jensen fra NykØbing,der døm 
te seks af de faldne otte År
hus batsmen ud med ben for. 
Ugen efter kom Århus alvorligt 
ned på jorden igen,da KB hale 
den en 19 points sejr hjem. 
KB var startet med,syntes man 
overkommelige 160 (H.K.Lohmann 
48) ,Men Hg.Lystrup og Phillip 
Pennart tog ved (4 for 55 og 
4 for 35) så Århus løb tør for 
gærder ved 141.
Mod Chang nåede århusianerne
heller ikke op - og måtte for 
mentlig dermed se bronzemedal 
jen fortone sig.Chang starte
de med 209 (Troels Nielsen 75)
og bl.a.Torben Skov 6 for 38 
stoppede Århus ved 170,hvor
John Madsen og Lars Mathias
sen ellers tegnede sig for en
3. stand på 81.
Men selvom Changs sejr over

Århus måske sikrede bronzeme
daljer,mØdte nordjyderne de-
res waterloo mod et Skander
borg-mandskab,der SKULLE have po 
ints og som sloges sammenbidt for 
dem.Chang lagde ud med habile 188
(Tr.Nielsen 79) ,men for en gangs

skyld fik Changs landsholdsspille
re aldri� rigtig fat.Skanderborgs
åbnere skiltes først ved 78 og 
dermed var tonen givet an.4.gærde 
var nede ved 135 og 5.ved 172 -

Svanholm-AaB. - Svanholms åbningsgærde Henning Hansen parerer en bold fra AaBs Henning Hof!. I baggrunden Svanholms anden 
åbner Poul Transbøl og dommer Jørgen Hansen. 
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resten var en formssag for midt
jyderne. 
Ugen efter sikrede Skanderborg 
sig definitivt i den nye grundse
rie ved at slå Hjørring,der ikke 
kunne stille noget op mod Keld 

Christensen.Han scorede 91 og tog 
5 gærder for 34.Erik Juul supple 
rede med 60,og Hjørring nåede kun 
136 mod Skanderborgs 215.Om sinds 
bevægelserne med at klare frisag 
så havde taget for meget på Skan
derborg,skal vi ikke kunne sige, 
men holdet fik alvorlige klø af 
Nyk.M.i den sidste kamp.Skander
borg lukkede med 75 for 8 i 1. 

halvleg,men i 2.omgang blev det 
kun til 115 all out.NykØbing

kasteren Flemm.Poulsen fik noget 
af et gennembrud i l.division med 

ialt 9 for 40,heraf 3 for 4 i 1. 
halvleg. 
Morsingboerne slog Ringsted uden 
videre besvær.Hg.Jensen var i top 

med bat og bold (54 og 5 for 46) 
men dagen efter løb Nykøbing ind 
i et lidt overraskende nederlag 
til AB.Nyk.M.var startet med 136 

hvilket åbneren Niels Talbro (61+ 
og Finn Villumsen (68+) klarede 
som en svedske.NykØbings gærdesi 
de kunne ikke stå sig mod Changs 
og det kunne ABs heller ikke i 
den sidste vigtige turnerings
kamp-Mod Nyk.M.scorede Chang 231 
(Tr.Nielsen 78) og samme Nielsen 

tog 7 for 66,således at NyK.kun 
fik 165 og det efter at 2.gærde 
først var ude ved 93.ABerne stred 
tappert for at vinde 2.halvleg 
efter at l.halvleg var blevet luk 
ket ved 107 for 6,efter at AB 
indså det umuligt at nå Changs 
219.AB havde endda været for

længe om de 107,men Chang banke
48 ud på 20 minutter og gav AB
en time til at score 161 - det
var 8 i snit og det magtede AB
erne ikke.Holdet måtte forcere
og var meget tæt på at tabe 2.

halvleg,sidste mand var inde,da
tiden udløb.

Som tingene formede sig,kunne AB
have reddet sig med en sejr over

KB,men det lykkedes ikke at få
l.halvleg spillet færdig,og der
med skulle det vise sig �t beg
ge hold blev solgt.KB havde luk
ket med 245 for 7,H.K.Lohmann
og Steen Lund skiltes som åbnere

først ved 168,og selvom Finn Vil
lumsen med 57 og Carsten Fenger
med 55 gjorde hvad de kunne,var
der ikke tid nok - AB tog ingen
chancer,der kunne gavne modpar
ten og stoppede med 168 for 6

ved tidens udløb.
AB havde forinden scorede 193
mod 1909,der imidlertid passere
de for 5 gærder (P.P.Klokker 74) 
Suleman Khan havde gjort livet 
surt for ABerne med 6 for 56.
KB fik tingene til at fungere
mod Hjørring,der var ude for 124
(N.Chr.Elefsen 32) .Steen Lund

scorede 38 og Douglas Evans 33+

Hg,Lystrup fik 29 og Hjørring 
rring blev passeret for kun 3 gær 

der. 
KBs sidste chance hed Esbjerg, 
som de fleste før sidste spille 
dag havde dømt til nedrykning. 
KB fik 166,Per Sørensen 47,men 

fem Esbjerg-kastere fik bid og 
ikke færre end 7 KBere blev kas 
tet ud.Otto Gade startede med 

64 for Esbjerg,hvis 2.gærde 
først var ude ved 90 og det af
gjorde sagen,da Chr.Ankersøe 
fulgte op med 45. 
Esbjerg havde det ellers svært 
i de foregående kampe.John Mad 
sen tog 9 gærder for 28 for År 
hus og Esbjerg måtte nøjes med 

112 (Chr.Ankersøe 64)Århus la
vede 130 for 2 og i 2.omgang 
scorede Esbjerg så 203 for 7 
mens Århus måtte undvære Mogens 
Gregersen,der blev kørt på hos 
pitalet med en fingerskade.År 
hus nåede 186 for 7,før tiden 
satte en stopper for videre 
udfoldelse,men l.halvleg var 
vundet.Mod Hjørring fik Esbjerg 
142 (N.C.Hyllen 49) ,men takket 
være det opstigende Hjørring
talent Bruno Nielsen 44 og ve
teranen Peer Morild 47+,passe
rede vendelboerne for 6.gær

der. 
Bortset fra denne sejr havde 
Hjørring ikke været overbevi
sende og før sidste spillerun
de lå Hjørring reelt dårligst 
af holdene i bunden.Men i nøden 
skal man kende sine venner,den 

2. division:

tidligere landsholdskeeper Hans 

Fausbøll kom med i den sidste 
kamp mod Århus.Han vendte til

bage med 123 points og Bruno Ni
elsen scorede 105 - de to havde 

en gærdestand på 169 og Hjørring 
kunne lukke med 281 for 4 efter 

kanp 4 timer.Århus endte med 
kun 9 mand,da både Jan Beier An

dersen og John Madsen blev ska
det under markturen,og selvom 
Hans Frantzen (54) og Jørn Bei
er Andersen (59) bragte Århus· 
total godt op,var der ikke no
get at gøre.Selvom kampen endte 
0-0 gav den Hjørring en ny chan
ce for den bedste række.
B 1909 og Ringsted stod med li

ge gode eller lige dårlige chan
cer før sidste kamp.Ringsted lag
de ud med 200,fem mand over 28
var udmærket,og da fem fynske
gærder var ude for kun 30,så alt
ud til at skulle gå som fod i
hose.Men P.P.Klokker noterede
sig for 71 og Flemm.Dalager for
44 og så stod der pludselig 177
for 7 på tavlen.Ni"erne kiggede

stadig bekymret både på tavlen
og på klokken,men Egon Jensen

og Allan Lohman samlede de sid
ste nødvendige 12 points sammen
og sikrede dermed Fyn fortsat
repræsentation i den bedste ræk
ke,hvor Ringsted,trods nederla
get også blev.
Men bevæget var det,som hele
dette års l.division egentlig

har været.

ola. 

De hold vil vi 
høre mere til 

Vinder af 2.division og det al
lerede inden den afsluttende 
kamp,der hermed blev uden betyd 
ning,blev Silkeborg,der vandt 
tre 8-0 sejre,hvor den anden op 
rykker Frem kun kunne mønste en 
enkelt sejr på 8-0.På den bag

grund gjorde det ikke Silkeborg 
noget,at Frem vandt den indbyr
des kamp. 

Begge hold havde nemlig dermed 
tabt to kampe,Silkeborg først 
på sæsonen til Viborg,men Frems 
forhåbninger led et knæk med ne 
derlaget til Svanholm II og fik 
et grundskud med nederlaget til 
Soranerne - dermed kunne Frem· 
erne nemlig ikke indhente Silke
borg. 
Det blev overraskende disse to 
nyoprykkede hold,der kom til at 
præge divisignen og på den bag
grund kan man måske gribe sig 
selv i at ønske,at der havde 
været tale om en udvidelse af 1. 
division istedet for en ind-

skrænkning.Begge hold ville u

den tvivl være interessante nye 

bekendtskaber i den bedste ræk
ke.Nu kom det ikke til at gå så 
dan,selvom Silkeborg var for
holdsvis nær billetten.Begge 
hold har deres fortrin,Frem nok 
især på gærdesiden,mens Silke

borgs eminente markspil har 

gjort holdet en skræk for de an 
dre 2.divisionsmandskaber.Begge 
hold må tage en sæson i grundse 
rie II til at starte med - men 
måske bliver det ikke til flere. 
Begge hold forekommer så abso
lut på vej frem i dansk cricket. 

MÅ SICt' FARVEL 

Sorø var nærmest fra turnerin
gens start dømt til nedrykning 
og det blev da heller ikke til 
et eneste turneringspoints.Lidt 
vemodigt for den tidligere l.di 
visionsklub,men den roligere 
tilværelse i 3.division vil u-
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den tvivl gøre unge talenter som 
Alex Olsen m.fl.tid til at mod
nes. 
Hvem der skulle med Sorø ud,blev 
reelt først afgjort den sidste 
spilledag,hvor alle bundholdene 
sejrede.Det hold,der sejrede 
"mindst" blev Herning,der der
med må ned i 3.division.Det fo
rekommer os at holdet egentlig 
godt med folk som Erl.Krogh An
dersen,Sv.Rasmussen,Freddy San
gild,Faz�l Qureshi og en af di
visionens bedste slowbowlere Mu 
hammed Abbas.Men med denne stab 
er der også håb om at Hernings 
ophold i 3.division bliver af 
kortere varighed. 
At man i Herning måske er lidt 
bitre over at de 6 fradømte tur 
neringspoints blev afgørende,er 
en anden sag.Omend Svanholm II 
ind imellem har vist sine kvali 
teter,bl.a.med sejr over Frem, 
så forekommer hverken hold 
som Glostrup eller Viborg at ha 
ve besiddet de store kvaliteter 
i den forgangne sæson - bevares 
det har Herning heller ikke,så 
havde holdet vundet flere kampe. 
Men hvorom alting er - de hold 
der er placeret i denne bund
klynge,og hvor Herning altså 
trak det korteste strå,forekom
mer ikke at være særlige for
skellige i kvalitet. 
Sidste års nedrykker Horsens, 
skuffede nok de fleste,og So
ranerne kunne ikke holde den 
gode start,selvom man slog 
Frem og absolut er et mandskab 
der må regnes med. 

DE SIDSTE RUNDER 

Som vi nævnte fik Frem et knæk 
i kampen mod Soraner,hvor den 
ellers så stærke gærdeside hos 
Frem kollapsede med 56 for 8, 
hvorefter holdet lukkede for at 
få en afgørelse efter færdigspil 
let kamp,hvilket ikke lykkedes. 
N.O.Bjerregaard og Bo Bluitgen 
tog sig kærligt af Frem'erne 
og Soraner tegnede sig derefter 
for 142.I 2.halvleg havde Frem 
forvundet chocket og lavede 193 
K.Latif 70+ og M.Subhani 45.
Frem skulle så have Soranerne
ud for under 107 for at vinde
- tiden løb imidlertid hurtige
re,men Soranerne måtte allige
vel se 7 mand ude for kun 45.
Steen Friis tog 3 for 7.
Mod Horsens.der nåede 280 og
hvor Henning Eliassen måtte for
lade gærdet efter at være ble
vet skadet,var der imidle�tid
ikke noget i vejen med Frems
gærdeside.Holdet nåede 284 for
3 takket være 115+ af M.Subha
ni og 111+ af A.Cheema.Forin
den havde Erik Olesen scoret
125 for Horsens - så tre centu
ries i een kamp kan altså og
så forekomme andre steder end
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i l.division. 
Mødet mellem de to førende 
blev særdeles spændende,selvom 
det aitså ingen betydning hav
de.Frem lagde ud med 268,Hvor 
M.Subhani nåede 107.iø-rigt på 
samme tid som Erik Mikkelsen
fik sit 3.gærde for Silkeborg
også for 107'..Finn Madsen bak
kede Subhani op med 76 og 2.
gærde faldt først ved 139.Men
Silkeborg skabte absolut spæn
ding - holdet nåede 219,hvoraf
Sv.Å.Jensen havde 51.Steen
Friis var igen bedste Frem-kas
ter.
Silkeborg havde som nævnt sik
ret sig kredsmesterskabet.Det
skete på en sjællandsk dobbelt
tur ugen før.Den gav jyderne
ialt 14 turneringspoints - 6
mod Slagelse,der ellers bed
godt fra sig med 243 points
(Kim Christiansen 59) ,men Bj.
Rasmussen noterede sig for 76
og Silkeborg for 249 for 6.
Dagen efter blev Sorø taget
for 62,men lavede dog 129 i 2. 
halvleg (Alex Olsen 52,0le Huc
kelkamp 49) .Erik Mikkelsen la
vede 93 n.o.og Silkeborg behø
vede kun at bruge ialt 3 gærder
for at score de nødvendige po
ints.Hjemme havde Silkeborg ta
get sig af Svanholm II,der fik
148,Bj.Rasmussen lavede 87+ og
jyderne passerede for 6 gærder.
Hos Svanholm gjorde både Bent
Henriksen (32) og Tom Kristen
sen (5 for 32) sig dog.
Samme Svanholm måtte nøjes med
0-0 mod Viborg efter at have
scoret 248 for 7.Gert Kristen
sen,der har spillet på l.divi
sionshold både hos AaB og hos
Svanholm noterede sig med 119
for sit første century i en al
der af 31.Viborg nåede 168 for
7 - Anders Kold havde 59 n.o.
og Patrick Joseph 40.
Så var begge disse hold i den
situation,at de skulle vinde
den sidste turneringskamp for at 
have en chance.Viborg havde Hor
sens hjemme og lagde for med 136 
- Ole Bulow og Ole Schaumann tog
sig af Viborg-gærderne.Men Patrick
Joseph var godt kastende (5 for 
35) og marken bakkede fint op (7
greb og 1 stokning) ,så Horsens hav 
de 7 gærder ude for kun 48,og selv 
om P.E.Hjorth og Ole Schaumann
fik slået bremserne noget i med
38 og 28,var det ikke nok.Viborg
scorede så 72 for 3 og sendte
Horsens ind for at score 99 po
ints - det var Horsens betydeligt
tæt på - da tiden udløb manglede
østjyderne 5 points i sejren.John
Poyser stod inde med 44 og havde
makker nr.7.
Povl Transbøls 8 gærder for 46
var medvirkende til Svanholmernes
overraskende sejr over Soraner,
der måtte nøjes med 168 (Frank
Pearson 80) ,efter at Svanholm var 

startet med 246 for kun 5,Gert 
Kristensen 61.Transbøl 60 og un
ge Bj.K.Jensen 42,for ikke at 
glemme Henrik Thomsens 50+.Dermed 
fik Svanholm kontrakten fornyet 
og må stadig stå som den klub,der 
har den største seniorbredde. 
Også Glostrup skulle vinde - hol
det havde ellers slået et noget am 
puteret Sorø-hold med en halvleg 
på bare 130 i egen score,men måt
te så notere et 0-8 nederlag til 
Soraner.Glostrup fik 130,Hans Ras
musen 6 for 28 og Peer NØrgaard 3 
for 3,og scorede i 2.halvleg 97 
for 8.Soraner svarede med 132 for 
5 og 97 for 4. 
På turen til Viborg måtte Glostrup 
nøjes med 75,Patrick Joseph og Jan 
Thorup tog 5 gærder hver,og det 
var ikke nok til midtjydernes 167. 
Så Glostrup skulle altså slå Sla
gelse i sidste kamp - det lykke
des bl.a.takket være 105 not out 
af Steen Thomsen.Glostrups total 
kom dermed på 234 og Jim Christen 
sen viste sig stærkt kastende med 
6 for 52,så Slagelse måtte nøjes 
med 195.Det var nok til at Glostru1 
sikrede sig en ny mulighed for at 
spille i grundserie II næste år. 
Herning vandt også sin sidste 
kamp,men kun 6-0 over Sorø,og det 
rakte ikke.7 Sorøgærder var el
lers ude for 60,men Preben Han
sen (88) og Jens Ole Eliassen 
(24) fik stabiliseret situatio
nen,så Sorø nåede 158.Herning
passerede denne score for 6,tak
ket være 77 af F.Qureshi og 40
af Sv.Rasmussen,men det var for 
sendt at fortsætte.

Herning måtte lægge ryg til et 
nederlag af de store mod Hor
sens,der imidlertid havde brugt 
for lang tid til at score sine 
199 i l.halvleg,til at få Her
ning ud to gange.Første gang gik 
det smertefrit,Erik Olesen kas
tede så godt som 5 for 2,og Her
ning fik kun 49.I 2.jalvleg blev 

det til 40 for 2.Herning var ved 
den lejlighed uden Erl.Krogh 
Andersen og Muhammed Abbas - det 
var ikke tilfældet mod Slagelse 
hvor Herning var lige ved at få 
gevinst.Efter egne 118 (John Si 
monsen 50,Bo Christiansen 4 f.2o) 
havde Herning Slagelses 9.gærde 
nede ved 117,men sidstemanden J. 
Christiansen scorede den vinden
de 2'er.Freddy Sangild tog 4 for 
22.Soranerne tog sig af Sorø
med 104 points,efter at være
startet med 236 for 5.Henning
Henriksen scorede 101+ og hav
de sammen med Peer Nørgaard en
gærdestand på 140 på 115 minut
ter.Sorø kunne svare med 132 (0.
Huckelkamp 55) .John Andreasen,
Slagelse,scorede også century i
hans holds kamp mod Horsens.115
n.o.som åbningsgærde blev resul
tatet sa Slagelse scorede 269 f.
6 og dermed passerede Horsens
266(Hg.Eliassen 49). ola.



3. divisionerne:

Køge spillede stærkt 
Holstebro fik chancen 

3.divisionernes vindere blev ik
ke uventet for østkredsens ved
kommende Køge,mens det var mere
overraskende at Skanderborgs 2. 
hold sejrede i vest.Men holdet
fik et lift ved bl.a.at have J.
St.Larsen med i de sidste kampe.
Ham kan ikke mange 3.divisions
gærdesider stå imod og på den
baggrund var det egentlig godt
at Skanderborg II afstod fra
at kæmpe om oprykningen.
Nu fik Holstebro istedet chan
cen efter at Fredericia lidt o
verraskende faldt af i sidste
kamp ved at tabe til Grenå,hvor
unge Jens Malfeldt med 130 lag
de grunden til Grenås sejr.Hol
stebro vandt kun med 2 points
over Kolding i sidste kamp,men
det var nok.
Køge havde nogle problemer med_
Ringsteds 2.hold først på sæso
nen,men da dette hold blev åre
ladt for at hjælpe førsteholdet
var Køge suveræn vinder,også u
den de store sejre det blev til 
sidst på sæsonen.AB II blev run 
ner up og leverede ind i mellem
nogle kvalitetspræstationer,selv
om det somme tid kneb at stille
fuldt hold.
I bunden af østkredsen lykkedes
det i næst- sidste turnerings
kamp Næstved at få slettet det
lidet flatterende O i pointsta
bellen.Det skete i en vunden 2. 
halvleg efter at Glostrup havde
vundet l.halvleg.Roskilde var
ikke stort bedre kørende end
Næstved,men det bliver altså syd
sjællænderne,der skal slås med
Frems 2.hold om den sidste plads
i divisionen.Frems reserver sej
rede ret suverænt i den østlige
mellemrække,hvor Soraners og
Køges 2.hold stod lige på 2. 
pladsen,hvor Glostrup III måtte
opgive at fuldføre og hvor Ring
sted III kun fik en enkelt sejr.
Også KBs 2.hold havde lyse stun
der i 3.div.øst bl.a.takket væ
re folk som Karl og Kr.Morild
og når det gled for falstringer
ne kunne de også være med.Svan
holm III var mere svingende,men
slog dog AB med et enkelt points
ligesom KB tog en l.halvleg fra
Køge og nær havde vundet 2.halv
leg også.Ringsted og Glostrup
var som nævnt betydeligt mere
på det jævne,men også her fik 

unge spillere lejlighed til at 
prøve sig. 
I vestkredsen,hvor AaBs 2.hold 
desværre et par gange måtte op
give at stille hold,så det læn-

ge ud til at ligge til Frederi
cia,men både Skanderborg og Hol
stebro gik forbi.Fredericia slog 
i den indbyrdes kamp Holstebro 
med 22 points,men blev som nævnt 
vippet af Grenå med en sejr af 
nøjagtig samme stør�else. 
Af de to nedrykkere gjorde Grenå 
så absolu� mindst væsen af sig 
men det blev dog til sejre over 
Århus og AaB,mens holdet gik 
ned mod Dronningborg.Holstebro 
slog som nævnt Kolding med 2 po 
ints og havde sidste mand inde 
for at slå 1913,hvorimod det 
blev til halvlegssejr over Dron 
ningborg.IØvrigt var mange af 
kampene i 3.division vest sær
deles spændende og blev afgjort 
på ganske få points så stor var 
jævnbyrdigheden mellem de fles
te hold. 
Hvor Kolding var godt med i bil 
ledet først på sæsonen,blev det 
Kerteminde,der sluttede stær
kest og man skal ikke forsværge 
at fynboerne kan komme til at 
stå stærkere i billedet til næs
te sæson.1913 og Dronningborg 
hørte,trods pæne resultater ind 
imellem,til den svagere ende af 
rækken.Her var Esbjergs 2.hold 
dog ringest og det bliver Es
bjerg der skal slås om den sid
ste plads med Axel Morild & Co. 
i en kamp,der efter sigende 
først finder sted 2.oktober. 
Hjørring II vandt nemlig mellem 
række nord,så vidt det er muligt 
at konstatere.Denne mellemrække 
gik helt i fisk,Herning og Sil
keborg måtte trække deres hold 
og Skanderborg fik kun spillet 
ganske enkelte kampe.Tilbage 
var HjØrring,Nyk.M.og Viborg. 
Hjørring slog morsingboerne een 
gang og Viborg to gange,mens 

Nyk.M.slog Hjørring een gang 
og Viborg een gang.I mellemræk
ke midt blev der gået anderle
des til sagen - her blev samt
lige kampe på nær to spillet. 
Horsens var suveræn og vandt 
med det største antal turne
ringspoints i nogen række.Men 
alle var med,også nystartede 
Hovedgård,der spillede alle 10 
kampe,vandt to og fik en masse 
erfaring,der nok skal komme 
østjyderne til gode sidenhen. 
Måske var de mange kampe ihvert 
fald i midtkredsen,medvirkende 
til at a-kampene blev en noget 
tilfældig affære.Det blev de og
så i Nordjylland,men det skyld
tes desværre nok de almindeli
ge opløsningstendenser,der gjor 
de sig gældende der.I København 
og på Sjælland blev det omvendt 
- her blev mellemrækken en lidt
sekundær forestilling,også for
de de fleste 2.hold allerede er
i 3.division - istedet var det
a-kampene unge som ældre,første
som andenholds spillere slappe
de af ved.Nu skal det siges at
afstandene er mindre i Køben
havnsområdet,men alligevel ...
Der er jyske klubber f.eks�
Dronningborg,Grenå,Århus,Silke
borg,Skanderborg,Horsens,Hoved
gård og Viborg,der kunne nå at
spille a-kampene som aftenkam
pe i sommertiden og derved få
værdifuld træning.Det samme
gælder for så vidt i områc�t
Nyk.M.Holstebro,Herning og Vi
borg.I "finalen" i den køben
havnske a-række vandt Svanholm
iøvrigt over Glostrup med 6 st.
gærder - men det er stadig ik
ke resultaterne,der tæller her,
blot det at spille cricket.

ola. 
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Vestjydens tørste danske mestre, stående fra venstre: Hans Chr. Jensen, Carsten Eskildsen, Klavs Verner Nielsen, Carsten Griegel, 
Henning Jensen, Kim Madsen, Bent Holmboe (holdleder). Siddende: Henning Holmboe, Jan Høeberg Hansen, Bjørn Stage, Mogens Sei
der, Jan Villadsen, Kent Jacobsen. (Foto: Vestkysten.) 

Junior-DM: 

Esbjerg havde den bredde 
som Svanholm manglede 

Svanholms Ole Mortensen var ty

deligvis langt fra den form,der 

skaffede ham gode kasteresulta

ter i Østafrika da han sammen 

med det øvrige Svanholmhold mød

te Esbjerg i årets juniorfinale 

En benskade har sat ham ud af 

spillet siden Østafrikatourneen 

og hans kastning var ikke istand 

til at få Esbjerg-gærdesiden 

til at bryde sammen.Der mangle

de både fart og præcision. 

Blandt andet derfor vandt Vest

jyden sit første DM nogensinde. 

Den store bredde gjorde udsla

get.Svanholms forsvarende mestre 

var i for høj grad bygget op om 

de tre spillere Ole Mortensen, 

Bjarne K.Jensen og Kim Thorup. 

Den teknisk bedste gærdespiller 

indsats leverede Esbjergs Mo

gens Seider,en lefthander,der 

yderst fornuftigt sorterede sine 

bolde og spillede adskillige 

kønne stød.Mere held skulle Car

sten Griegel have til at overle

ve.Han blev droppet af Svanholm

keeperen meget tidligt,slog me

get ved siden af og var ofte luf 

tig i sine slag.Men han rammer 

bolden hårdt og løs kastning i 
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leg straffes usvigeligt sikkert. 

Esbjerg lagde for med 213,og da 

Bj.K.Jensen og Ole Mortensen så 

var ude for 10 ialt,opgav Svan

holm stort set scoringen og hå

bede på en uafgjort.Ole Morten

sen blev grebet ud af keeperen 

på en kant til Hans Chr.Jensens 

outswinger og Bj.K.Jensen blev 

dømt ud med ben for,da han hver 

ken kom frem eller tilbage på 

Mogens Seiders kastning.Esbjerg 

kastede så ialt 34 maidens ud 

af 65 overs.Der var stadig 18 

overs tilbage,da sidste Svanhol

mer var ude og sejren Vestjy

dens under megen jubel. 

Det er første gang i klubbens 

57-årige historie det blev til

et DM og selvfølgelig var det 

sjovest netop at slå Svanholm, 

der har vundet junior-DM de fo

regående tre år i træk.Mens Es

bjergs gærdespil var godt,fore

kom kastningen tynd.Man havde

stort besvær med at få de sid

ste Svanholm-spillere ud,selv

om disse ikke hørte til de al

lermest stabile.Men som sagt

Esbjergs bredde var større og

derfor fortjent at Esbjerg som

den første klub fik sit navn på 

den nye DM-pokal,udsat af Texa

co A/S ved Egon Talbro.Svanholm 

havde vundet den foregående til 

ejendom,så den behøvede Søren 

Nissen ikke at støve af,da han 

drog til Esbjerg for at overræk

ke pokalen. 

Og så var det endda meget nær 

ved at Esbjerg slet ikke havde 

figureret i _den finale.Ikke for 

det.semifinalen mod Chang,der i 

sidste turneringskamp blev slå

et af Nyk.M.var en ret let hurd
le for Esbjerg.Chang manglede 

efter sigende flere folk fordi 

en skoleudflugt til Bornholm 

lagde sig hindrende i vejen. 

Nej,vi skal tilbage til den sid 

ste ordinære kamp i midtkredsen. 

Her mødte Esbjerg Skanderborg, 

der var i den situation at man 

kunne sikre sig kredsmesterska

bet med en sejr.Esbjerg score

de 179 på 4 timer,så Skanderbg. 

havde 2 timer til det samme.Da 

kampens 3.sidste bold skulle 

kastes,stod Skanderborg også 

med 179 points og havde sidste 

mand inde.Men Skanderborgs e

gen dommer,Jens Priies,lod sig 



ikke gå på af noget som helst, 
han dømte Skanderborgs sidste 
gærde Jan Nielsen ud med ben 
for - dermed endte kampen 3-3 
og Esbjerg var kredsvinder.På 
et hængende hår ganske vist. 
Dog kan vestjyderne trøste sig 
med at de selv og Skanderborg 
var midtkredsens suverænt bed
ste hold. 
I nordkredsen var Chang som 
nævnt gennemgående bedst,med 
morsingboerne som en ikke ufar
lig toer.Kredsen var præget af 
AaBs og Dronningborgs træknin
ger.Svanholm vandt den køben
havnsk/sjællandske række,men 
kun på 7 kampe ud af 10,Sorø 
meldte pas to gange og AB re
fuserede en enkelt gang.Ikke 
særligt tilfredsstillende. 
Svanholm måtte også se sig slå
et af både Køge og Glostrup, 
selvom Køges sejr indtraf,da 
Ole Mortensen gik i stykker 
og blev løbet ud og Glostrup 
først vandt på næstsidste bold. 
Svanholm slog imidlertid Ring
sted klart og Glostrup blev i
stedet nummer to.Iøvrigt fik 
Sorø sin eneste turneringssejr 
på sidste spilledag,da AB blev 
slået med 24 points.Og så skal 
vi lige notere at Kertemindes 
førstedame Susanne Nielsen i 
en kamp mod Horsens satte sin 
hidtidige scoringsrekord på 46 
op til 54,endda scoret på 51 
minutter. 
JUNIOR-DM (SEMIFINALE):ESBJERG 
over ÅLBORG CHANG med 4 ståen
de g!EI'der efter 1.halvleg.28/8 
i Esbjerg.Chang 177 (John Tør
ring 49,Niels Bindslev 31,Hen
rik Skoda 39,Torben Jensen 11-
2-19-4),Esbjerg 185 for 6 (Hen
ning H.Pedersen 70,Mog.Seider
39,J.Tørring 14-1-44-2).
JUNIOR-DM (FINALE): ESBJERG o
ver SVANHOLM med 146 points ef
ter 1.halvleg.5/9 i Esbjerg.
Esbjerg 213 (Mog.Seider 70,Car
sten Griegel 67,Ole Mortensen
19-6-57-4),Svanholm 67 (Kim Tho
rup 20,C.Griegel 22-12-18-5,
Hans Chr.Jensen 20-15-7-3,Mog.
Seider og Jan Hansen 3 greb
hver).

Gørtlervej1, Aalborg, tlf. 120477 

Gamle drenges 
dejlige forty

dage i Odense 
Der er nu så dejligt dernede i 
Odense.Nede på cricketbanen gik 
Egon og talte fynsk med Lyø og 
Tjørnehøj.De havde nok at tale 
om,for de tre havde sammen med 
deres søde fruer klaret bespis
ning,udskænkning og indkvarte
ring for samtlige ca.75 delta
gere i "Forty Cricket Festival" 
i juli. 
Hollænderne varmede op med kam
pe i Skanderborg og Herning,mens 
englænderne gav opvisning i Ker 
terninde.Mærkeligt iøvrigt at 
DCF ikke griber chancen for at 
lade et par ungdomshold møde så 
velspillende gæster. 
Turneringens første kamp mellem 
Holland og England blev lidt ke 
delig og sluttede uden afgørel
se.Englænderne scorede 240 for 
7,men så langsomt,at man først 
kunne lukke en halv time efter 
the.Anfører Brown satte lidt ko 
lorit på kampen med et sandt 
fyrværkeri af grænseslag.umid
delbart før han lukkede.Hollæn
derne havde aldrig nogen chance 
for at vinde kampen,men viste 
sig stærke nok til at modstå 
Fellow-Smiths og Dobbs ihærdige 
angreb. (125 for 8). 
Holland-Danmark blev turnerin
gens mest spændende kamp,takket 
være anførerne Phiffer og Egon 
Jensen.Still Going Strong sco
rede 200 for 6 og lukkede(W.van 
Weelde 66,Phiffer 39,Egon Jen
sen 3 for 39) .Van Weelde spille 
de meget koncentreret og gav os 
nydelige prøver på fordums stor 
hed. 
Erik Madsen og Michael Pye (im
port fra Stockholm CC) startede 
forsigtigt,men sikkert.De fort
satte det forsigtige spil så 
længe,at skipper Egon efter fle 
re diskrete anmodninger måtte 
til sidelinien og snakke med sto 
re bogstaver,for at få gang i 
scoringen.På det tidspunkt skul 
le vi score 120 points på 20 O
vers og havde 10 gærder "i ban
ken",så skipper Egons reaktio
ner var forståelige. 
Gærdespillerne efterkom selvføl 
geligt Captain·s arder og satte 
tempoet i vejret trods præcis 
kastning og agressivt markspil. 
_Ved 160 ramte en højt springen
de bold Erik Madsens underarm 
og han var retired hurt i bed
ste test match-stil raed 56 og 

en brækket arm.Pye blev grebet 
umiddelbart efter (89) og blev 
efterfulgt af Egon himself.Han 
viste ret hurtigt sine reelle 
hensigter og sendte et par bol 
de ud af banen,hvorefter hans 
makker let scorede the winning 
shot på en helflugter fra en 
dybt rystet bowler.Slaget var 
vundet med en over tilbage af 
spilletiden. 
Mod England blev Danmark sendt 
til gærdet og opnåede 141 for 
alle - Egon Jensen 33,Pascall, 
Oxford,23,Provis 24 og Arns
bjerg 19.Især sidstnævnte spil 
lede en meget smuk inning,ind 
til han altfor tidligt mistede 
koncentrationen.Koncentration 
var iøvrigt en mangelvare over 
for de velspillende englændere 
Fellow-Smith tog 4 for 41 og 
B.Lobb viste hvordan man tæn
ker cricket - han bowlede 12-
15 bolde til Axel med god ret
ning og længde til Axel.Nr.16
var en smule for kort.Axel hoo
kede,som han plejer på den
slags,og var glimrende grebet
af square-leg ved grænsen.Så
let er det.De engelske åbnings
gærder demonstrerede batting
af klasse.Med en skøn blan
ding af smukke grænseslag og
små enere luskede de op på 142
uden at give os en chance.Fenn
90 og T.Jones 46,begge not out.
Endnu engang lykkedes det de
tre Forty-klubber at give hin
anden en skøn oplevelse.Sommer
set,Lancashire,Stockholm,Nie
megen og Silkeborg m.fl.var
repræsenteret.Alt var idyl.I
skarp kontrast til vore hjem
lige små turneringsskærmydsler
hvor det er væsentligere at få
ret end at spille cricket.
Helge Hørby talte ved den ef
terfølgende banket om "The cap
tain of a cricket team" .Hans
tale om den gamle "retired not
hurt"-kaptajn var gribende,og
havde vel bud til alle forty
spillere.Et lille afsnit lød
sådan: "Det skulle ikke gerne
gå sådan for den gamle skipper
når han sidder udenfor slagmar
ken som tilskuer,at han stadig
påvirker og derved forårsager
vanskeligheder for holdet -
hans hold."

JM 
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Drenge-DM: 

Aalborg Chang knækkede 
Ringsteds favoritter 

Fik Ålborg Chang ikke et juni
or-DM kan man istedet glæde sig 
over et mesterskab til drenge
ne,måske endda et lidt uventet 
mesterskab,idet Ringsteds resul 
tater i den sjællandsk/køben� 
havnske drengerække,som holdet 

er gået ubesejret igennem,har 

været gode nok til at gøre hol
det til favoritter,vel ganske 
uanset om det blev den nord
eller sydjysk/fynske vinder hol
det skulle møde i finalen. 
Ringsted struttede da også af 
selvtillid før finalen i Ålborg 

som Chang havde kvalificeret 
sig til ved at slå Esbjerg på 
udebane med 7 st.gærder,efter 
en l.semifinale der blev af
brudt før tid,hvad den ikke må 
ifølge reglerne. 
Men Chang var altså i finalen 
og startede med beskedne 111. 
Changs spillere kunne ikke stil 
le noget op mod Søren Bo Rasmus 
sens halvhårde off-cuttere.Car
sten Strandvig nåede dog 35 og 
Henrik Skoda 30. 
Ringsteds drengespillere,der he
le sæsonen igennem har scoret 
mange points,også når holdets 
bedste har været på juniorhold, 
så ikke ud til at skulle få be
svær med den score.Men åbnerne 
Jan Bredo og Mikael Jakobsen 
kunne ikke finde ud af især Kim

Christensens kastning,og også 
Carsten Strandvig fik fat.Da 
så stærke folk som søren Bo Ras 
mussen,Ole Olsen og Mich.B.Han
sen var væk,stod der kun 51 på 

tavlen og så mistede de sidste 
Ringsted-gærder hovedet og fik 
sig selv ud,så sjællænderne 
måtte nøjes med ialt 65. 
røvrigt siges det fra Ålborg,at 
kastningen hos begge hold var 
lidet varieret.Det hele gik 
tilsyneladende ud på at kyle 
bolden så hårdt nedad som mu
ligt og det meget store antal 
extras - 26 i Changs innings og 
17 i Ringsteds - fortæller om, 
hvor vildt,der blev kastet.Beg
ge keepere var gode,men selvom 
de var ude i bedste målmands
stil,kunne de ikke hindre at 
bolden gik forbi. 
De to tilsagte Århus-dommere 
udeblev på trods af tilsagn,så 
kampen kom først igang med en 

times forsinkelse med Claus 
Morild og Poul Zachariassen,AaB 
som dommere.I 2.halvleg,da Ring 
sted forsøgte færdigspillet 
kamp med kun halvanden time til 
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bage af spilletiden,var Ringsted 
anføreren søren Bo Rasmussens 
kastning således,at Zachariassen 
benyttede loven om kastning af 
korte,hårde bolde efter kroppen. 
Det blev meddelt Ringsted-kaste
ren,at han måtte lægge stilen 
om,eller holde op med at kaste 
mere i den kamp. 

Trist at man skal til at have 
"bumper-problemer" i ungdoms
cricket.Det troede man ellers 
at testnationerne kunne om.Des
værre kan den kastning betale 
sig i ungdomsrækkerne,hvor de 
fysisk veludviklede meget let 
skræmmer begyndere og teknisk 
mindre gode spillere.Derfor er 
det godt at Poul Zachariassen 
greb ind - men sørgeligt i det 
hele taget at en drengefinale 
først og fremmest vindes på,og 
spilles på af begge hold,at ha
ve kastere,der alene koncentre
rer sig om at kaste så hårdt 
som overhovedet muligt.Spinbow
lere var stort set et ukendt fæ
nomen på Changs pitch den lØr
dag,og bedre skal det jo ikke 

blive,når man ved,hvor livlig 
Changs pitch kan være. 
Om semifinalen mellem Chang og 
Esbjerg kun dette,at den første 
af kampene blev spillet meget 
sendrægtigt især af Chang,der 
tilsyneladende var ude på uaf
gjort,og altså ulovligt afbrudt 
før tid.I den 2.semifinalekamp 
var Changs hold ændret på tre 

pladser,bl.a.var Kim Christen
sen med og bl.a.hans kastning 
var medvirkende til at få Es
bjerg ud for 58. 
Om drengerækkerne iøvrigt at 
Ringsted som nævnt var ret så 
suveræn øst på og at Svanholm 
besatte rækkens 2.plads ved 
at slå Glostrup.I midtkredsen 
stod der Esbjerg og Skander
borg på de førende,ligesom· hos 
juniorerne,dog med den forskel 
at hvor det ene af de to holds 
indbyrdes opgør endte 0-0,sej
rede Esbjerg i det andet 6-0 
og henviste dermed midtjyderne 
til 2.pladsen.I nordkredsen 
vandt Nyk.M.som hos juniorerne 
den sidste turneringskamp over 
men kun med 1 point,så mere 
snært kan mesterholdet ikke 
komme på at være ubesejret. 
Morsingboerne havde,igen 
som for juniorernes vedkom

mende,sat for meget til i 
de første kampe på sæsonen til 

at kunne blive mere end nr.2 

Som vist iøvrigt før sagt ro
ser til Holstebro,hvis dren
ge spillede 10 kampe uden at 
vinde en eneste sejr,endsige 

true modstanderne,men det kan 
komme. 
DRENGE-DM ( 1. SEMIFINALE) . ES
BJERG-CHANG uafgjort,1.halv
leg ikke f=digspillet.29/8 
i Esbjerg.Chang 180 for 5 
(Kim Olsen 55,Carsten Strand 
vig 40,Hasse Nielsen 39,Kurt 
Knudsen 13-4-19-1),Esbjerg 
59 for 2 (Kim Madsen 24+,Has 
se Nielsen 8-3-13-1). 
DRENGE-DM ( 2. SEMIFINALE) .ÅL
BORG CHANG over ESBJERG med 
7 st.g<EX"der efter I.halvleg. 
4/9 i Esbjerg.Esbjerg 58 (Den 
nis Olsen 18,Kim Christensen 
7-2-12-4) og 152 (Tim Jensen
68,Jan Jensen 24,Kim Olsen
3,2-0-12-4,Peter Nørgaard 12-
0-48-3),Chang l35 for 8 (Hen
rik Skoda 56,Hasse Nielsen
23,Torben Jensen 23-8-36-6)
og 77 for 3 (C.Strandvig 35,
Per Pedersen 29,Jan Jensen
7-0-29-2).
DRENGE-DM (FINALE).CHANG o
ver RINGSTED med 46 points
efter l.halvleg.11/9 i Ålbg.
Chang 111 (C.Strandvig 35,
H.Skoda 30,S.B.Rasmussen
18-7-18-6,Mich.B.Hansen 6,1-
1-17-2) og 39 for 1 (C.Strand
vig 30+),Ringsted 65 (Jan
Bredo 10,Kim Christensen 12-
5-14-5,C.Strandvig 12-1-31-3)

GREBET UD - men KBs Morten 
Blangstrup havde næppe regnet 
med at det skulle ske på den 
måde det skete i 3.divisions
kampen mod Ringsted.Bolden sat
te sig fast i Blangstrups skin 
ne og han troede,at han skulle 
se at komme af med bolden hur
tigst muligt,samtidig mente 
han,at han ikke måtte røre den 
(Som bekendt er bolden død i 

den situation) .Han satte sig 
ned på knæ for at få bolden 
trillet ud.En Ringsted-mand 
kom til for at hjælpe og tog 
bolden før den ramte jordeo,. 
Hvorefter han pludselig fandt 
ud af at han havde grebet KBe
ren ud og appellerede til den 
unge Slagelse-dommer,der løf
tede fingeren.Som turnerings
leder Nissen bemærker:Altså 3 
implicerede,der var håbløst u
vidende.Nu vandt KB,så der blev 
ingen protest. 



Godt udbytte i England 
DCFs udvalgte ungdomshold havde 
en både sportslig og i andre 
henseender vellykket tur til Eng 
land i juli.Med Thomas Petersson 
og Per Hansen som ledere var i
alt 14 spillere afsted.Holdet 
spillede ialt fem kampe mod sko
lehold på turen og havde ind i
mellem bl.a.lejlighed til at se 
John Player-kampen mellem Essex 
og Leicester.Men til det sports 
ligt set med danske øjne topre
sultat - holdet vandt to kampe 
og spillede tre uafgjort.bl.a .. 
fik man uafgjort mod et udvalgt 
skolehold fra Essex. 
Per Hansen fortæller her lidt om 
kampene:Kampen mod Folkestone 
School skulle være vundet,men 
det lykkedes ikke på grund af 
for passivt spil fra vore åbnere 
Alligevel var Peter Dalgaard med 
53 og Per Nielsen med 24 points 
lige ved at vinde kampen for os. 
De to og Jesper Morild med 11 po 
ints var ret hurtigt scorende. 
Desværre løb Peter Dalgaard sig 
selv ud,da det gik allerbedst.I 
stedet blev der lukket med 126 
for 8,efter at modstanderne hav 
de nået 161 for 9 (F.Sangild 4 
for 23,0le Mortensen 4 for 39). 
Ridgeway tog 4 gærder for 26. 
Kampen mod Caterham School blev 
en hel del mere spændende end 
velspillet,måske fordi Ole Mor
tensen gik istykker efter kun 3 
overs,måske også fordi deres 2. 
gærde først faldt ved 62,hvor 
vi havde scoret 117 ialt (Per 
Nielsen 25,Erik Juul 17,0le Mor 
tensen 15,Jan Andersen 14,Phi
lips 4 for 37) .Erik Juul fik 
bolden efter Oles uheld og så 
gik det slag i slag.Erik Juul 
spillede her sin bedste kamp og 
vandt den faktisk for Danmark, 

Kim Thorup ved gærdet i England. 

da han tog 5 gærder for 39.Steen 
Thomsen kastede også virkelig 
godt men fik ikke opbakning af 
marken.Anfører Jan Andersen fik 
3 for 25 på de rette tidspunk
ter,så englænderne blev stoppet 
ved 104. 
Steen Thomsen fik så sine gær
der i næste kamp mod Langdon 
School (3 for 43) ,men desværre 
for ham og alle de andre danske 
spillere holdt konditionen ik
ke til tre kampe så hurtigt ef
ter hinanden.DCF lavede ret let 
205 for 7 (Erik Juul 48,Kim Th�
rup 37,Peter Dalgaard 29,Morten 
Skanderup 27,Jesper Morild 22) 
og det var måske også en medvir
kende årsag til at modstanderne 
blev undervurderet.Nu løb kampen 
ud i sandet - Langdon sluttede 
med 174 for 6,hvoraf Wilks stod 
not out med 40. 
Ole Mortensen (68) og Steen Thom 
sen (48 n.o) gjorde sig fint med 
battet i kampen i Chelmsford mod 
det udvalgte Essex skolehold,men 

Det danske ungdomshold: Jan Andersen, Viborg, Bj. K. Jensen, Ole Mortensen, Kim Tho
rup, Svanholm, Per Nielsen, Ringsted, Tony Hadersland, AB, Erik Juul, Sk.borg, Morten 
Skanderup, Chang, Peter Dalgaard, Nyk. M., Karsten Kristiansen, Jesper Morild, Henrik 
Espersen, AaB, Steen Thomsen, Glostrup, Freddy Sangild, Herning. 

kasterne kunne ikke få fat,måske 
lod de sig slå ud af de mange 
drops i marken,noget de foregå
ende kampe desværre også bar et 
vist præg af.I denne kamp var 
situationen dog særlig grov.DCF 
var ellers startet pænt med 2o5 
for 7 (Bj.K.Jensen 30+,Kim Tho
rup 21,Peter Dahlgaard 21) ,men 
Essex mistede kun 4 gærder før 
spilletidens udløb.Holdet havde 
da scoret 167 (R.Pavesi 54+,St. 
Thomsen 2 for 26). 
Men holdet tog kraftig revanche 
i turens sidste kamp mod Colches 
ter Royal Grammar School,der 
blev slået med 7 stående gærder. 
Alt blev holdt både i slip og i 
marken og Freddy Sangild var på 
toppen med et så fornemt resul
tat som 7 for 15.Han tog gærder
ne på 13 overs,så han blev helt 
fortjent "Man of the match".St. 
Thomsen fik 2 for 29 og ialt nå
ede Colchester 99,hvoraf Wise
man scorede 35.De to åbnere lod 
ingen tvivl om afgørelsen på den 
kamp.Kim Thorup scorede 29 og 
Morten Sodemann 25,mens K.Kri
stensen havde 15,således at DCF 
passerede for kun 3 fald og det 
på 30 overs. 
Kort før var et ungdomshold fra 
Århus,forstærket med Jens Mal
feldt,Grenå,iøvrigt på tur i 
England.Holdet klarede sig hæ
derligt på cricketbanen og ople
vede iøvrigt en masse,bl.a.tak
ket være Ken Pascall og andre 
gode venner i England.De sørge
de dels for at modstanderne var 
tilpas små,dels hyggede de om 
danskerne,når de ikke spillede. 

Resultaterne:NORTH LONDON CC 81, 
Århus 83 for 6,J.Malfeldt 48,EN
FIELD CC 118,Fl.Sønderby 4 f.30 
Århus 119 for 5,E.Eyving 53,TID
DINGTON CC 155 for 8,Carl Sejer 
3 for 32,Århus 95,Finn Krog 26, 
REED"S SCHOLL 204,Århus 63,Jens 
Malfeldt 22. 
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Lilleput-DM: 

Hidtil stærkeste lilleput-hold? 
Lilleputfinalen i Nykøbing 
Mors blev en oplevelse for 
begge parter.Svanholms lille
putter vil formentlig til e
vig tid mindes den nedslagt
ning de kom ud for,mens mor
singboerne på deres side vil 
mind�s hvor utroligt overleg 
ne de var. 
Svanholms hold havde forud 
for kampen nok en anelse om, 
at de var stødt på en forhin
dring,som de ikke havde ople
vet i den sjælla�dske turne
ring,og kampens udvikling vis
te hurtigt,at egentlig kamp 
b.lev der aldrig tale om. 
De to Nyk.-kastere Chr.Mikkel
sen og Karl Ejnar Poulsen var
simpelthen skrækindjagende
for de fysisk underlegne dren
ge fra Brøndbyerne.Mens Karl
Ejnar Poulsen,der endte med 7
gærder for kun 2 points,mere
skræmte ved sin kropsbygning
sit lange tilløb og sin,ef
ter lilleputforhold overordent
lig skrækindjagende fart,var
det Chr.Mikkelsens kastemæssi
ge kvaliteter,der imponerede.
Ligesom Poulsen svingede han
meget,men hans venstrehånds
kastning lå helte tiden over
ordentlig godt og man :tlt/Jlte,at
han virkelig vidste,hvad han
gjorde med bolden.Hans afleve
ring virker dejlig naturlig.
Og selvom han i ungdomsårene
- fordi det nu skræmmer her -
formentlig vil fortsætte med
at kaste halvhårdt,vil der
formentlig ad åre komme en
virkelig god leftarmspinner
ud af ham.Hans resultat var 3
for 8,ikke ganske rimeligt,at
det ikke blev så flot som K.E.
Poulsens.Hans fremtid som kas
ter på et højere plan er svæ
rere at bedømme.Hans fart var
så skræmmende for det ene åb
ningsgærde fra Svanholm,at
knægten efter at være blevet
ramt et par gange,gik græden
de fra banen uden at have mis
tet sit gærde.Det var ikke li
ge fremmende for psyken hos de
næste gærdespillere fra Svan
holm.K.E.Poulsens fik bolden
til at svinge en masse,den var
hård,men også ofte skæv og
vild.
Svanholm fik sølle 14 points.
Bundrekord for en finale.Den
smule markspil,Nyk.M.behøvede
at vise,var imponerende for et
lilleputhold.Gode stopninger,
hurtige og præcise indstik,ja,
fin forståelse af,hvad det hele 
drejede sig om,da også 5 greb.
Keeperen Bjarne Frank sprang
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om i sin navnebroders bedste 
stil og imponerede ved kun at 
give 4 ekstra,selvom K.E.Poul
sens kastning ellers krævede 
sin mand. 
Ved gærdet scorede morsingboer
ne 183 med fire mand over 20. 
Seks fik tocifret score og 
selv sidste mand ved pindene 
fik vist,at han har lært megen 
gærdeteknik.K.E.Poulsen,der i 
den foregående uges semifinale 
mod Esbjerg lavede century gav 
Svanholmkeeperen det første af 
dennes tre gærder,men glædede 
ved sin lyst til at angribe 
kastningen,så snart den var 
til det.Det prægede i det hele 
taget Nykøbing at selvom de 183 
blev scoret i en situation to
talt uden nerver,fordi sejren 
var hjemme,var de sådan set ik
ke billige.Svanholms kastning 
var nemlig ikke så ringe end
da.Anføreren David Olufsson 
svingede meget i�dad og gav si
ne offskruere en dejlig flight 
mens stockbowleren Kenn Klemp 
var ganske præcis.Men markspil
let understregede forskellen 
mellem de to hold.Missede gri
bechancer i massevis og på in
gen måde nogen særlig forståel
se af spillet,i modsætning til 
Nyk.M.,understregede morsingbo
ernes utroligt velfortjente DM. 
Det er godt skuldret at Nykø
bing har kunnet lave dette lil
leputhold til formentlig et af 
de bedste lilleputhold nogen
sinde herhjemme,skønt holdet 
har spillet så få kampe og mødt 
så lidt modstand,som tilfældet 
er,siger søren Nissen,der over
værede kampen i Nykøbing.Ifølge 
Nykøbing-ledere kunne man stil
le fire lilleputhold,hvis der 
var modstandere og ledere til 
dem. 
Skulle man komme med indvendin
ger,skulle det være at kampen 
godt kunne være afviklet mor
sommere for begge hold.Det 
var himmelråbende oplagt,at 
Svanholm umuligt kunne røre Ny 
købing.Alligevel scorede det 
183 mod Svanholms 14 og send
te Svanholm ind igen,inden le
derne nåede at komme til at o
vertale Svanholms anfører til 
at stoppe.I det dejlige sen
sommervejr og med masser af 
tid tilbage tilen 2.halvleg, 
og med to hold,der møder hin
anden efter at være rejst over 
det ganske land,virker det 
lidt besynderligt,at man ikke 
prøver at dyrke det spil,man 
er kommet sammen for,Iøvrigt 
stor hyldest til NykØbingen-

serne og gaver,udsat bl.a.af 
lokale firmar til de bedste 
præstationer,Bj.Knakkergaard 
og Torben Dalgaard,ligesom he
le holdet og de to trænere,Sø
ren Damgaard og Claus Hansen 
fik hver sin sportstaske af 

--Bparekassen. 
I semifinalen mod Esbjerg sco 
rede Nyk.M.257 for 5,efter at 
l.gærde faldt ved 145.Karl E.
Poulsen scorede 143 på 104 mi
nutter.Han tog 3 for 31,mens 
Chr.Mikkelsen noterede sig for 
5 for 36,således at vestjyder
ne var ude for 102.
Esbjerg havde været suveræne
i midtkredsen,der desværre blev
præget noget af aflyste kampe
mod slutningen.Det havde nord
kredsen været hele tiden,idet
Viborg og Hjørring måtte træk
ke deres puttehold.Kredsmester
skabet sikrede Nyk.M.sig først
da holdet slog Chang,dog så
klart som med 9 stående gærder.
På Sjælland lå kredsmesterska
bet længe til Glostrup,hvor i
sær Lars Mikkelsen huserede.
Svanholm havde tabt til Ring
sted,men det havde Glostrup
også,ligesom Svanholm havde
vundet den første af de ind
byrdes kampe.Alligevel var si
tuationen forud for sidste run
de at Glostrup kunne klare sig
med 0-0 for at vinde kredsen.
Svanholm scorede i den afgø
rende kamp 121 for 3 og gav
Glostrup 2 timer.Da der mang
lede 18 overs havde Glostrup
70 uden gærdetab,takket være
godt spil af Lars Mikkelsen
og Claus Sørensen.Men da der
manglede 5 overs var alle Glo
strups spillere ude for 92,
bl.a.takket være tre greb på
sweep i leg af Svanholm-kee
peren søren Henriksen.
LILLEPUT-DM (SEMIFINALEJ.NYK
M.over ESBJERG med 155 point
efter l.halvleg.5/9 i Nykø
bing M.Nyk.M.257 for 5 (Karl
E.Poulsen 143,Chr.Mikkelsen
52,Kurt Knudsen 20-1-106-3,
Tim Jensen 13-0-85-2),Esbjerg
102 (Bent Christiansen 35,
Lars Christiansen 24,Chr.Mik
kelsen 11-2-36-5,K.E.Poulsen
10-1-31-3).
LILLEPUT-DM (FINALE).NYK.M.
over SVANHOLM med 169 points
efter 1.halvleg.11/9 i Nykø
bing M.Svanholm 14 (Martin
Bundgaard 7,K.E.Poulsen 9,5-
7-2-7,Chr.Mikkelsen 9-4-8-3)
Nyk.M.183 (Bj.Knakkergaard 59
Chr.Mikkelsen 27,David Olufs
son 21,2-3-78-6,Kenn Klemp
17-2-78-3).



>>MR. CRICKET<<
Som omtalt andre steder i dette 
nwnmer fejrede Carsten Morild i 
kampen mod MCC sit jubilæum på 
landsholdet.I den anledning har 
han været gjort til genstand 
for megen omtale.Således havde 
Ivan Philipsen,Morgenavisen Jyl
lands-Posten et interwiev med 
Carsten Morild.Vi tillader os 
at citere dele af det,for på den 
måde at føje træk til billedet 
af "Mr.Cricket" - en titel,der 
kan anerkendes både i og udenfor 
dansk cricket. 
-For Carsten Morild er idrætten
en ligeså vigtig bestanddel af
livet,som det daglige brød.Han
kan ganske enkelt ikke forestil
le sig en tilværelse uden det
incitament,træning og konkurren
ce er for ham,og derfor vil vi 
fortsat jævnligt se ham figure
re i avisernes sportsspalter.De
to snese år,som han netop har
passeret,er ingen hindring.Det
beviste ålborgenseren,da han
spillede sin cricketlandskamp
25 og dermed var den første dan
ske spiller,der passerede denne
grænse ..
Den nordjyske veteran,der i man
ge år har været noget af en in
stitution i dansk cricket,har
ikke nogen patentmedicin,der er
anledning til,at han kan holde
sig på toppen så længe,og endda
blive bedre år efter år.
-Egentlig kan det vel kun være
et spørgsmål om at behandle sin 
krop ordentligt,fastslår han,der 
stadig er myndeslank som en 18-
årig.Naturligvis er reaktionsev
nen nedsat,men til gengæld er o
verblikket styrket.Så med træ
ning tre-fire gange ugentligt er

det ikke så svært ae være med -
og jeg har da i sinde at fortsæt 
te nogle år endnu.Også på lands
holdet,så længe jeg kan være med 
på mine egne betingelser. 
Den dag,jeg kun skal med for at 
udfylde en plads,er det slut.For 
mig er det af afgørende betyd
ning at være i focus på idræts
pladsen.I den retning er jeg 
kompromisløs,siger Carsten Mo
rild videre. 
Den sejge og boldbegavede nord
jyde er kendt - og hos mange be
rygtet - for sin stædighed og 
krav til medspillere.Spørg blot 
de mange makkere,han har ført 
frem til mesterskaber på bad
mintonbanen.Alle vil kunne fast 
slå,at han er inspirerende -
men også vanskelig - at spille 
sammen med. 
Det samme gælder på cricketba
nen,hvor han dog nu efter for 

to år siden frivilligt at have 
afgivet anførerhvervet,tager 
det mere afslappet. 
-Jeg stiller ikke længere sto
re-krav til medspillerne,idet
vi må erkende,at alle spiller
på forskelligt niveau og med
varierende indstilling til spil
let.Nogle har ambitioner - dem 
hører jeg til - andre er blot
med,fordi det er sjovt at spil
le cricket,fortsætter Carsten
Morild.
Den rutinerede spiller er over
bevist om,at dansk cricket in
denfor de sidste fem år har gen
nemgået en gunstig udvikling,
men er dog bange for,at vi ikke
når længere internationalt,uden
at ændre indstilling.
-Der er mange talentfulde og am 

bitiøse spillere,der både kan 
og vil,men som ikke har mulig
heden,fordi de i klubberne er 
ofre for en sløv indstilling,og 
forbundet ikke gør tilstrække
ligt for at dygtiggøre dem og 
udnytte deres talent fuldt ud, 
siger Carsten Morild. 
Men det er desværre ikke et spe 
cielt problem for cricket.Ten
densen er udbredt i dansk idræt, 
hvor der gøres alt for lidt for 
at pleje de unge der er indstil 
let på virkelig at gøre en ind
sats for at nå til tops.Fodbold 
er nok en updtagelse. 
Jeg ønsker afgjort ikke østeuro
pæiske forhold,men mener dog,at 
vi kan lære en hel del af udlan
det.Vi behøver såmænd kun at 
springe over Kattegat og Øresund 
for at se,hvorledes svenskerne 
arbejder i de fleste idrætsgre
ne. 
Topidræt i dag er ikke blot en 
fritidsfornøjelse.Skal de helt 
store resultater nåes,må idræt
ten betragtes som et erhverv 
helt på linie med det sideløben 
de lønnede arbejde.Se hlot hvor 
langt idrætsfolk som Svend Pri 
og Niels Fredborg er nået med 
deres indstilliog. 
Andre vil kunne gøre det samme 
Blot bør de have hjælp - øko
nomisk,uddannelses- og instruk 
tionsmæssigt,slutter Carsten 
Morild,der er den foreløbigt 
sidste Morild på cricketlands
holdet. 

SKANDERBORG havde besøg af sin 
gamle venskabsforbindelse ERRA
TIC,der også spillede i Silke
borg.Hvordan det er gået i den 
kamp er det ikke lykkedes os at 
spore,men Erratic slog Skander
borg med 6 st.gærder på de 45 
overs,der var aftalt:skanderbg. 
scorede 138 for 8 (Keld Chri
stensen 24,Lothmann 3 for 31) 
Erratic brugte 4 gærder til 139 
Dennis Walther 31 not out. 

DER LØD ET DUMPT drøn,da de to 
svanholmere Gert Kristensen og 
Lars Hansen tørnede sammen un
der forsøget på at gribe et af 
Claus Morilds talrige luftige 
slag,i kampen mod AaB.Lars Han
sen faldt besvimet om,mens den 
tætte Gert Kristensen kom på 
benene igen.Lars Hansen blev 
kørt til observation,men der 
var heldigvis ikke sket andet 
end at luften var slået helt 
ud af ham.Et par timer senere 
var han så frisk at han kunne 
gå til gærdet og blive kastet 
ud af Carsten Morild for 0. 

83 



Oprykning: 

Nærved 
for 
Silkeborg 

Selvom han måske nok vil have 
sig det frabedt i betragtning 
af,at der er 10 andre spillere 
på holdet,tør man vist kalde 
Hans Fausbøll for Hjørrings 
reeningsmand.Han og unge Bruno 

Nielsen skaffede Hjørring en 
ekstra kamp om at blive i l.di 
vision of i denne opryknings
kamp over to dage i Silkeborg, 
havde Fausbøll sin store del 
af æren for at kontrakten med 
den bedste række blev fornyet. 
sølle 20 points skilte Silke
borg fra overraskelsen,som må
ske kunne være sket,hvis ikke 
tilbagevendte Azhar Ali var 
blevet skadet. 
Silkeborg klarede sig langt o
ver forventning.Alis uheld og 
måske manglende rutine i andre 
situationer gjorde udslaget.20 
points er ikke meget at tabe 
en todages kamp med. 
Silkeborg sendte Hjørring ind 
og havde i starten l.divisions 
spillerne temmelig meget på 
krogen.Silkeborg skiftede hyp
pigt kastere og 6 gærder var 
ude for 132,men Mog.Uhrskov 
bragte ro over spillet og sid
stemanden Poul E.Larsen gjorde 
det fint med 30,således at to
talen var 210 .Azhar Ali tog 
4 for 66. 
Silkeborg startede ikke for 
godt.Erik Mikkelsen måtte for
lade gærdet for første gang i 
år med O,da han blev grebet 
ud i 5.over.Også Sv.Å.Jensen 
blev grebet ud og selvom Knud 
RandlØv sammen med Ej.Rasmus
sen bragte ro over spillet,for
cerede Randløv lidt for kraf
tigt lige før "lukketid" og 
var ude 10 minutter for l.da
gens ophør.som Silkeborg end
te med 99 for 3.Ret tidligt 
Søndag måtte Ej.Rasmussen si
ge farvel,men Ali fortsatte 
nydeligt med ialt 41 points, 
før han blev ramt af en fiber 
sprængning i låret.Han måtte 
have en mand til at løbe for 
sig og blev kort efter dømt ud 
med ben for.Silkeborg havde 
da 163 for 7.Bent Andersen og 
John Knudsen hævede til 190 
for 9,men det blev kun til eet 
points mere og det var de 19 
for lidt for Silkeborg. 
vendelboerne blev sendt ind i

gen,men skulle ikke have mere 

klinket,ved 78 for 1 enedes 

man om at stoppe. 
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FIRE GANGE FOR GLOSTRUP 

Hvor højest to kvalifikations
kampe plejer at være det afgø
rende når det drejer sig om 
forløbet mellem 2.og 3.divisi
on,kom Glostrup ud i hele fire 
sådanne kampe,før spillerne 
kunne konstatere,at de stadig 
er med i den nye grundserie II. 
Mod Køge var Glostrup alvorligt 
down i første match,hvor Køge 
var startet med 199.Glostrup 
havde mistet 7 for 59,da der 
manglede to timer af spilleti
den.Benny B.Nielsen og Jens 
Jeppesen forårsagede mandefal
det,især Benny B.Nielsen kas
tede udmærket,men blev ikke 
benyttet mod slutningen,hvor 
Steen Thomsen havde bidt sig 

fast i den ene ende,hvor han 
blev tiden ud,mens Ole Roland 
og Steen Jensen holdt ud hver 
en time i den anden,men på de 
mest halsbrækkende måder.Ro
land blev ramt af et utal af 
gange på korte bolde i legsi
den og Steen Jensen svingede 
på tværs af midterpinden he-
le den sidste time.Men Glo
strup holdt stand med 158 f.8. 
I "returkampen" måtte Køge und 
være anfører Finn Nielsen,der 
havde pådraget sig en skade da
gen før.Steen Thomsen og Steen 
Jensen må åbenbart være blevet 
varmet godt op dagen før - St. 
Thomsen scorede 44,St.Jensen 
27+ og Glostrup nåede 145,hvor 

efter Steens bror Thor Jensen 
og førnævnte St.Thomsen med 

henholdsvis 4 og 3 gærder tog 
Køge for 80. 
Så var Glostrup i vanen til 
næste weekends kamp i Holste
bro,hvor det gik på noget nær 
samme måde.Lørdag startede 
Holstebro med 167,veteranen 
John Jespersen lavede 73.Glo
strup mistede 6 gærder for 79 

og var så forståeligt nok ik 
ke vildt interesseret i at 
forcere.Den sidste times tid 

prikkede Thor Jensen og Jør
gen Hansen. Glostrup havde 
gemt Ole Roland og Steen Jen
sen til sidst,men der blev ik 
ke brug for dem.Tiden udløb 
med Glostrups 126 for 7. 

Andendagsgildet var som det i 
Køge overbegrænset.Dennegang 
måtte Holstebro nøjes med 123 
bl.a.fordi Per Pedersen tog 6 
gærder for kun 25.Børge Steen
sen med 29 og Peder Johansen 
med 27 var Holstebros bedste. 
Vestjyderne bevarede håbet,da 
Glostrups tre bedste var ude 
for kun 24,men så bed Rene og 

Steen Thomsen sig fast med hen
holdsvis 47 og 30+,Steen Jen
sen kom ind og lavede sammen 
med Steen Thomsen de fornødne 
points til sejren,der altså 
blev på 6 stående gærder.Og i 

Holstebro var man endda ikke 
blege for at· indrømme,at Glo
strup var det stærkeste af de 
to hold. 
Tilbage står så kun de to pro 
blemer med,hvem der skal spil
le i de to 3.divisioner næste 
år.Hjørring II møder Esbjerg 
II og Frem II spiller mod Næst
ved.Hjørring vandt en kvalifi
kationskamp mod Horsens II med 
23 points,bl.a.takket være Tom 
C.N-ielsens 5 for 36,E.JØrgen-
sen scorede 77 ud af de 163

Horsens nåede.
KVALIFIKATIONSKAMP, GRUNDSERIE 
!:HJØRRING over SILKEBORG med 
19 points efter l. halvleg. 4/ og 
5/9 i Silkebo:Pg.HjØPl'ing 210 
(BY'Uno Nielsen 45,Jesper Morild 
34,Mog.UhPskov 31,Poul E.La:Psen 
30,Azhar Ali 18-3-66-4,Sv.A.Jen
sen 3-0-5-1,Erik Mikkelsen 18,1-
4-53-2) og 78 for 1 (Jens Holms
bjel'g 43+,Hans Fausbøll 27,Bent
Andersen 3-0-4-1),Silkeborg 191
(Bj.Rasmussen 64,A.Ali 41,Knud
Randløv 26,Kl.Buus 37-11-66-3,
Bruno Nielsen 10-3-18-2,0le Chri
stoffersen 11.4-2-40-2).
KVALIFIKATIONSKAMP 1, GRUNDSERIE
II:KØGE-GLOSTRUP.Uafgjort I.halv
leg ikke fæ:Pdigspillet.4/9 i Kø
ge.Køge 199 (Arne Nielsen 47,
Johnny Hansen 39,Keld HøPby 33,
Jens Jeppesen 25,Thol' Jensen 14-
3-40-4,Jim Christensen 20,2-5-41-
3,St.Thomsen 27-7-76-3),Glostrup
158 for 8 (Ole Roland 34,Steen
Thomsen 33+,Steen Jensen 32+,
Benny B.Nielsen 18-6-27-4).
KVALIFIKATIONSKAMP 1, GHUNDSERlL'
II:GLOSTRUP over KØGE med 65 po
ints efter l.halvleg.5/9 i Køge.
Glostrup 145 (St.Thomsen 44,St.
Jensen 27+,,lan Pedersen 7-1-33-
3,Jens Jeppesen 18-3-64-4),Køge
80 (Johnny Hansen 31,Thor Jensen
12,2-2-35-4,St.Thomsen 9-1-27-3,
Karst.Mikkelsen 7-4-9-2).
KVALIFIKATJONSKAMP 2,GRUNDSERIL'
II:HOLSTEBRO-GLOSTRUP.Uafgjort
I.halvleg ikke fæ:Pdigspillet.
11/9 i Holstebro.Holstebro 167
(John Jespersen 73,Peder Johan
sen 31,Børge Steenscn 30,St.Thom
sen 27,5-14,5-33-5),Glostrup
126 for 7 (Per Hansen 38,Per Pe
dersen 25,J.Jespernen 11-6-23-2)
KVALIFIKAT IONSKAMP 2, GRUNDSt"Rit;
II:GLOSTRUP over HOLSTEBRO med
6 st.gæ:Pder efter l.halvleg.12/9
i Holstebro.Holstebro 123 (B.
Steensen 29,P.Johansen 27,Per
Pedersen 11-4-25-6,St.Thomsen
17-4-58-3),Glostrup 125 for 4
(Rene Thomsen 47,St.Thomsen 30+
?.Johansen 12-2-57-2).
KVALlPIKATIONSKAMP MELLEMRÆKKE:
H,TØRRING over HORSENS med 23 po
ints efter l.halvleg.4/9 i Hjør
ring.Hjørring 786 (Jens P.Morild
58,Tom C.Nielsen 40,K.PedePsen
9-3-17-2),Horsens 163 (E�Jør�en
sen 77, K. Pedersen 34, T. C. Niel
sen 17-3-36-5,Torben Vand.c;ted
6-1-21-2).



DCFs kasserer Per Burmester overrækker Carsten Morild forbundets erindringsgave. (Landskampfotos: Ole Geerthsen) 

Første landskampjubilar 
-DCF står overfor at hylde en ju 

bilar,vi aldrig havde regnet med 

at kunne få.Med det antal lands

kampe,vi har spillet,synes det 

næsten utroligt,at vi skulle få 

en 25 kamps jubilar.Men det er in 

gen tilfældighed,at det er en Mor 

ild.Navnet har i årtier gået igen 

i DCFs annaler og i årtier forud 

i jysk cricket.

Dette sagde forbundskasserer Per

Burmester,da han forud for lands

kampen mod MCC i Nykøbing Mors 

hyldede Carsten Morild for dennes 

sjældne jubilæum. 

-Carsten Morild debuterede i 1955

på landsholdet mod Holland i Haag

og han har spillet samtlige sene

re landskampe.Nu 25 i træk på 21

år.Det er noget helt enestående.

I de 24 hidtidige kampe har Car

sten Morild været ved gærdet 42

gange,gået not out en gang og sco

ret ialt 833 points,et gennemsnit

på 20,31.Han har kastet ialt 505 

overs,hvoraf 155 har været mai-

den og han har taget 64 gærder for 

1142 points,et gennemsnit på 17,84 

-Kære Carsten,der er også for mig 

en stor glæde at overrække dig 

denne erindring på DCFs vegne som

en tak for dine 21 års indsats

for landsholdet,sagde Per Burmes

ter,der under bifald overrakte 

Carsten Morild en guld-urlænke.

Anføreren Henrik Mortensen havde

forinden i omklædningsrummet un

der mere uformelle former hyldet
jubilaren. ola.

MCCs anfører: - Vi burde have været stærkere 
Spillerne fra Marylebone CC var 

selv klar over,at indsatsen ik

ke havde været den allermest 

flatterende og det engelske hold 

var da også det første til at 

lykønske danskerne med sejren, 

som de fandt viste de fremskridt 

cricketsporten i Danmark har 

gjort i de senere år. 

MCCs anfører Terry Cordaroy,en 

kendt londonsk klubspiller,abso

lut den bedste på MCCs hold og 

en fin repræsentant for sporten, 

beklagede således efter 2.dagen 

af landskampen uofficielt over

for Cricket,at MCC havde været 

nødt til at spille "so little 

enjoyable cricket".Han sagde,at 

Danmark havde givet ham og hol

det en ubehagelig overraskelse 

og at man havde været nødt til 

at grave sig ned,da 7 gærder var 

ude for 118 i første halvleg. 

Terry Cordaroy var iøvrigt den 

eneste af spillerne på dette MCC 

hold,der også havde deltaget i 

MCCs tur til Vestafrika omkring 

nytår.-Dengang stillede vi et 

alt for stærkt hold.Problemer 
nu er at vi ikke kan tage til 

Danmark og Holland med et så 

stærkt hold,som vi gerne ville, 

fordi de spillere,vi kunne ønske 

ikke kan få fri fra countyturne

ringen,sagde Terry Cordaroy.Ef

ter at have set det danske lands 

hold mente han iøvrigt nok at vi 

kan slå en række af de vestafri

kanske lande,bl.a.Gambia,Ghana 

og Sierra Leone.Så måske er her 

et nyt rejsemål for dansk cricket 

ad åre. ola. 
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Landskampen mod MCC: 

Suveræn anden halvleg 
gav stor dansk sejr 

Dansk cricket beviste i tre da
ges landskampen i Nykøbing Mors 
tilfulde den fremgang i bredden 
og dermed i styrken,sporten har 
nået i de sidste 4-5 år - omend 
det atter var veteraner der lag
de grunden til sejren. 
Med en sejr på 8 stående gærder 
viste landsholdet,at Danmark ik
ke længere lader sig slå af et 
hvilket som helst engelsk rejse
hold,ejheller selvom holdet rej
ser under Marylebone Cricket 
Clubs rød-gule banner.Nå,et hvil 
ket-som-helst hold var MCC ikke 
- styrkemæssigt må det vel vur
deres til noget i retning af mi
nor county-styrke.Men det sætter 
kun den danske sejr yderligere i
relief - den næststørste danske
landskampsejr nogensinde.Den
største,på 10 gærder,blev vundet
over Holland i 1972.Men på en el 
ler anden måde er det ligesom en
sejr over et hold fra cricket
klubbernes "moder" tæller mere.
Og der er stadig ikke tale om et· 
almindeligt klubhold.Holdet tæl
ler udvalgte spillere,flere af 
dem lejlighedsvis på klubhold,an
dre unge talenter,der venter på
et professionelt tilbud. 
Måske havde MCC været sværere at
have med at gøre,hvis kastesiden
havde vist større variation.Slow
bowleren de Ville var skadet,og
den engelske kastning forekom -
bortset fra den unge venstrearms 
spinner Foulkes - temmelig stere
otyp,men selvfølgelig hele tiden
ret præcis.Der var mere grund til 
at glæde sig over markspillet, 
der var helt på toppen,med anfø
reren Cordaroy og Yorkshireman
den Vallance i særklasse.Gærde
spillet forekom mere tvivlsomt, 
kun to-tre af spillerne syntes 
at have virkelig klasse,men an
dre fik ikke lov at vise,hvad de
eventuelt kunne,fordi de havde
bundne opgaver,da de kom til gær
det.Og så skal man altså stå ret 
tidligt op,hvis man skal hamle 
op med "Firmaet Mortensen & Mo
rild" i topform. 
Fra et dansk synspunkt må vi end 
da ikke overse,at landsholdet må 
ske kunne have været endnu stær
kere hvis Hardy Sørensen,Ole Mor 
tensen og Klaus Buus havde været 

!il rådighed.Ikke for at forklej 

ne de nu udtagne,men både Buus 
�e de nu udtagne,men både Buus 
og Hardy Sørensen har en større 
rutine.Alligevel kan der noteres 
en pæn debut for Michael Peters-
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son,bl.a.med to gode greb.Hen
ning Olesen stod,som kampen for
mede sig,svagere i billedet,men 
det kan han ikke gøre for og han 
havde ihvertfald den fornøjelse 
at kaste een over,hvor gærdespil 
leren var godt gammeldags "påen" 
Som kampen formede sig,kom hol
det forbavsende let over at måt
te undvære de mere rutinerede. 
Omend Peter Palle Klokker langt
fra mestrer et slagrepertoire 
som Hardy sørensen,mindede fyn
boen på sit bedste om Hardy Sø
rensens agressive åbnerspil. 
"Mortensen & Morild" kom til at 
afgøre kampen,men selvfølgelig 
ikke uden hjælp fra holdkammera 
ternes side.De var meget oppe på 
mærkerne i marken trods det at 
varmen alle tre dage var ulide
lig på Ørodde.Nævnes skal Niels 
Talbros intelligente markspil og 
Morten Peterssons to udmærkede 
greb. 
Torben Skov slog sit navn fast 
som særdeles nyttig for landshol 
det.Han varierede sin kastning 
udmærket og flere af de engelske 
gærdespillere vidste hverken ud 
eller ind,så godt maskerede han 
sin bowling.Det er nok usædvan
ligt at en bowler af Torben Skovs 
type får lov at kaste 25 overs i 
en landskamphalvleg,selvom der 
er tale om en tre dages-kamp,men 
det er mere usædvanligt,at han 
på de 25 overs havde 12 maidens 
og tog 4 gærder for en så lav sco 
re so� 33.Torben Skov viste også 
stor beslutsomhed,da han blev 
sendt ind som natvægter ved 1. 
spilledags nedslående danske af
slutning,hvor de to åbningsgær
der var ude for kun 7 points.Sam 
men med den agressivt spillende 
Bjarne Jensen sørgede Torben 
Skov for at den danske l.halvleg 
i det hele taget blev en halvleg. 
For Ej.Jensen blev det en god 
hjemmebanekamp.Han blev dansk top 
scorer i l.halvleg med sine 
frisk spillede 61 points.Med 4 
greb,en stakning og kun et par 
smuttere gjorde han også sin skyl 
dighed bag gærdet,omend vi er e
nige med dem,der mener,at han ik
ke er fuldt så god som sidste år. 
De to danske halvlege skæmmedes 
af syv 4'rere i byes,for fleres 
vedkommende unødvendige points, 
fordi Ej.Jensen på den hårde og 
hurtige bane til tider var lidt 
for meget bagstopper.Til gengæld 
var han særdeles agressiv både 
på Torben Skovs og Carsten Mo-

rilds kast.I 2.halvleg kneb det 
Ej.Jensen at spille tilstrække
lig frigjort sammen med P.P.Klok 
ker - men det kan selvfølgelig 
være lige meget hvem der laver 
pointsene. 
Troels Nielsen leverede en pæn 
præstation uden at falde i øjne
ne.Han tog et åbningsgærde i 
hver halvleg og gik not out med 
22 points,bl.a.en 6'er på sidste 
bold,men før fik han heller ik
ke besked på at lukke op.Skal 
der siges noget,mener vi at an
føreren holdt ham på et par overs 
for længe i 2.halvleg,men det er 
selvsagt ikke Troels Nielsens 
skyld. 
Jens Priess synes stadig at have 
gode muligheder i det fornemme 
landsholdsselskab.Ganske vist 
fik han ikke noget ved gærdet -
men han tog et meget vigtigt gær 
de i 2.halvleg,og det kun for 1 
point. 
Carsten Morild - landskamp nr.25 
af 26 mulige - viste at alderen 
aldeles ikke trykker ham.Han ken 
der konditionerne for det lille 
spil,ved hvad der skal gøres og 
gør det.I den danske l.halvleg 
29 points på 24 minutter,deref
ter en nærmest uspillelig kast
ning sidst på 2.dagen,hvor MCC 
gravede sig ned,på 3.dagen mere 
af samme slags,men denne gang 
med den tilfredsstillelse,at den 
præcise kastning også gav bonus 
i form af gærder.Dernæst - med 

BIarne Jensen -_god 1. halvleg 



90 minutter tilbage af spilleti
den og krav om endnu 100 points 
- til gærdet og fremtvinge alle
de hurtige enere sammen med P.P.
Klokker,som Bj.Jensen ikke kunne
eller ville tage.38 af de 100
points blev løbet som enere,men
selvfølgelig var der også grænse
slag,deriblandt en tårnhøj 6'er.
Resultat 66 points på 74 minut
ter.Vi kunne godt dynge flere ro 
ser sammen,men Carsten Morild
ved simpelthen bare,hvordan cric
ket skal spilles i en presset si
tuation.Det vil være et tab af
rang,hvis Carsten Morild helt el
ler delvis skulle beslutte sig
til at sige landsholdet farvel -
hvad han,trods glæden over jubi
læumssejren,måske nok kunne tæn
ke sig.
IØvrigt satte Carsten Morild en 
rekord i dansk topcricket,som
næppe bliver slået med det før
ste.Han bowlede 11 maidenovers i
træk.Sidst på 2.dagen 7 uden sco
ring og uden gærdefald,først på
3.dagen endnu 4 uden scoring,men
med 2 fald.Først hans bold nr.68
i den engelske 2.halvleg var løs
og blev omgående straffet til en 
4'rer.Morild kastede ialt 20 o
vers,heraf var 15 maidens og re
sultatet blev så fornemt som 3
for 15.
Slutteligt anføreren - det enes
te vi er uenige med ham i er hans
brug af kasteangrebet på slutnin
gen af 2.dagen,hvor han efter vo 
res mening ventede for længe med
at variere det.Han kunne godt ha 
ve brugt Torben Skov lidt mere 
og Troels Nielsen lidt mindre.Nu
valgte han at sætte Jens Priess
på.Det gav bonus i form af et åb 

ningsgærde.Så måske havde Henrik 
Mortensen alligevel ret.Han er i 
hvertfald ikke den mand,der giver 
op.Selvfølgelig blev først og 
fremmesy hans egne 14 overs på 3 
dagen i den engelske 2.halvleg 
afgørende,men også Mortensens 
dispositioner ved lukningen af 
den danske l.halvleg viser hans 
værd.Hvad kastningen angår fæl
de han selv fire engelske gærder 
for kun 16 points og greb to an
dre ud på Morilds kast.Simpelthen 
en så sammenbidt indsats som vel 
næppe set før.Henrik Mortensen 
skabte her (sammen med Morild) mu 
ligheden for en dansk sejr. 
Hvad lukningen angår,havde MCC 
før kampen foreslået at hvis en 
halvleg sluttede tættere end 2o 
minutter før the,skød man thepau 
sen ud,så det nye gærdehold kun
ne_få en time ved gærdet før the. 
Da man nåede så langt på �.dagen 
manglede Danmark 24 points i at 
nå MCCs score med to gærder i be 
hold.Mortensen kunne have ladet 
gærdesiden batte igennem og må
ske så nok nå den engelske total. 
Men det ville tage tid og ihvert
fald give de engelske åbningsgær 
der et 40 minutters hvil istedet 

for nu kun 10 minutter,hvilket 
godt kan betyde noget for en 
mand der lige har stået i marken 
i fire timer i drønende hede.Luk 
ningen kom ikke mindst overras
kende for den engelske anfører, 

,men den gav bonus.Danmark fik et 
af de engelske åbningsgærder in
den den forskubbede thepause. 
Henrik Mortensens optræden ved 
gærdet blev for en gangs skyld 
af kortere varighed.Han blev fæl 
det af et umanerligt heldigt ind 

stik fra Vallance i et knebent 
løb.Bolden pitchede lige foran 
gærdet og skruede så ind i pin
dene. 
Alt i alt blev det en dansk ind 
sats i top - der vil altid være 
skønhedspletter,måske var den en 
gelske mark i perioder for defen 
siv,indtil de engelske spillere 
var kigget ud.Men taget spiller 
for spiller faldt de danske på 
ingen måde igennem og MCC råde
de simpelthen ikke over en kas
ter som Henrik Mortensen,der med 
sin præcise stokbowling tegnede 
sig for nøjagtig halvdelen af de 
20 faldne engelske gærder for en 
så beskeden score som 95. ola. 

Troels Nielsen - fik ikke lov at forcere 

Landskampen dag for dag 
MCCs anfører,Terry Cordaroy fik 
sin side af mønten op i lodtræk
ningen og valgte naturligt nok i 
den trykkende hede,at gå til gær 
det.D�t danske hold startede no
get nervøst i marken - de første 
overs bød på to gribechancer,van 
skelige ganske vist,men de blev 
ikke holdt.Også en løbechance op 
stod,men indstikket var for dår
ligt.Troels Nielsen fik dog åbne 
ren Dawson på en virkelig god 
bold ved total 11.Scoringen var 
forholdsvis langsom i sagens na 
tur - de første 50 blev scoret på 
80 minutter.Et kvarter før fro
kost fik Henrik Mortensen det an 
det åbningsgærde,Brawn,med ben 
for ved 73.Efter pausen kom der 
mere gang i sagerne.Cordaroy kan 
tede en bold til keeperen og 4. 
manden blev grebet ud i slip af 
Morten Petersson på en bold fra 
handsken.Den unge sydafrikaner 
Foulkes søgte at forcere sammen 

med Vallanceog scorede 19 points 
på 4 overs fra Henrik Mortensen. 
De tidligere gærdespillere havde 
kun formået at score 7 på Morten 
sens foregående 10 overs.Men Tor 
ben Skov var på i den anden ende 
og Foulkes lod sig lokke.Bj.Jen
sen var på pletten med en perfekt 
stakning. (5/116) .I Skovs næste o 
ver fik Vallance en kant til og 
Michael Petersson fik et debucant 
greb,godt holdt i slippen helt 
nede ved jorden.Næste mand Cut
ler forsvandt på nøjagtig samme 
måde,bortset fra at det denne
gang var Morten,der greb. 
Med 7 ude for 118 måtte Cordaroy 
gøre noget for at hindre et sam
menbrud - han sendte Wyse og kee 
peren Green ind med besked om at 
lægge alt ned.Det gjorde de ikke 
de rørte simpelthen ikke boldene 
der på en eller anden måde altid 
sneg sig lige uden om pindene.U
heldige var de to "plankere" be-

stemt ikke.Torben Skov kom af ef 
ter tre maidens i træk og Morten 
sen og Morild tog slæbet - der 
blev scoret meget forsigtigt.Ved 
the - dvs efter 50 minutter var 
der kun scoret yderligere 18.20 
minutter efter the fik Henrik 
Mortensen ram på Green ,da han 
kortede tilløbet af og begyndte 

at kaste spinnere.Green havde da 
scoret 9 points på 55 minutter. 
Næste mand Henry spillede lidt 
mere agressivt,men stadig uden 
at give chancer.Wyse gav en en 
kelt men blev tabt og havde stå 
et inde i 2 1/2 time,da han en 
delig kantede en bold ned til 
Mic.Petersson.Hans score 20 og 
totalen op fra 143 til 183.Sid 
ste mand trak pinen endnu en 
halv time ud - gevinst 6 points 
ialt - før Bj.Jensen greb ham 
ud på Torben Skovs kast.Næppe 
noget at sige til,at publikum i 
Nykøbing ikke var særligt begej 
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strede for det henholdende en
gelske spil.Men de skulle få me 
re af blive skuffede over.Der 
var et kvarter tilbage af spil
letiden da Niels Talbro og Pe
ter Palle Klokker åbnede den dar 
ske halvleg.Men Talbro virkede 
nærmest paralyseret - han trak 
sig lang væk fra boldene og end
te med at spille sin 5.bold i 
hænderne på square leg på 2 me
ters afstand,nærmest med en pa
rade.Bjarne Jensen sendte den 
sidste bold i den første over 

ud til 2 og scorede endnu fire 
i sin næs�e over.P.P.Klokker 
havde imellemtiden fået en mai
den over.Den 7.bold han modtog 
var over hovedet på Klokker,men 
han fik alligevel overkanten af 
battet op i den og blev grebet 
ud i slip.Torben Skov blev så 
sendt ind som natvægter - men u
nægtelig en mindre spændende af 
slutning for Danmark- på l.dagen. 

ANDENDAGEN 

Humøret vendte tilbage i løbet 
af formiddagen.Torben Skov for
svarede energisk sit gærde og Bj 
Jensen spillede efterhånden som 
han blev varm mere og mere fri
gjort.I den første time blev to
talen sat op til godt 30,deref
ter scorede begge gærdespillere 
hurtigere,stadig uden at give 
chancer af betydning,og ved fro
kost var den danske halvleg 81 
for 2,nøjagtigt det samme som MCC 
var sluttet med på førstedagen. 
Men pausen var måske ikke det al 
lerbedste - Torben Skov blev ta
get med ben for på 5.bold efter 
middag.Alligevel havde han gjort 
sin absolutte skyldighed,trættet 
mark og kastere til Carsten Mor
ild kom til fadet. 
Det så ud til at gå efter planen 
Morild syntes at score om ikke 
efter behag,så dig meget frit og 
livligt - det blev til 29 på 34 
minutter,før en yorker fra Foul
kes overrumplede ham.Ej.Jensen 
fortsatte med udmærket støtte af 
Mic.Petersson til total 135,før 
morsingboen blev grebet ud ved 
grærtsen.Troels Nielsen kom ind, 
men scoringstempoet gik ned og 
selvom det blev til endnu 15 po 
ints på den næste halve time kos 
tede det også tre gærder - Peter 
son og Jens Priess begge grebet 
ud af keeperen,Jens Priess endda 
på sin l.bold.Forinden var Hen
rik Mortensen heldigt løbet ud 
af Vallance.150 for 8 - 9 points 
mere,så gav anføreren besked på 
at lukke op.Troels Nielsen kvit
terede med en 6'er,hvorefter Hen 
rik Mortensen overraskende lukke 
de halvlegen ved 165. 
Taktikken gav bonus,Danmark fik 
et åbningsgærde allerede i 3.o
ver hvor Troels Nielsen fik Daw 
son grebet ud af keeperen på en 

88 

bold fra handsken.MCC nåede 42 
for 1 ved the.Bj.Jensen greb Cor 
daroy ud ved total 59,men det an 
det åbningsgærde Brawn var hel
dig,ligesom han ind i mellem var 
istand til at forcere.Scoringen 
var ikke særlig hurtig,Mortensen 
kastede igen med kort tilløb. 
Carsten Morild kom på og var nær 
mest uspillelig - men man rev 
sig i håret,da Brawn blev drop
ved total 98.Det kom dog heldig
vis ikke til at koste yderligere 
Jens Priess,da havde afløst Hen
rik Mortensen fældede Brawn på 
en lang bold.Med et kvarter til
bage af tiden sendte MCC natvæg
ter Wyse ind og sluttede med 103 
for 3.Med MCCs 24 i overskud fra 
l.halvleg,så det ud til at eng
lænderne mageligt ville spadsere
sig op på 220-230 stykker og gi
ve Danmark får lidt tid til at 
nå noget som helst. 

TRf!JIEDAGEN 

Straks fra morgenen beviste Mor
tensen at alle teorierne ikke 
var et skud krudt værd.Wyse blev 
kastet ud på dagens 5.bold og sco 
ringen blev holdt totalt nede,i
det Carsten Morild lagde nye mai 
dens til de 7,han havde kastet 
før man sluttede dagen før.I de 
første 11 overs på 3.dagen blev 
der scoret siger og skriver 14 
points - lo runs og 4 byes - og 
i den periode og endnu en mand 
gjorde Wyse følgeskab.Henrik Mor 
tensen skaffede Morild hans an
det gærde ved at tage Williams 
i short forward leg.Foulkes kom 
ind,men hans makkere holdt ikke. 
Henrik Mortensen kastede Vallan 
ce.og Henry ud på to hinanden 
følgende bolde og det engelske 
sammenbrud var ved at være en 
kendsgerning - den danske mark 
var helt oppe på tæerne og på 
den første time scorede MCC kun 
21 points - de havde kostet fire 
gærder.Henrik Mortensen greb 
selv Foulkes ud på pitchen og 
tog sig også af Green - igen i 
forward short leg på Morilds 
kast.Sidstemanden Cutler søgte 
at forcere,men blev fældet af en 
lang bold af Henrik Mortensen. 
Ballet var forbi på halvanden ti 
me - eller 27 mindeværdige overs 
heraf 17 maidens.De 8 sidste gær 
despillere scorede bare 27 point 
hvortil kom 4 byes. 
Resten var på en måde antikli
maks,selvom man vel ikke kunne 
være 100 pct.sikre på at Danmark 
kunne score de nødvendige 159 po 
ints.Alligevel så de danske spil 
lere og tilskuere lyst på sagen. 
Åbnerne Klokke; og Talbro var

helt indstillet på at gøre en 
bedre figur end i l.halvleg,Gan
ske vist var scoringshastigheden 
ikke den store,men mens Talbro 
måtte forlade gærdet med ben for 

spillede Klokker mere og mere 
sikkert.Man skulle egentlig ha
ve ventet at det ville være om
vendt,så Ej.Jensen skulle score 
og Klokker holde gærdet,men fyn 
boen fortsatte med et friskt og 
sikkert spil.Da Bj,Jensen kom ind 
havde Klokker scoret lo,da Nykø

_bingenseren blev grebet ud 70 mi 
nutter senere havde Klokker 42. 
Danmark manglede 100 points for 
at være sikker på'sejren - der 
var godt halvanden time tilbage 
af spilletiden - kunne det nåes? 
Carsten Morild vidste at det af
gørende var ikke at komme under 
3 points pr.over.Derfor forcere
de han de mange små enere frem. 
Klokker var med på den og såvel 
tilskuerne som de enge;ske spil
lere måtte overgive sig.Morild 
spillede simpelthen overdådigt 
Han kom efterhånden sådan i slag 
at han var ved at indhente Klok
ker rent pointsmæssigt.Da dommer 
ne forlangte 20 overs,manglede 
landsholdet 57 points for at vin
de.Nogle havde måske ventet at 
den engelske anfører havde sat 
Dawson på som kaster.Hans stok
bowling havde virket dæmpende på 
den danske scoring i l.halvleg. 
Men det gjorde Cordaroy ikke - i 
stedet fik Cutler chancen.Carsten 
Morild straffede ham ved at banke 
15 points ud i een over,6-4-4-.-
1-.,og efterhånden gav englænder
ne sig.De havde ellers været sær 
deles oppe på tæerne med appel
ler og i markspillet.Men det nyt
te ikke - der resterede endnu 10 
overs af spilletiden,da P.P.Klok
ker scorede den vindende 4'rer, 
carried his bat og blev kampens 
topscorer. ola. 

Godt 
arrangement 
Sel�om der måske ikke længere er 
de store penge i dansk cricket 
kunne der alligevel noteres en 
samlet entreindtægt i landskampen 
i Nykøbing Mors på ca.2700 kr.Nyk. 
M.skilte sig med Erik Hansen i
spidsen iøvrigt nydeligt fra ar
rangementet,der bød på rådhusre
ception og en reception,hvor den
engelske spiller Geoffrey Dawson
holdt en meget vittig tale.Hold
leder Hargreaves kvitterede,bl.a.
med sang,ligesom der b]&_v udveks
let erindringer.Eneste problem i
landskampen var at det til stor
irritation for spillerne viste
sig næsten umuligt at hindre færd
sel bag den ene sidescreen,når
der blev kastet.



KB's jubilæumsmatch: 

Kamp til stregen 

før sidste mand var ude,og der 
med havde MCC vundet kampen med 
2 points.Det var iøvrigt hel
ler ikke for tidligt - sidste 
KB-gærde faldt på 3.sidste bold 
i kampen,så en mere spændende 
slutning kunne ingen vel for
lange.de Ville pådrog sig en 
skade og kastede ikke i 2.halv
leg men Henry fik 4 for 27 og 
Cutler 3 for 21 - takket være 
den fine opbakning i marken. 

Kjøbenhavns Boldklub var meget 
nær ved at få en jubilæumssejr 
i kampen mod det udvalgte hold 
fra Marylebone CC,der gæstede 
Peter Bangsvej i anledning af 
KBs jubilæum. 
Klubben havde landsholdsspil
lerne Henrik Mortensen og Car
sten Morild,AaB,som forstærk
ning og de to nordjyder benyt
tede lejligheden til at kigge 
modstanderne ud før landskam
pen,samtidig med at de var så 
temmelig stærkt medvirkende 
til at kampen fik det spænden
de udfald,som blev tilfældet. 
Med 12 gærder for 84 på 62 o
vers viste Henrik Mortensen at 
der var lagt i kakkelovnen til 
de engelske gæster også i den 
tre dages landskamp. 
MCC brugte ikke Vallance og 
Foulkes i kampen mod KB og bort
set fra skipper Cordaory var 
den engelske gærdeindsats bleg 
- den engelske l.halvleg så ud
til at skulle blive et komplet
sammenbrud,da 6 gærder var ne
de for kun 34.SelvfØlgelig er
det et handicap at skulle spil
le på måtte,når man er vant til
græs,selvfØlgelig er det ikke
lige sagen at gå til gærdet,når
man har en udmarvende rejse sid 
dende i kroppen,men alligevel
- der var nok dem,der havde
ventet lidt mere klasse.Kun
Cordaroy med 32 og de Ville med
11 nåede en tocifret score i 
l.halvleg,der blev så beskeden
som 70.Henrik Mortensen fik 5 
for 28,Carsten Morild 3 for 18, 
Mens Henning Lystrup og Allan 
Schultz tog sig af de øvrige. 
KB svarede med 113,efter at 3. 
gærde først var nede ved 51.Til 
gengæld faldt yderligere to li
ge i rap og med 7 ude for 64, 
kom den danske halvleg om ikke 
direkte i fare,så blev den dog 
kun' antagelig.Behjertede 23 po 
ints af Hans Kurt Lohmann der 
kom ind som 9.gærde pyntede dog. 
Forinden havde Carsten Morild 
scoret 31.de Ville tog 3 for 
22 på kun 8 overs,mens de noget 
hurtigere kastere Merry og Hen
ry ligeledes fik 3 gærder hver, 
/or henholdsvis 21 og 30. 
Henrik Mortensen var om muligt 
endnu sværere at styre for den 
engelske gærdeside i 2.halvleg. 
Han tog dennegang 7 for 56 og 
det så ud til at skulle gå MCC 
ligeså ilde som i l.halvleg.7 
gærder var ude for kun 55,før 
de Ville og keeperen Green med 
henholdsvis 25 og 15 fik slået 
bremserne i.De fik halvlegen 

sneget op på 106.Cordaroy hav
de tegnet sig for 16,Wyse for 
14 og Williams for 13.Per Sø
rensen tog et gærde for 7,Dou
glas Evans et for 17 og Carsten 
Morild 1 for 23. 
Men havde MCCs hold indtil da 
måske ikke været den helt sto
re nydelse,reddede de renomeet 
på markhalvlegen,der virkelig 
var på toppen med præcise ind
stik og en række gode greb.KB 
skulle score 64 points for at 
vinde kampen - Steen Lund lag
de ud med udmærkede 25 og selv 
om både Carsten Morild,Evans, 
Henrik Mortensen og Lystrup ik
ke fik noget særligt ud af det 
så der alligevel ud til at væ
re fred og ingen fare,da KBs 
5.gærde først var nede ved 52
- men de sidste 12 points blev
aldrig scoret.Det blev til ni,

KB (fors t. )-ML'C. 7-f:i/ 8 .11CC vund t. 
med 2 points efter f=diuspi l
lel kamp.MCC 70 (T.Cordaroy 3?+ 
R. de V1'. lle 11, Henr. Mortensen
2:>-17-28-,5,C.Morild 10-4-18-3,
Hg.Lystrup 8-2-11-1,A.Schultz
8-4-8-1) on 106 (de Ville 25
Cordur•oy 16,Green 15, lv'yse 14:
H.Morlensen 37-11-56-7,Per Sø
rensen 7-4-7-1,Doug.Evans 7-1-
17-1,C.Morild 22-6-23-1),KB
113 (C.Morild 31,H.K.Lohmann 23
J. Holmen J l,Merry 10-2-21-3, de
Ville 8-1-22-3,Henry 15-3-30-3)
og 61 (St.lund 25,H.Mortensen
10,Henry 13-1-?7-4,Cutler .9-0-
21-3)

DANMARK-MARYLEBONE CC. (Danmark vandt med 8 st.gærder) 
Spillet i Nykøbing Mors 13.14 .og 15.august 1976. (MCC vandt lodtrækningen og gik 
til gærdet) . 

MCC 1. hal V leg: 
G.Dawson,k.Troels Nielsen 10 
D.J.C.Brawn,ben for,Henr.Mortensen 34 
T.Cordaroy(a) ,gr.B.Jensen,k.Mortensen 30 
M.Williarns,gr.Mo.Petersson,k.Mortensen 11 

I.Foulkes,st.Bj.Jensen,k.Torben Skov 15 
J.Vallance,gr.Mic.Petersson,k.T.Skov 11 
R.Wyse,gr.Mic.Petersson,k.H.Mortensen 20 
R.Cutler,gr.Mo.Petersson,k.T.Skov 2 
K.Green(k) ,k.H.Mortensen 9 
D.Henry,not out 26 
W.Merry,gr.B.Jensen,k.Torben Skov 
Extras (16 b,3 lb,l u) 20 
Ialt for 10 gærder 189 

Gærdernes fald:ll/l,73/2,89/,,90/4,115/5, 
116/6,118/7,14 3/8,183/9,189/10. 

ov ma 
Troels Nielsen 15 5 
Morten Petersson 1 
Henning Olesen 4 0 
Torben Skov Nielsen 25

1
12 

Henrik Mortensen 39 22 
Carsten Mor ild 14 

Jens Priess 1 

DANMARK l.halvleg: 
N.Talbro,gr.Williams,k.W.Merry 
P.P.Klokker,gr.Dawson,k.R.Cutler 
Bj.Jensen(k) ,gr.Merry,k.I.Foulkes 
Torben Skov,ben for,W.Merry 

4 

Carsten Morild,k.I.Foulkes 
Mich.Petersson,gr.Green,k.I.Foulkes 
Troels Nielsen,not out 
Henrik Mortensen(a) ,løbet 
Jens Priess,gr.Green,k.D.Henry 
Morten Petersson,not out 
Henning Olesen,did not bat 

pts wck. 
28 1 
25 0 
20 0 
33 4 
4 8 5 
15 0 
0 () 

0 
0 

61 
26 
29 

10 
22 

4 

0 

2.halvleg: 
gr.B.Jensen.k.Troels Nielsen 
k.Jens Priess 
gr.B.Jensen,k.Henrik Mortensen 
gr.H.Mortensen.k.Carsten Morild 
gr.og k.Henrik Mortensen 
k.Henrik Mortensen 
k.Carsten Morild 
k.Henrik Mortensen 
gr.H.Mortensen,k.Carsten Morild 
k.Henrik Mortensen 
not out 
Extras (8 b) 
Ialt for 10 gærder 

4 
50 
26 
15 
15 

5 

7 

2 

0 

8 

134 

Gærdernes fald:8/l,59/2,98/3,103/4,108/5 
123/6,123/7,126/8,126/9,134/10. 

2.halvleg: 
ben for,R.Cutler 
not out 
gr.Green,k.I.Foulkes 

not out 

ov ma pts wck. 
10 24 1 

5 0 18 

6 0 21 
26

4
12 4 7 

20 15 15 
4 

0 

0 

5 

10 
72 

8 

66 

�Ex�t�r�a�s=--(�5-=
b�,�3_:::

lb
::.c..
,4

.:......:
f�b�) ________ _:::1�2 Extras (3 lb,2

°
u,l fb) 6 

Ialt for 8 gærder 165 Ialt for 2 gærder 

Gærdernes fald:0/l,6/2,81/3,118/4, 1 35/5, Gærdernes fald:21/1 ,60/2. 
14 2/6,150/7,150/8 

ov ma pts wck. 
W.Merry 11 22 2 
R.Cutler 15 4 31 
D.Henry 14 2 39 1 

G.Dawson 3 0 8 0 
I.Foulkes 18

4 
4 52 

R.Wyse 2 1 l 0 

162 

OV ma pts wck. 
1 4 4 3 1 0 

9 2 4 2 1 
13 3 34 0 

13 4 4 0 1 

2
1 

1 9 0 

89 



København/Sjælland-MCC: 

Ungt hold gav god match 
Skader og manglende muligheder 
for frihed på en almindelig 
hverdag betød,at det sjæl
lansk/københavnske hold mod 
MCC på adskillige af pladserne 
umiddelbart kunne have set ad
skilligt mere tillidvækkende 
ud.Men der er næsten aldrig no 
get,der er så skidt,at det ik
ke er godt for noget.En del 
ganske unge spillere fik chan
cen og af de ellers ubeskrevne 
må man først og fremmest sige 
at Henning Hansen,Svanholm,og 
Steen Thomsen,Glostrup,gjorde 
det løfterigt. 
Trods manglende rutine var dan 
skerne alligevel gode nok til 
at give MCC en god match og 
englændernes større erfaring 
med overbegrænset cricket gjor 
de formentlig udslaget,så de 
vandt med 28 points. 
Deres markspil var en ren ny
delse,10 danskere blev grebet 
ud og ikke en chance misset.Og 
så stopninger og indstik var 
af overordentlig god klasse.De 
defensive markopstillinger var 
overmåde effektive. 
Denne del af spillet slørede 
englændernes manglende bredde 
på gærdesiden.MCC battede bed
re end mod KB.De to topscorere 
Vallance og Foulkes var ikke 
med i KB-kampen og de to evne
de at forcere teknisk rigtigt. 
Særlig Foulkes var en nydelse. 
Han har spillet for et syda
frikansk landsdelshold på pro 
fessionel basis og regner med 
at tegne kontrakt med det en
gelske county Northamptonshire 
til næste år.Han så ud til at 
være ved at flå det ikke over
måde præcises danske kastean
greb i stykker,indtil han slog 
en fuldflugter fra Lars Hansen 
i hænderne på Henning Hansen. 
MCC startede med 205 points for 
9 gærder i løbet af de tillad
te SS overs (11 til hver kas
ter) .Steen Thomsen,Glostrup, 
der ofte har gjort det godt in
ternationalt,fik en strålende 
start,da han kastede den ene 
åbner ud på anden bold og hans 
slutfacit,l for 25 på 11 overs, 
var en god præstation. 
Bjarne Rossen,AB,var desperat 
uheldig,da de to ellers udmær
kede dommere,Kaj Hjort og Lars 
Henriksen misforstod hinanden og 
derfor ikke fik dømt Foulkes gre 
bet ud af keeperen Michel Peters 
son på et tidligst tidspunkt.El
lers fjernede han sig,ligesom Bo 
Christiansen,Morten Petersson og 
Lars Hansen,lidt for ofte fra 
den perfekte længde og retning. 

90 

Bortset fra de to topscorere fo
rekom MCCs gærdeside tynd.Beva
res,det var da udmærkede klub
spillere,men lidt mere end det 
synes man nok at burde kunne ven 
te,når man spiller under MCCs 
flag i udlandet. 
Nåh,men i marken fik MCC,ligesom 
i KBs jubilæumskamp,reddet lidt 
af renomeet.Foulkes var en over 
ordentlig god langsom venstrearm� 
kaster og Dawson fik mere op
spring end flere af de danske 
gærdespillere havde ventet.Og de 
andre blev bakket op af et per
fekt markspil. 
Danskerne fik ellers noget af en 
ønskestart.Ganske vist kom åbner 
ne,Niels Talbro,AB,og Henning 
Hansen,Svanholm,lidt bagefter 
det krævede scoringstempo,men 70 
for første gærde er et overmåde 
godt grundlag.Talbros 36 viste 
at han var kommet over en svag 
sæsonstart,mens Henning Hansens 
40 - nok til at blive topscorer 
- var den store positive over
raskelse.Han er først debuteret
i l.division lidt ind i denne
sæson,og selvom han stadig mang
ler en del i støddene på forres
te fod,viste cenne hans debut
halvleg i international sammeri
hæng,at der er noget at bygge på.
De 70 var også noget at bygge på
men efter 14 meget smukke points 
fra Mabhoub Subhani,Frem,der har
spillet l.klasses cricket hjemme
på sit universitet i Pakistan, 
brød gærdesiden sammen på midten.
Både Michael Petersson og Lars
Hansen gik i forsøget på at for
cere scoringstempoet,Lønhardt
blev grebet af keeperen og 6 var
ude for 113 efter at 2.gærde 
først var nede ved 96.Bo Christi 
ansen rettede lidt op med 21,og
Kim Schaumann,Soranerne,bed over
raskende godt fra sig med 33.Hav
de han haft en god instruktør i
sine barneår,var der nok blevet 
en landsholdsåbner ud af ham.Men
med sit lille slagrepertoire,
hvor battet føres ganske af 
højrehånden,må han være til
freds med en god indsats i en
kamp som denne,samt at være en 
frygtet åbner i 2.division.Til
sidst fik Morten Petersson rab
let dagens længste 6-er ud over
stregen,men de krævede 8 points
i snit i løbet af de sidste 10
overs,var for stor en mundfuld
på den store Brøndby-bane. Nis. 
'1<.ØBlNH/lVN/SJÆLL/IN/!-NCC. 70/8.

( 55 ovcr>.c:). MCC vandt med 28 po 
ints.NCC 205 for> 9 (Vallance 
54,Foulkes 4[,, r;y,cen 37,Steen
'l'homc,;m ll-•J-25-l,bJ.l-!os:-;cn 11-
0-�5-2,Bo Chr'ictianaen 11-2-39-

2, 1,fof'len r'etcf'r;.-;on 11-2-b0-2, 
l,uf's fhnsen, J 1-3-49-1), Køhenhv. 
Sjælland 177 på 5.3,2 ov. (Henn. 
Hancen 40,Nicls Talhr>o 36,M. 
Dubhani 14, Midi. Pctcr>sson ( a+k) 
2, /,an; Hansen 4, Ho ('hr>·is tian
:.:en 27,!-1ich.Lønhaf'dl 0,Kim 
:'e/zaumann 3 ;5, Steen Thomsen i, 

/.!or>l. ['c ter>n:�r-n 16, 8j. Fossen 3+, 
Dawson 10-1-35-4.) 

Der er 
ganske 
vist ... 
Næsten før turneringen er ovre 
går snakken om klubskifter.Hvor 
meget,der så er om det,vil vise 
sig,men i nogle tilfælde er det 
nu ganske vist. 
Det siges således at Troels Ni
elsen,Chang,rejser til Køben
havn for at læse.Muligvis får 
han følgeskab af Torben Skov og 
det fortælles også at Johan Lut 
her slutter sig til,således at 
disse tre absolut farlige muske 
terer vil spille i samme klub. 
Spændende at se,hvor det bliver 
hvis der da der noget om snak
ken. 
Det siges også at det fynske es 
Peter Palle Klokker overvejer 
at flytte til Ålborg,hvis han 
kan få arbejde der - han vi i 
så fald spille for mestrene. 
Anders Kold,gennem flere år 
first string hos Viborg,skal til 
Arhus· for at læse,og vil for
mentlig kunne gøre sig i l.divi 
sion. 
Fra Svanholm fortælles at Finn 
Nistrup meddelte at AaB-kampen 
var hans sidste i l.division. 
Nistrup er typen der holder ord 
og dermed må første klasses cric 
ket herhjemme sige farvel bl.a. 
til den landsholdsanfører,der 
var med til at vinde den første 
danske landskampsejr nogensinde 
- nemlig mod Holland.Men Finn 
Nistrup er ikke tabt for spillet 
- han vil spille cricket så læn
ge han ikke er begravet,siger
han. ola. 

DOMMEP.ANSÆTTERNE har det stadig 
ikke nemt.I Jylland manglede der 
een søndag alene S dommere til 
l.og 2.divisionskampe.I Silke
borg var det slet ingen,men Glo
strup og Svanholm,der havde la
vet fælles busrejse til Jylland
tog Frem-eren M.Subhani med.Gen
nem hele den hede dag klarede
han hvervet som kastedommer i
begge ender med bravour. 



Landsholdets holdleder: 

- Vi var ikke så dårlige ■ ■ ■

Efter at have læst referatet fra 

min kære kollega og medleder på 

Kenya-turen,Søren Nissen,kan jeg 

ikke lade være at reagere.Disse 

ord må ikke betragtes som et an

greb,tværtimod vil jeg fremfor 

alt gratulere søren med et for

træffeligt stykke arbejde,der vir 

keligt trækker læseren helt ind 

i turens udfoldelser. 

Som et udgangspunkt må jeg sige, 

at min egen rolle gennem de sid

ste fire år har været lidt ander 

ledes med hensyn til vores lands

hold.I 1969 havde jeg den tvivl

somme fornøjelse at overvære det 

hidtil største nederlag for dansk 

cricket,da vi tabte til Holland i 

Schiedam med en halvleg.Det var

ydmygende - og jeg svor dengang, 

at hvis jeg nogensinde fik mulig 

hed for at gøre noget ved det,så 

ville jeg give opgaven hele ar

men. 

Min chance kom i 1972,men mit før 

ste problem var at gøre det klart 

for vores nye anfører,at en tre

dages landskamp er noget helt an

det end de endageskampe,vi kender 

her.Finn Nistrup,men efterfølger 

i dag som UK-formand,var helt 

klar over denne side af sagen, 

selvom hans rolle også dengang 

mest var som koordinator.Efter 

vores berømte sejr over hollænder 

ne husker jeg tydeligt min forgæn 

ger Erik MØller,der næsten var

ved at græde af bevægelse,da han 

sagde til vores hold:-Venner,ende

ligt har vi vundet en landskamp! 

Det havde vi nok - efter 17 lan

ge år mod vore kære,men alligevel 

ærke- ,modstandere.Jeg kan derfor 

ikke støtte det synspunkt,at "det 

ikke er nogen ulykke,man taber en 

landskamp på en lukning,der giver 

en selv en god chance for sejr", 

for nu at komme direkte til sagen. 

Vejen har været alt for lang og 

hård for en indstilling af den 

slags - og der findes ikke et e

neste cricketland i verden,der 

vil forære Danmark ret meget,hvis 

situationen er omvendt. 

Tre-dages spil kræver en anden 

form for tænkning,helt forskellig 

fra den,vi er vant til i dansk 
cricket.Sidste sæson og i år har 

Carsten Morild,vores bedste gærde 

spiller,haft sin største succes, 

som 40 årig,fordi han har været 

klar over,hvordan man først skal 
spille sig ind,før man tør for

cere.Da vi kom til Kenya,var 

mindst tre gærdespillere ikke i 

form.Vi betragtede det derfor 

som vores første opgave at give 

disse spillere en chance for at 

få en rimelig halvleg ved gær-

det i den første eendags kamp. 

Resten var underordnet. 

Når man bygger en halvleg op i 

en tre-dages landskamp,skal man 

være klar over,at dens hastig

hed ikke er konstant.Den har 

forskellige udviklingsfaser.De 

første timer er altid ret kede

lige for tilskuerne,fordi num

mer 1,2 og J's :i;:,c;a,:e først og 

fremmest er at fjerne lidt af 

kastningens bid,at gøre kaster

ne møre,inden de forcerende gær 

despillere kommer til.De sidst

nævnte har generelt den opgave 

at lave de fleste points,men de 

tre eller fire første spillere 

skal skabe grundlaget. 

På landsholdet har vi i dag to 

slags gærdespillere,de grundlæg 

gende typer og de forcerende. 

Hvis vi kan nå op på f.eks.90 

eller 100 points,inden to gær

der er gået,prøver vi at køre 

så vi har een af hver type ved

gærdet,en kombination,der kan 

blive meget svær for modstander 

nes kastehold at komme igennem. 

Det siger en del,at det har væ

ret en sjældenhed i løbet af de 

sidste fire år,at vi er blevet 

taget for meget under 200 i en 

halvleg.Noget,man slet ikke kun 

ne sige om vores landshold i 

60'erne-Henrik Mortensen og 

Finn Nistrup har været 100 pct. 

enige i denne taktik: 

Den anden store forskel i en 

tre-dages kamp,udover tiden, 

hvor man har rigelig tid til at 

sortere de bolde,der kan straf

fes,og ikke behøver at risikere 

så meget,er pitch-forholdene. 

Hvis en tæppepitch kan være lidt 

anderledes fra dag til dag,kan 

en græspitch på den sidste dag 

i en tre-dages kamp,variere fra 

time til time. 

På Nairobi Gymkhana Clubs bane 

mod Østafrika,var jeg næsten sik 

ker på at pitchen ville gå en 

del i stykker,da jeg så på den 

inden vi startede sidste dags 

spil.Jeg må tilføje,at jeg er 

opdraget på græspitch og har 

spillet på dem i 25 sæsoner.Nor 

malt kan jeg kende deres særpræg 
når jeg ser pi tchene. ( Før vores 

nederlag i Irland for 3 år siden 

var jeg sikker på at pitchen ik

ke kunne holde til tre dages spil 

selvom jeg ikke turde røbe dette 

overfor vores uheldige hold den

gang). 

Når Henrik Mortensen ventede så 

længe inden han lukkede vores 2. 

halvleg mod Østafrika,var det 

fordi han virkelig troede,at vi 

kunne få Østafrika ud.Og hans vur 

dering var næppe forkert,når vi 

ser,hvor tæt vi kom på sejr.Selv 

følgelig var vore modstandere ik 

ke begejstrede for lukningen.Det 

er et hold aldrig,når det er ved 

at blive besejret.Efter vores 1. 

halvleg mod Kenya blev vi skældt 

ud i pressen,fordi vi scorede for 

langsomt.Men næste dag scorede 

hjemmeholdet endnu langsommere -

uden at der kom eet ord i pres

sen om det.Min egen holdning til 

både publikum og presse i den 

forbindelse - begge trænger frem 

for alt til mere uddannelse. 

Nu,efter at vi har fået endnu en 

sejr hjem,over MCC i Nykøbing M. 

kan jeg betragte sæsonen som en 

succes,dog med visse vanskelig

heder.Skal jeg sige det ærligt, 

har jeg ikke været tilfreds med 

et par spilleres indsats,spille 

re,der åbenbart betragter en tre 

dages landskamp som en udflugt, 

hvor de kan gå på værtshus eller 

andre steder.Topcricket kræver 

tilstrækkeligt med søvn,og får 

man ikke det,kan man ikke yde en 

100 procent indsats.Visse spil

lere har i år fået ret lang snor 

Jeg håber at denne tolerance fra 

mig og DCF i fremtiden vil gøre 

dem til væsentlig mere modne 

mennesker,end de har vist hidtil. 

Måske er det bedste,der er sket 

for os indenfor de sidste fire 

år,at mindst 12 forholdsvis un

ge spillere har fået lov at sma

ge på landskampspil. 

Vi er ved at komme ind i en ny 

generation.Vore tre store spil

lere fra AaB samt Klaus Buus er 

ikke længere de eneste,der kan 

lave noget på holdet.Og hvert år 

bør de spillere,der er på vej op 

yde endnu mere. 

Jeg er ikke nervøs for vores 

fremtid - men det kræver stadig 

en stærk hånd at få det bedste 

ud af den styrke,vi har til rå

dighed,og det kræver hengivne 

spillere.Jeg vil hellere have de 

lidt mindre talentfulde med,frem 

for dem,der ikke gider yde en 

100 procents indsats.Jeg har på 

fornemmelsen,at dette også er 

dansk crickets mening.Vi har 

svagheder nok.Vores anfører kan 
desværre lade temperamentet løbe 

af med sig engang imellem.Jeg kan 
kun håbe,at han forbedrer sig i 

den retning.Han er den bedste vi 

har og hans præstationer mod MCC 

viste,at han stadig er en mand, 

der kan få sit hold tiY at vinde 

en kamp,når det lugter blod.Han 

erkender iøvrigt sine svagheder 

og det er en god ting. 

Til slut siger jeg til vores 

landshold:-Tak for i år,gutter 

- vi var ikke så dårlige .... " 

Peter S. Hargreaves 
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SVANHOLM over RINGSTED med 9 st.gærder efter 
færdigspillet kamp.8-0. {ude) .Ringsted 99,Hans 
Olsen 37,Henrik Vilhelmsel} 25,Jørgen Jønsson 
4 for 27,Morten Peterssor: 3 for 26,Flemm.Søe
gaard 3 for 42,og 117,Per Nielsen 33,F.Søe
gaard 3 for 16,Lars Hansen 3 for 67 .Svanholm 
102 for l,Henning Hansen 41+,Johan Luther 35+ 
og 117 for l,Lars Hansen 64+,Mich.Petersson 
40. 

MB over B 1909 med 115 points efter færdig
spillet kamp.8-0. (hj) .AaB 197 for 5,Henning 
Hoff 67,Hardy Sørensen 35,Claus Morild 33,H. 
Mortensen 31,og 4 for 2,B 1909 48,Carsten Mo
rild 3 for 5,Henr.Mortensen 4 for 15,og 38, 
H.Mortensen 5 for 5,Carsten Morild 4 for 11. 

29. august: 
B 1909 over RINGSTED med 1 st .qærde eftt:r 1. 
halvleg.6-0. (hj) .Ringsted 200,Per Vindinq 34 
Hans Olsen 34,Jan Hansen 33,Hans I::.Junt.:kc-r 
30,Per Persson 28,Kjeld Lyø 3 for 27,H 1909 
203 for 9,Peter P.Klokker 71,Flemm.Dalugcr 44 
Ebbe Hansen 3 for 21,Jan Hansen 1 for 87. 

NYKØBING M.over SKANDERBORG med 7 st .gærder 
efter færdigspillet kamp.8-0. {hj) .Skande:rbq. 
7S for 8, Flernm. Poul sen 3 for 4, Er i.k Hansen 3 
for 26,og 115,Keld Chr.istensen 28,Erik Juul 
25,Flemm.Poulsen 6 for 36,Claus Hansen 3 for 
19,Nyk.M.78 for 4,oq 113 for J,Claus Hansen 
4 7+. 

MB over SVANHOLM med 93 points efter l .halv 
ley.6-0. (ude) .AaB 233 for 5,Claus Morild 81, 
Henrik Mortensen 81,Svanholm 140,søren Ham
berg 65 ,Carsten Morild 5 for 2'1. 

CHANG over AB med 112 points efter l.halvleq. 
6-0. (hj) .Chang 219,Torbcn MortP.nsen 64,Tro
els Nielsen 47,Bjarne Rossen 4 for 23,Per 
Marcussen 4 for 44,og 48 for l,AB 107,Finn 
Villumsen 30,Torben Skov 3 for 14,og 114 for 
9, Torben Skov 6 for 72, Troels N ie 1 sen 3 for 
36. 

HJØRRING{hj) -ÅRHUS. l. halvleg ikke færdigspi 1 
let.0-0.Hjørring 281 foi- 4,Hans Fausbøll 123, 
Bruno Niel sen 105, Århus 189 for 6, Jørn Beic r 
Andersen 59, Hans Frantzen 54, Klaus Buus 3 f. 
5]. 

ESBJERG over KB med 5 st.gærder efter 1.halv 
leg.6-0. (hj) .KB 166,Per Sørensen 47,Steen 
Lund 37, Henning Lys trup 25+ ,Chr .Ankersøe J f. 
30,Esbjerg 170 for 5,0tto Gade 64,Chr.Anker
søe 4 5. 

2.division: 

l.august: 
SORANER over FREM med 86 points efter 1. 
halvleg.6-0. {hj) .Frem 56 for 8,N.O.Bjerre
gaard 3 for 23,Bo BHiitgen 3 for 30,og 193 
for 8,K.Latof 70+,M.Subhani 45,Soraner 142 
Kim Schaumann 32, Sundar 25, Steen Friis 5 f. 
41,K.Latif 3 for 55,og 45 for 8,0le Christi 
an sen 3 for 20. 

HORSENS over HERNING med 150 points efter l 
halvleg.6-0. (hj) .Horsens 199,Jørgen Olesen 
61,Carsten Pedersen 34, Erik Olesen 32, Fred
dy Sangild 7 for 81,Herning 49,Erik Olesen 
5 for 2,og 40 for 3. 

GLOSTRUP over SORØ med en halvleg og 5 po
ints.8-0. (hj) .Sorø 80,Preben Hansen 32,og 
45,Thor Jensen 4 for 21,Steen Thomsen 3 f. 
20,Glostrup 130 for ),Steen Thomsen 39+. 

8. august: 
SLAGELSE over HERNING med 1 st.gærde efter 
l.halvleg.6-0. (ude) .Herning 118.John Simon
sen 50,Bo Christiansen 4 for 20,John Chri
stiansen 4 for 45,Slagelse 119 for 9,K.An
dreasen 30,Freddy Sangild 4 for 22,Erling 
Krogh Andersen 3 for 37. 

SILKEBORG over SVANHOLM II med 4 st .gærder 
efter l .halvleg.6-0. {hj) .Svanholm II 148, 
Bent Henriksen 32,John Knudsen 4 for 28,Sil 
keborg 154 for 6,Bjarne Rasmussen 87+,Tom 
Christensen 5 for 32. 

VIBORG over GLOSTRUP med 92 points efter 1. 
halvleg.6-0. (hj) .Viborg 167,Anders Kold 31 
Jørn Mathiassen 26, Finn Christensen 6 f. 53 
Glostrup 75,Per Pedersen 33,Jan Thorup 5 f. 
19,Patrick Joseph 5 for 26,og 72 for l,Re
n� Thomsen 4 B+. 

SORANER over SORØ med 104 points efter 1. 
halvleg.6-0. (ude) .Soraner 236 for 5,Henning 
Henrik.sen 101+,Per Nørgaard 48,Frank Pearsor 
35,Sorø 132,0le HU.ckelkamp 55,N.O Bjerre
gaard 4 for 24 ,Jørgen B.Nielsen 3 for 32. 

SLAGELSE over HORSENS med 4 st.gærder efter 
l.halvleg.6-0. (ude) .Horsens 206,Henning Eli 
assen 49,Bo Christiansen 8 for 59,Slagelse 
209 for 6,John Andreasen 115+,Bo Christian
sen 33 ,Ole Schaumann 5 for 52. 

14.august: 
FREM over HORSENS med 7 st.gærder efter 1. 
halvleg.6-0. (ude) .Horsens 280,Erik Olesen 
125,Jørgen Olesen 64,Carsten Pedersen 32, 
Steen Friis 4 for 78, Frem 284 for 3, M. Sub
hani 115+,A.Cheema 111+. 

SILKEBORG over SLAGELSE med 4 st.gærder ef
ter l.halvleg.6-0. (ude) .Slagelse 243,Kim 
Christiansen 59,John Andersen 39,Alf Søren
sen 30,Azhar Ali 4 for 73,Silkeborg 249 f. 
6,Bjarne Rasmussen 76,E.Randløv 48+,Erik 
Mikkelsen 33,A.Ali 28,John Christensen 3 f. 
69. 

15 .august: 
SORANER over GLOSTRUP med 6 st.gærder efter 
færdigspillet kamp.8-0. (hj) .Glostrup 130,Per 
Hansen 34, Per Pedersen 30, Steen Thomsen 28, 
Hans Rasmusen 6 for 28,Peer Nørgaard 3 for 
3,og 97 for 8.Soraner 132 for 5,Peer Nør
gaard 54+,Jørgen Kofoed 43,Per Pedersen 4 f. 
24, og 97 for 4, P. Nørgaard 48. 

SVANHOLM II (hj)-VIBORG.l.halvleg ikke færdig 
spillet.0-0.Svanholm II 248 for 7 ,Gert Kri
stensen 119,Bent Henriksen 32+,Patrick Jo
seph 5 for 103,Viborg 168 for 7 ,Anders Kold 
59+,P.Joseph 40,Peter Schmidt 3 for 34. 

SILKEBORG over SORØ med 9 st.gærder efter 
færdigspillet kamp.8-0. (ude) .Sorø 62,Bjarne 
Rasmussen 5 for 13, ,Bent Andersen 3 for 10, 
og 129,Alex B.Olsen 52,0le Hilckelkamp 49,Bj. 
Rasmussen 4 for 10,Bent Andersen 4 for 19, 
Silkeborg 106 for 2,Bj.Rasmussen 60,Svend Å 
Jensen 32+,og 89 for l,Erik Mikkelsen 43+, 
Bj. Rasmussen 28+. 

22. august: 
GLOSTRUP over SLAGELSE med 39 points efter l. 
halvleg. 6-0. (hj) . Glostrup 234, Steen Thomsen 
105+,Bo Christiansen 3 for 57,Slagelse 195, 
Bo Christiansen 52,Kim A.'ldreasen 39,Lindy Pe

tersen 27 ,Jim Christensen 6 for 52. 

SVANHOLM Il over SORANER med 78 points efter 
l.halvleg.6-0. (hj) .Svanholm II 246 for 5,Gert 
Kristensen 61,Poul TransbØl 60,Henrik Thomsen 
50+, Bj. K. Jensen 42, Soraner 168, Frank Pearson 
80, Henn. Henr iksen 25, P. Transbøl 8 for 46. 

VIBORG over I-lORSENS med 26 points efter l.halv 
leg.6-0. (hj) .Viborg 136,Jan Andersen 26,0le 
Schaumann 4 for 32, Ole BU.low 3 for 35, og 72 f. 
),Patrick Joseph 29+,0.Schaumann 3 for 44,Hor
sens 110,Poul E.Hjorth 38,0.Schaumann 28,P.Jo
seph 5 for 35,og 94 for 7,John Poyser 44+,Jan 
Thorup 3 for 28. 

FREM over SILKEBORG med 49 points efter 1. 
halvleg.6-0. (hj) .Silkeborg 219,Sv.Å.Jensen 
51,Niels J.Rasmussen 28,Lars Nøhr 26,Steen 
Friis 4 for 97, Finn Madsen 3 for 94, Frem 
268,M.Subhani 107,F.Madsen 76,Erik Mikkel
sen 3 for 107 ,John Knudsen 3 for 25. 

HERNING over SORØ med 6 st.gærder efter 1. 
halvleg.6·-0. (ude) .Sorø 158,Preben Hansen 88 
Erl. Krogh A.ndersen 4 for 46, Herning 162 for 
6,Fazel Qureshi 77 ,Svend Rasmussen 40,Jens 
Ole Eliassen 3 for 21. 

3.division øst: 

31. juli: 
SVANHOLM III over AB II med 1 point efter 1 
halvleg.6-0. (ude) .Svanholm III 73,Erling 
Christiansen 27,Lars Persson 5 for 26,0le 
Stenersen 3 for 15,AB II 72,Peter Sørensen 
26, Kim Thorup 3 for 15. 

! .august: 
KØGE II over GLOSTRUP II med en halvleg og 
5 points.8-0. (ude) .Køge 149.Finn Nielsen 48, 
Jens Jeppesen 35, Sale em Naqui 5 for 18 ,Car
sten Mikkelsen 3 for 47 ,og 29 for 5 ,Glostrup 
II 69,Jens Jeppesen 5 for 13,Jens Sørensen 
5 for 25,og 104,H.:i.rry r,1mJ ler 50,J Jeppesen 
4 for 12,Leif Hansen 1 for 23. 

KB II over RINGSTED II med 82 points efter 
l.halvleg.6-0. {ude) .KB II 192,Leif Andreasen 
45,Steen Lindhart 40,Jørgen Ploughmann 35,M. 
Blangstrup 28,H.E.Juncher 4 for 60,Ringsted 
II 110,Geert Jensen 43,Karl Morild S for 36 
Tom Hansen 3 for 30. 

NYKØBING F .over ROSKILDE med en halvleg og 
79 points.8-0. (ude) .Nyk.F. 300 for 4 ,Søren 
Kristensen 138,Erik Svensson 81,T.S.Kalsi 
35,Roskilde 109,Helmer Hansen 32,Stig Lucas 
28,Erik Svensson 6 for 52,Poul J.Pedersen 3 
for 51 ,oy 112,Palle Lykke 31,Helm.Hansen 29 
E. Svens son 5 for 55. 

8. august: 
SLAGELSE II over SVANHOLM III med 53 points 
efter l.halvleg.6-0. (ude) .Slagelse II 141, 
Ib Elfving 36,Erik Sørensen 32,N.J.Lorentzen 
3 for 20, Per Kyhe 3 for 35, Svanholm II I 88, 
Leif Jacobsen 8 for 48. 

14. august: 
KØGE over ROSKILDE med 10 st.gærder efter 
færdigspillet kamp.8-0. (ude) .Køge 249 for 4 
Finn Nielsen 75,Jens Jeppesen 62,Per B.Niel 
sen 35,og 13 for 0,Roskilde 150,Peter Peck 
33,Palle Lykke 29,Poul E.Pedersen 27,Jens 
Sørensen 3 for 31,og 109,Palle Lykke 41,An
ders Nørgaard 39,Dennis Seier 4 for 24 ,Erik 
Jensen 3 for 8. 

SVANHOLM III over NÆSTVED med 7 st.gærder ef 
ter færdigspillet kamp.8-0. {hj) .Næstved 39, 
Steen Paulsen 4 for 4 ,og 49,Steeri t-'aulsen 4 
for 10,Svanholm III 47 for 0,Bjarne K.Jensen 
32+,og 44 for 3. 

15.august: 
KB II over NYKØBING F.med 5 st.gærder efter 
færdigspillet kamp.8-0. (ude) .Nyk.F.111,Sv, 
Stenvang 41+,Erik Svensson 41,Karl Morild 7 
for 79,John Holmes 3 for 31,og 108,E.Svens
son 41,K.Morild 5 for 36,J.Holmes 3 for 27, 
KB II 145 for 4,Steen Lindhardt 100+,og 78 
for 5, Fl. Hermann 28, E. Svens son 3 for 50. 

22 .august: 
AB II over NYKØBING F. med 13 points efter l. 
halvleg.6-0. {ude) .Nyk.F.77,Sv.Stenvang 35,Ths. 
Kentorp 4 for 23,Tony Hadersland 5 for 41,og 
121 for 5,Sv.Stenvang 38,Harry Erichsen 28+, 
Erik Svensson 27,AB II 90 for 7,E.Svensson 5 
for 30,og 100 for 3,Henrik Lønhardt 36+,0le 
Stenersen 31. 

KØGE over SVANHOLM III med 8 st.gærder efter 
færdigspillet kamp.8-0. (hj) .Svanholm III 93, 
Per Kyhe 34,Erik Jensen 5 for 13,og 73,Leif 
Hansen 5 for 31, Køge 102 for 1, Benny B. Niel
sen 43,Finn Nielsen 33+,og 77 for 2,Johnny 
Hansen 55+. 

NÆSTVED over GLOSTRUP II med 61 points efter 
færdigspillet kamp og efter at Glostrup II 
førte efter !.halvleg med 10 points.8-6. {hj). 
Næstved 126,0ve Reck Petersen 70,Allan Olsen 
3 for 13,Karsten Mikkelsen 4 for 29,og 200 
for 5, o. R. Petersen 55, Leif Henrik sen 35, Mo
gens Hansen 84,Glostrup II 136 for 3,Søren 
Roland 45+,Mich.Møller 33,Knud Nordkamp 28, 
og 129,Søren Roland 53,Mog.Hansen 4 for 45, 
Leif Henriksen 3 for 50. 

SLAGELSE II over ROSKILDE med en halvleg og 
15 points.8-0. (hj) .Slagelse II 244 for 6,Le
if Sørensen 84, Erik Sørensen 107+, Roskilde 
110,Palle Lykke 44,E.Sørensen 7 for 50,og 
119, Peter Peck 48, Kurt Johansen 30, Ib El f
ving 4 for 29. 

29.august: 
KB II over GLOSTRUP II med 48 points efter 
l.halvleg.6-0. (ude) .KB II 145,søren Sørensen 
53+,Leif Andreasen 35,Troels Møller 3 for 10 
Glostrup II 97 ,Søren Roland 32,John Holmes 
4 for 13,Karl Morild 5 for 68. 

NYKØBING F.over RINGSTED II med 6 st.gærder 
efter l.halvleg.6-0. {ude) .Ringsted II 129, 
Henning Berg 30, Geert Jensen 26, Erik Svens
son 8 for 50,Nyk.F.135 for 4,Harry Eriksen 
61+,Søren Christensen 44. 

KØGE over NÆSTVED med 8 st.gærder efter fær 
digspillet kamp.8-0. (hj) .Næstved 35,Jens 
Jeppesen 6 for 12,og 44,Sv.E.Jørgensen 4 f. 
15,Køge 40 for 0,og 44 for 2. 

AB II over ROSKILDE med 42 points efter 1. 
halvleg.6-0. (ude) .AB 239 for 4,Tony Haders
land 109+,Torben Olesen 45,Peter Sørensen 
25,Roskilde 197,Ian Barnes 48,Stanley Pick
ersgill 36,Palle Lykke 34,Ths.Kentorp 4 f.37 

).division vest: 

31. jul i: 
HOLSTEBRO-MB Il.Aflyst p.qr.af rcrJn. 

SKANDERBORG II over ÅRHUS Il med') st.gær
der efter færdigspillet kamp.8-0. (hjl .Århus 
I I 95 ,Jørgen Henrik sen 48 ,Jørn St. Larsen 6 
fer 33,og 71,Bo Jepsen 5 for 22,J.S.Larsen 
4 for 48,Skanderbory II ':N for 2,Finn Krau
sc 33+,Vagn Nielsen 29+,oq 69 for l,F.Kr<luse 
35+,P.E.Rodding 28. 

1.august: 
FREDERICIA over HOLSTEBRO med 22 points ef
ter l.halvleg.6-0. (ude) .Fredericia 176,St(:cn 
Østergaard 53,Jan Østergaard 37 ,Pet0r Johan
sen 7 for 50,Holstebro 154,0le Johansen 39, 
Poul E. Mortensen 25, Jan Østeryaard 3 f,..,r 44. 
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KOLDING over GRENÅ med 51 point.s efter 1. 
halvleg.6-0. (hjl Kolding 216,Poul E.N1elsen 
88,Keld Petersen 30,H.0.Malfeld 4 for 60,Kim 
Nielsen 4 for 87,Grenå 165,Kim Nielsen S4, 
E.Crone 50,Asger Hartelius 29,Poul I:: Niel
sen 5 for 62,Lars P.Nielsen 3 for 7(1. 

i. august: 
B 1913 over ESBJERG II med l st.gærde efu•r 
l.halvleg.6-0. (hj) .Esbjerg II 118 for 8,Hen 
ry Bådsgaard 34,0ve Egstrøm 3 for 20,Erling 
Hauge 3 for 38,B 1913 119 for 9,Leif JPnsen 
32,Jørgen Vind 4 for 30. 

8.august: 
HOLSTEBRO over DRONNINGBORG med en halvleg 
og 63 points.9-0. (hj) .Holstebro 22S,John Jes 
persen 113,Knud Havkjær 67,Hans Astrup 4 for 
54 ,Flemming Rasmussen 4 for 70, Dronr,ingbonJ 
94,Peter Johansen 6 for 21,John Jespersen 1 
for 38,og 78,Hans Astrup 27,P.Johansen 4 f. 
7,J.Jespersen S for 49. 

ARHUS II over ESBJERG 11 med 99 points ef
ter 1.halvleg.6-0. {ude) .Arhus II 233 for 6, 
Henrik Knopp 74,Per Andersen 33,Jørg.Morild 
25,Esbjerg II 134,Arne Honore 45,Pall� Pe
dersen 7 for 53. 

15.august: 
SKANDERBORG II(hj)-AAB II.Uafgjort efter at 
AAB II førte med 73 points efter l.halvleg. 
7-6.AaB II 139,Henrik FlUgel 42,Jørgen Mo
rild 38,Jens Esko 27+,Jørn Steen Larsen 6 f. 
47,og 49,J.St.Larsen 3 for 21,Henry Rasmussen 
3 for 26.Skanderbcrg II 66,Henrik FlUgel 4 f. 
17 ,Keld Lassen 3 for 38,og 122 for 7 ,J .Steen 
Larsen 40,Vagn Nielsen 32,Finn Krause 30+. 

KERTEMINDE over ESBJERG II med 92 points ef
ter l.halvleg.6-0. {ude) .Kerteminde 275 for 5, 
Bent Nielsen 105+,Erik L.Pedersen 96,Esbjerg 
II 183,Arne Honore 52,Knud Hansen 40,Chr. 
Schefmann 3 for 36,Bent Nielsen 3 for 57. 

GRENÅ over ÅRHUS II med st.gærder efter 1. 
halvleg.6-0. (hj) .Århus Il 119,Palle Pedersen 
25,Kim Nielsen 5 for 28,H O.Malfeld 3 for 49 
Grenå 124 for 3,Kim Nielsen 67+,Palle Peder
sen 3 for 37. 

HOLSTEBRO over B 1913 med 1 st.gærde efter 1. 
halvleg.6-0. (ude) .B 1913 90,Peter Johansen 8 
for 28,Holstebro 91 for 9,I;>.Johansen 40,Er
ling Hauge 4 for 42,Jørgen Hvidkjær 4 for 43. 

FREDERICIA over KOLDING med 35 points efter 
l.halvleg.6-0. (ude) .Fredericia 194 for 6,Bent 
Madsen 56+,Steen Østergaard 46,Jan Østergaard 
36;Lars P.Nielsen 3 for 37,Kolding 159,Poul E 
Nielsen 56,Jørgen Jessen 40+,L.P.Nielsen 25, 
Peter Østergaard 4 for 43,Bent Madsen 3 f4tl7. 

22. august: 
KERTEMINDE over KOLDING med 6 st.gærder efter 
færdigspillet kamp.8-0. (hj) .Kolding 101,Lars 
P.Nielsen 59,Erik S.Pedersen 5 for 58,Torben 
Rasmussen 3 for 22,og 106,Hans C.Madsen 28, 
Poul J.Winther 5 for 21,E.S.Pedersen 3 for 35 
Kerteminde 134 for 6, Bj. Rasmussen 61, Peter 
Jørgensen 49,L.P.Nielsen 3 for 68,og 74 f.4, 
P. Jørgensen 31 +. 

FREDERICIA-MB.Tabt af AaB. 

DRONNINGBORG over GRENÅ med 5 st.gærder efter 
færdigspillet kamp.8-0(ude) .Grenå 119,Tomrny 
Hansen 52, Chr. Bold sen 8 for 56, og 134 for 6, 
Kim Nielsen 41+,E.Crone 31,Dronningborg 142 f. 
5,Lars Rytter 33,Flem.Rasmussen 81,og 112 for 
5,Hans V.Åstrup 28. 

29. august: 
B 1913 over ÅR.HUS II med 3 st.gærder efter 1. 
halvleg.6-0. {ude) .Århus 207 for 5,Henrik Knopp 
69,JØrg.Morild 62,Kjeld Fonvig 37,Jørg.Henrik
sen 26,B 1913 212 for 7,Erik Thormose 59,L.Jen
sen 37 ,J .Machon 32,L.H.Petersen 29+,Jørn Jen
sen 29,Fl.Petersen 4 for 51. 

GRENÅ over FREDERICIA med 22 points efter 1. 
halvleg.6-0. (ude) .Grenå 251,Jens Malfeldt 130 
Kim Nielsen 48,Peter Måløe 25,Peder Østergård 
6 for 51,Fredericia 229,Kent Andersen 49,Finn 
Kirkeby 46,Tommy Hansen 6 for 72. 

HOLSTEBRO over KOLDING med 2 points efter l. 
halvleg.6-0. (hj) .Holstebro 208 for 9,Peter Jo 
hansen 78,Poul E.Mortensen 56,Poul E.Nielsen 
5 for 61,Kolding 206,P.E.Nielsen 59,Jørg.Jes
sen 32,Hans Chr.Madsen 28,P.Johansen 6 f.82. 

SKANDERBORG II over ESBJERG II med 9 st.gær
der efter færdigspillet kamp.8-0. (hj) .Esbjerg 
II 115,Knud Hansen 39,Ferd.Ankersøe 38,Henry 
Rasmussen 4 for 28,Jørn Steen Larsen 4 for 
47,og 79,Knud Hansen 39,0le J.Krogh 4 for 25, 
Skanderborg II 118 for 2 ,Preben Juul 43,Jens 
E.Jensen 41,og 80 for !,Henry Rasmussen 36+, 
Ole Krogh 26+. 
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KERTEMINDE over DRONNINGBORG med 5 st.gærder 
efter l.halvleg.6-0. (hj) .Dronningb.254 f.7,C. 
Boldsen 84,Lars Rytter 57,Fl.Rasmussen 25,BJ. 
Madsen 25, H .Jakobsen 25, Bj. Rasmussen 4 for 
48,Kerteminde 259 for 5,Erik L.Pedersen 117+ 
Peter Jørgensen 101,H.Jakobsen 3 for 69. 

Mel lemrækkerne: 

31.juli: 
{M) HORSENS over KOLDING med 7 points efter 
l.halvleg.6-0. (hjl .Kolding 47,0le BCilow 4 f. 
24,og 90,Peter Mehlsen 30,M.Sodemann 3 f.10 
O.BOlow 3 for 23,Horsens 55 for 2. 

7 .august: 
(Ø) KØGE over FREM med 10 st .gærder efter l. 

halvleg.6-0. (hj) .Frem 75,Keld Udengaard 35, 
Tony ·Larsen 3 for 15, Bjørn Olsen 3 for 2 3, E 
rik Jensen 3 for 32,og 117 for 4,Z.Khan 65+ 
Køge 77 for 0,Dennis Seir 4l+,Arne Nielsen 
35+,og 78 for 7 ,John Degn 4 for 25. 

(Øl SORANER over RINGSTED med 49 points efter 
l.halvleg.6-0. (ude) .Ringsted 76 og 178,Mich. 
Jacobsen 48+, Søren Bo Rasmussen 25, Sidney 
Nørgaard 5 for 75,Soraner 125 for 8,S.Nør
gaard 33,Mich.8.Hansen 4 for 33. 

8. august: 
(M) KERTEMINDE over FREDERICIA med 6 st .gær
der efter færdigspillet kamp og efter at Fre 
dericia førte efter !.halvleg med 73 points. 
8-6. (hj) .Fredericia 112,Erik Andersen 35,Re
ne Sorgenfri 27 ,Per Martinussen 7 for 50,og 
60 for ! ,Steen Østei-gaard 35-+, Kerteminde 39 
Knud Østergaard 5 for 4,Erik Andersen 4 for 
29,og 137 for 4,Per Martinussen 63,Bjarne 
Rasmussen 58. 

(V)NYKØBING M.over HJØRRING med 114 points 
efter l.halvleg.6-0. {hj) .Nyk.M.194,Lars Dal 
gaard 40,0ve Pedersen 30,Aksel Morild 4 for 
33,Hjørring 80 f .9,0le Christiansen 29+, 

14.august: 
{Øl KØGE over SORANER med 5 st .gærder efter l 
halvleg.6-0. (hj) .Soraner 113,J .Arnsbjerg 35, 
Charles Lønholdt 27 ,Stig Hansen 5 for 39,Jan 
Pedersen 4 for 32 ,Køge 115 for 5 ,Johnny Han
sen 5 3. 

15 .august: 
(Øl FREM over RINGSTED med 87 points efter 1. 
halvleg.6-0. (hj) .Ringsted 35,Leo Onink 7 for 
8,og 224,Søren Rasmussen 49,Peter Wilhelmsen 
36+,Helge Hansen 33,Zubair Khan 4 for 47, 
Frem 122 for 5,Z.Khan 44+,Helge Hansen 3 for 
29,og 93 for 2,M.Tufail 36+,Z.Krian 31+. 

(V) HJØRRING over VIBORG med 3 st.gærder efter 
færdigspillet kamp.8-0. (ude) .Viborg 60,Peter 
Meyer 4 for 14,og 103,Klaus Fusager 33,P.Me
yer 5 for 30,HjØrring 61 for 0,Aksel w:>rild 
44+,og 106 for 7,Jesper Høier 34,A.Morild 29 
John Andersen 4 for 34. 

(M) KOLDING over HOVEDGAARD med 8 st.gærder 
efter færdigspillet kamp.8-0. (ude) .Hovedgd. 
65,G.Jenkins 23,og 103,G.Jenkins 48,Åge.Wan
ge Thomsen 3 for 30,Kolding 132,Kaj Madsen 
27,Peter Nielsen 31,G.Jenkins 3 for 31,Søren 
stenhøj 3 for 37 ,og 50 for 2. 

{M) HORSENS-FREDERICIA. Tabt af FREDERICIA 

(V) HJØRRING over NYKØBING M.med 104 points 
efter l.halvleg.6-0. (hj) .Hjørring 191 for 8, 
Aksel Morild 58,John Christensen 46,Tom Chri
stiansen 26+, Tommy Niel sen 3 for 5 7, Jørgen 
Lauritsen 3 for 62,Nyk.M.87,Jens P.Morild 
4 for 15 ,Ole Christiansen 4 for 24 ,og 74 f. 
3,T.Nielsen 44+. 

21.august: 
{M) KOLDING over FREDERICIA med 5 st..gærder 
efter færdigspillet kamp og efter at Frede
ricia førte efter !.halvleg med 34 points.8-6. 
(ude) .Fredericia 160 for 0,Kent Andersen 106+ 
Erik Andersen 27+,og 152 for 3,Jan Pedersen 
72+,Rene Sorgenfri 40,Kolding 126,Jørgen Jes
sen 88,Peter Nielsen 28,R.Sorgenfri 3 for 19, 
og 188 for 5,J.Jessen 133,E.Andersen 3 for 
54. 

22.august: 
(M)B 1913 over HOVEDGAARD med 8 st.gærder. 
8-0. (hj) .Hovedgaard 46,Torben Hertz 3 for 3, 
Kurt Hansen 4 for 18,Kaj Hansen 3 for 21,og 
93,Graham Jenkins 33,Bent Lorenzen 30,Kaj 
Hansen 5 for 11,Kurt Hansen 4 for 28,B 1913 
49 for O og 91 for 2,Poul Offersen 36,Kaj 
Hansen 35+. 

{Ø) FREM over SORANER med 46 points efter 1. 
halvleg.6-0. (hj) .Frem 222 for 8,0le Christi
ansen 81,John Virapen 64,Helqe Kaj 37,Charles 
Løn hol t 3 for 36, Soraner l 76, Georg Ol sen 61, 
Kn.E.Jørgensen 36,A.Iqbal 34,K.Latif 7 f.52. 

28. august: 
(M)B 1913 over KOLDING med 102 points efter 
l.halvleg.6-0. (ude) .B 1913 167,Poul Offersen 
67,Kjeld Jessen 7 for 63,Kolding 62,Kaj Han
sen 4 for 12,Torben Hertz 3 for 18,Kurt Han
sen 3 for 20. 

(Ml HORSENS over KERTEMINDE med en halvleg og 
125 poiots.8-0. (ude) .Horsens 189 for 4,Mor
ten Sodemann 108 ,Ole BUlow 30, Kerteminde 30, 
o.BUlow 6 for 11,Erik Jørgensen 3 for 11,og 
34,M.Sodemann 6 for 13. 

(V) . VIBORG-SKANDERBORG. Tabt af Skanderborg. 

(M)HORSENS over B 1913 med 10 st.gærder ef
ter færdigspillet kamp.8-0. (hj) .B 1913 88, 
M. Sodemann 3 for 9, og 41 for 5, Erik Jørgen
sen 4 for 1 7, Horsens 126 for ! ,Jørgen Ole
sen 80+,M.Sodemann 27,og 4 for 0. (Spillet 
8.august). 

Juniores: 

31.juli: 
ÅRHUS over B 1909 med 29 points efter færdig 
spillet kamp.8-0. (ude) .Arhus 74 for 7,Arnt 
Andersen 3 for 6,M.ich.Hansen 3 for. 30,og 100 
for 2,Erik Eyvind 40,B 1913 68,Fl.Sønderby 
Pedersen 5 for 29,og 77,M.ich.Hansen 34,Fl. 
Sønderby for 42, 

1. august: 
KØGE over RINGSTED med 6 st. gærder efter l. 
halvleg.6-0. (hj) ,Ringsted 97 ,Per Nielsen 28, 
Mich. B. Hansen 28, Mich. Pedersen 3 for O, Køge 
99 for 4,Jens Jeppesen 54,Dennis Sejr 26+. 

7 .august: 
ESBJERG over ÅRHUS med 42 points efter fær
digspillet kamp.8-0. (hj) .Esbjerg 166 for 4, 
Mogens Seider 61,Carsten Griegel 28,og 71 f. 
2,Kim Madsen 38,Arhus 129,Fl.Sønderby 51,E
rik Eyvind 33,Hans Chr.Jensen 3 for 40,C.Gri 
egel 3 for 41,og 66,C.Griegel 4 for 26,Mog. 
Se i der 3 for 25. 

B 1909-HORSENS.Tabt af B 1909,der brugte for 
gamle spillere. 

AB-GLOSTRUP. Tabt af Glostrup. 

SVANHOLM-SORØ.Tabt af Sorø. 

CHANG ·over VIBORG med 87 points efter i .halv 
leg.6-0. (hj) .Chang 150,Gert Christiansen 34, 
Niels Bindslev 26,John Tørring 25,Jan R.Niel 
sen 4 for 34, Jeppe søren sen 3 for 30, Viborg 
6 3, Morten Skannerup 5 for 20. 

8.august: 
AB over KØGE med 3 st.gærder efter l.halvleg 
6-0. (hj) .Køge 44 ,Thony Hadersland 7 for 16, 
Hans Moldau 3 for 12,Dennis Seier 27+,AB 45 
for 7 ,Peter Sørensen 25+,Jens Jeppesen 4 for 
16. 

14 .august: 
GLOSTRUP over RINGSTED med 9 st. gærder efter 
l.halvleg.6-0. (hj) .Ringsted 255 for 6,Micha
el Hansen 103,Per Johansen 41,Glostrup 259 
for l ,Michael Andersen 117+ ,Jørgen Nielsen 
100+. 

SKANDERBORG over B 1913 med i st.gærder ef
ter færdigspillet kamp.8-0. {ude) .8 1913 62, 
Erik Juul 5 for 27, Per Rasmussen 3 for 29, 
og 119,Lars H.Pedersen 37,E.Juul 3 for 35, 
Skanderborg 65 for O, E .Juul 36+, Per Rasmussen 
26+,og 118 for 3,Finn Krause 67+Leif M.Niel
sen 37. 

KERTEMINDE over HORSENS med 7 st.gærder ef
ter færdigspillet kamp.8-0. (hj) .Horsens 58, 
Bjarne Rasmussen 4 for 19,Jan Petersen 3 f. 
23,og 110,Steen Knudsen 39,0le BiHow 29,Jør 
gen Hviid 4 for 10,Kerteminde 123 for 6,Su
sanne Nielsen 54,og 42 for 3,Bj.Rasmussen 
30+. 

ESBJERG over B 1909 med 7 st.gærder efter 
færdigspillet kamp.8-0. (ude) .8 1909 134,Al
lan Lohmann 72, Kim Jepsen 28, Hans C. Nielsen 
4 for 16,Carsten Griegel 3 for 43,og 113,A. 
Lohmann 64,Esbjerg 137 for 2,H.C.Nielsen 53+ 
C.Griegel 39,Mogens Seider 30,og 120 for 3, 
Henning Petersen 62,H.C.Nielsen 43+. 

15. august: 
KØGE over SVANHOLM med 58 points efter 1. 
halvleg.6-0. (ude) .Køge 210,Jens Jeppesen 98, 
Dennis Seier Si ,Johnny Hansen 29, Caz;{>ten 
Bundgaard 3 for 36, Kim Thorup 4 for ____.65, Svan 
holm 152,0le Mortensen 67,K.Thorup 31,Bj.K. 
Jensen 26. D. Seier 5 for 35. 

21.august: 
SKANDERBORG (hj) -ESBJERG. Uafgjort efter 1. 
halvleg.3-3.Esbjerg 179,Carsten Griegel 41, 
Henning Petersen 33,Jan Høberg 33,Erik Juul 
4 for 46, Skanderborg l 79, Per Rasmussen 61, 
Finn Krause 25,Leif M.Nielsen 25,C,Griegel 
6 for 59. 



KERTEMINDE over HERNING med en halvleg og 83 
points.8-0. (hj) .Kerteminde 125,Torben Rasmus
sen 45,Mich.Jensen 4 for 16,Tim Jensen 5 for 
48.Herning 25�Jan L.Pedersen 5 for 6,og 18, 
Knud Larsen 5 for 7. 

CHANG over HJØRRING med 152 points efter 1. 
halvleg.6-0. (ude) .Chang 293 for 3,Gert Chri
stiansen 80+,Niels Bindsløv 53+,John Tørring 
51,Morten Skanderup 36,Hjørring 87,Jesper Mo
rild 70,Kim Petersen 4 for 28,M.Skanderup 3 
for 37. (Spillet 14 .august) 

21.august: 
VIBORG-HJØRRING. Tabt af Hjørring. 

NYKØBING M.over CHANG med 5 st.gærder efter 
l.halvleg.6-0. (hj) .Chang 138,Kim Petersen 70 
Morten Skanderup 27, Flemming Poulsen 6 for 
56,Nyk.M.140 for 5,Tommy Nielsen 53 ,Niels 
Bindsløv 3 for 52. 

GLOSTRUP over SVANHOLM med 3 st.gærder efter 
l.halvleg.6-0.{hj).Svanholm 243 for 6,0le 
Mortensen 153,Bj .K.Jensen 61,0le Roland 3 f. 
45,Karsten Mikkelsen 3 for 61,Glostrup 247 f. 
7,Karsten Mikkelsen 88+,Jørgen Nielsen 65,0. 
Roland 43,Steen Poulsen 3 for 85. 

RINGSTED over AB med 2 3 points efter 1. halv
leg. 6-0. (hj) .Ringsted 243,Mich.Jakobsen 67, 
Per Nielsen 51,Mich.B.Hansen 51,Søren so· Ras
mussen 37+ ,Tony Hadersland 4 for 92 ,Hans Hol
dau 3 for 94, AB 220. T. Hadersland 94, Peter Sø 
rensen 38,Hans Moldau 36,Per Nielsen 7 for 
55,Per Johansen 3 for 73. 

KØGE over SORØ med en halvleg og 67 points. 
8-0. (ude) ,Køge 162 for 3,Jens Jeppesen 43,To
ny Larsen 39+, Erik Jensen 25+, Sorø 54, J. Jep
pesen 3 for 19,Dennis Seier 3 for 21,og 41,J. 
Jeppesen 4 for 3. 

HORSENS over ÅRHUS med 3 st.gærder efter l. 
halvleg.6-0. (hj) .Århus 108,Keld Fonvig 41,M. 
Sodemann 5 for 39,Horsens 113 for 7 ,Ole Bil
low 76+, Benny Pedersen 4 for 48. 

28, august: 
SVANHOLM over RINGSTED med 9 st.gærder efter 
l .halvleg.6-0. (ude) .Ringsted 77 ,Per Johansen 
32+.Steen Poulsen 3 for 29,0le MortenSen 4 f. 
46,Svanholm 78 for l,Bj.K.Jensen 42,0le Mo�
tensen 34+. 

ÅRHUS over KERTEMINDE med 61 points efter 1. 
halvleg.6-0. (hj) .Århus 155 for 4,Erik Eyving 
44,Bjørn Sand 42,Carl Sejer 28+,Kerteminde 
94,Fl.Sø Pedersen 5 for 34,E.Eyving 3 for 40 
og 87 ,Carl Sejer 3 for 13. 
I 

29. august: 
GLOSTRUP over KØGE med 61 points efter l .halv 
leg. 6-0. Glostrup 203 for 7, Ole Roland 89+, SØ 
ren Roland 29,Køge 142,Erik Jensen 42,Johnny 
Hansen 42, Ole Roland 5 for 29. 

SORØ over AB med 24 points efter !.halvleg. 
6-0. (ude) .Sorø 174 for 5,Alex Olsen 71,Micha 
el Gorskjær 46,AB 155,Tony Hadersland 27 ,Hans 
Nissen 6 for 47. 

Kreds 51: 

! .august: 
RINGSTED over KØGE med 8 st.gærder efter fær 
digspillet kamp.8-0. (ude) .Køge 8,Søren B.Ras 
mussen 5 for l,Mich.B.Hansen 3 for 2,og 26, 
S. B. Rasmussen 5 for 10, M.. B. Hansen 4 for 14, 
Ringsted 11 for 2 og 28 for 2. 

7. august: 
KØGE over FREM med 6 st.gærder efter l.halv
leg.6-0. (hj) .Frem 53,Matti Jacobsen 3 for 23, 
og 62 for 3,M.Jacobsen 3 for 21,Køge 56 for 
4,Kenneth Jacobsen 27,Ren� Vorberg 3 for 21, 
og 40 for 7 ,R. Vorberg 6 for 14. 

SVANHOLM-SORØ. Tabt af Sorø 

RINGSTED over SLAGELSE med en halvleg og 17 
points.8-0. (hj) .Slagelse 9,Mich.B.Hansen 7 
for l,og 14,M.Jacobsen 5 for 7,M.B-.Hansen 4 
for 5, Ringsted 40 for O, Bo Hansen 22+. 

10. august: 
GLOSTRUP over KB med 73 points efter l.halv
leg.6-0. (hj) .Glostrup 118,Søren Mikkelsen 27, 
Stig Hammershøj 26,Erik Michelsen 5 for 65,KB 
45,Tom Hansen 26,Lars Mikkelsen 5 for 14,SØ
ren Mikkelsen 3 for 24. 

14 .august: 
AB over FREM med 6 st.gærder efter !.halvleg. 
6-0. (hj) .Frem 73 for 4,Hugo Strandskov 27+, 
AB 76 for 4, Kim Bagger 54+. 

15.august: 
KB over SLAGELSE med 8 st.gærder efter fær
digspillet kamp.8-0. (ude) .Slagelse 46,Erik Mi-_ 
chelsen 6 for 25,Tom Hansen 4 for 11,og 94, 
Kim Andersen 49,Martin Burridge 3 for 4,Tom 
Hansen 3 for 28,KB 50 for 3,E.Michelsen 31+, 
Tommy Frederiksen 3 for 19 ,og 100 for 2, Erik 
Michel sen 69+. 

18.august: 
SVANHOLM over FREM med en halvleg og 5 points. 
8-0. (hj) .Svanholm 75 for 3,Kim Lsrsen 30,Frem 
33,Kim Neerup 3 for 16,og 37 ,Thorbjørn W�l
sten 3 for 6. 

21.august: 
SLAGELSE over FREM med 31 points efter l .halv 
leg.6-0. (hj) .Slagelse 101 for 5,Tommy Frede
riksen 36,Kim Andersen 34,Frem 70,Bo Widt 23, 
Carsten KUITller 5 for 19. 

SORØ over KØGE med 9 st .gærder efter færdig
spillet karnp.8-0. (hj) .Køge 35,Niels Chr.Lar
sen 5 for 16,Peter Marthorst 4 for 10,og 54, 
Henrik Poulsen 4 for 8,P.Morthorst 4 for 15, 
Sorø 76 for !,Anders Trojel 31+,og 11 for l. 

22 .august: 
RINGSTED over KB med 102 eoints efter 1. halv
leg. 6-0. (ude) .Ringsted 200,Mich.B.Hansen 75, 
P.Hansen 40, ,Erik Michelsen 6 for 80,Tom Han
sen 3 for 98,KB 98,S.B.Rasmussen 6 for 42, 
Jens Bredo 4 for 28. 

SVANHOLM over GLOSTRUP med 3 st.gærder efter 
1.halvleg.6-0. (hj) .Glostrup 126,Stig Hammers 
høj 40,Søren Mikkelsen 31,David Olufsson 4 f. 
1 7, Svanholm 128 for -7, Kim Neerup 86, Lars Mik 
kel sen 3 for 36. 

RINGSTED over AB med 9 st.gærder efter færdig 
spillet kamp.8-0. (hj) .AB 19,Søren Rasmussen 
3 for 8,Mich.Hansen 3 for 10,og 41,S.Rasmus
sen 5 for 2,Ringsted 30 for 2,og 32 for 1. 
I 

29 .august: 
FREM-GLOSTRUP. Tabt af FREM. 

AB over SORØ med 87 points efter 1. halvleg. 
6-0. (hj) .AB 122 for 4,Kim Bagger 43,Kenneth 
Martinsen 30+,Sorø 45,K.Martinsen 4 for 2, 
Birger Christensen 3 for 14. 

SVANHOLM over-SLAGELSE med 67 points efter 1. 
halvleg.6-0. (hj) .Svanholm 155 for 3,Kim Neerup 
52, Kim Larsen 4 3,Thorbjørn Wulsten 36+ ,Slagel
se 88, Tony Frederiksen 32, Kenn Klemp 3 for O, 
Kim Larsen 4 for 30. 

Kreds 52: 

31.juli: 
FREDERICIA over KERTEMINDE med 4 points efter 
l.halvleg.6-0. (ude) .Kerteminde 79,Jan Madsen 
5 for 29,Kim Sorgenfri 4 for 35,og 69 for 3, 
Jesper Thygesen 33,Claus Andersen 27 ,Frederi
cia 83 for l ,Jan Madsen 56,og 32 for 4 ,Cl .An
dersen 4 for 14. 

7. august: 
FREDERICIA over HOLS'.fEBRO med en halvleg og 
21 points.8-0. (hj) .Holstebro 37 ,Johnny Ander 
sen 6 for 7,Jan Madsen 4 for 13,og 35,Kent 
Bjerre 5 for 7, Fredericia 93 for O ,J. Madsen 
51+,Kim Sorgenfri 28+. 

KOLDING over HOLSTEBRO med 65 points efter l. 
halvleg.6-0. {hj) ,Kolding 101 for 3,Hans Chr. 
Madsen 61+,Holstebro 36,Henrik Hagbo 4 for 5, 
Ole Scott 4 for 10. 

8 .august: 
KOLDING over KERTEMINDE med 9 st.gærder efter 
færdigspillet kamp og efter at 1. halvleg var 
endt uafgjort. 8-3. (hj). Kerteminde 65 ,Jørgen 
Hviid 41,Hans C.Madsen 6 for 27,0le Scott 3 
for 27,og 63 for 5,Claus Andersen 30+,H.C.Mad 
sen 4 for 25,Kolding 65,0le Scott 42,Jørgen 
Hviid 6 for 15,og 69 for l,H.C.Madsen 34+. 

14 .august: 
SKANDERBORG over FREDERICIA med 10 st.gærder 
efter færdigspillet kamp.8-0. (ude) .Fredericia 
15,Lars Wittus 3 for 3,og 52,Jan Madsen 31,L. 
Wittus 3 for 10,Skanderborg 18 for 3,og 51 f. 
0, Flemming Jørgensen 27+. 

ESBJERG over KOLDING med 5 points efter l. 
halvleg.6-0. (hj) .Kolding 135,Hans Chr.Madsen 
83,Tim Jensen 6 for 59,og 41,Jan Jensen 3 for 
1, Torben Jensen 4 for 19, Esbjerg 140 for 2, 
Torben Jensen 68,Tim Jensen 30+,og 35 for 3, 

15.august: 
ESBJERG over KERTEMINDE med 10 st.gærder ef
ter færdigspillet karnp.8-0. {ude) .Kerteminde 
62,Knud Larsen 30,Tim Jensen 6 for 35,Torben 
Jensen 3 for 21,og 64 ,Jan Christensen 4 for 
11,Esbjerg 105 for 5,Kim Madsen 42,Jørgen 
Hviid 3 for 39 ,og 2 3 for O. 

21.august: 
ESBJERG over SKANDERBORG med 69 points efter 
1.halvleg.(ude).Esbjerg 175 for 7,Torben Jen 
sen 41,Jan Jensen 38,Kim Madsen 25,Skander
borg 106 ,·Flemming- Jørgensen 31, Torben Jensen 
7 for 17. 

2 2. august: 
ESBJERG over HOLSTEBRO med 5 st.gærder efter 
færdigspillet kamp.8-0. (hj) .Holstebro 13,og 
21,Esbjerg 21 for 0,og 24 for 5. 

Kreds 53: 

7 .august: 
CHANG over VIBORG med en halvleg og 99 po
ints.8-0. (hj) .Chang 135 for 2,Hasse Nielsen 
54+, Peter Nørgaard 43+, ViOOrg 3 ,Carsten 
Strandvig 5 for l,Kim Christensen 5 for 1, 
og 33,Kim Olesen 4 for 7. 

AAB-NYKØBING M.Tabt af Nyk.M. 

14. august: 
AAB-VIBORG .Af lyst. 

NYKØBING M.over DRONNINGBORG med l points 
efter l.halvleg.6-0. (ude) .Nyk.M. 71,Karl E. 
Poulsen 44 ,Frank Jensen 5 for 26,Niels Jen
sen 4 for 33, Dronningborg 70, Per Gjøde 22, 
K.E.Poulsen 3 for 9,Bj.Knakkergaard 5 f.24. 

CHANG over HJØRRING med 10 st .gærder efter 
færdigspillet kamp.8-0. (ude) .Hjørring 32, 
Per Pedersen 4 for 7,og 42,P.Pedersen 5 f. 
7 ,Chang 72 for 6,Gorm Skanderup 32+,Anders 
Morild 3 for 13,og 3 for 0. 

21.august: 
VIBORG-HJØRRING. Tabt af Hjørring. 

NYKØBING M.over CHANG med l points efte·r 1. 
halvleg.6-0. (hj) .Chang 99,Kim Olesen 53+, 
Karl P.Graversen 4 for 10,Nyk.M.100,Bjarne 
Knakkergaard 31, Peter Nørgaard 4 for 4 3. 

MB over DRONNINGBORG med 2 points efter 1. 
halvleg.6-0. (ude) .Dronningborg 94,Tom Jen
sen 39,Per Gjøde 26,Jørgen Morild 3 for 33, 
og 70 for 5,Tom Jensen 47,J.Morild 5 for 27 
AaB 96 for 8,J.Morild 39,Niels Jensen 4 for 
29,og 41 for l,J.Morild 41+. 

KOMBINERET: 

15 .august: 
AB-RINGSTED.Uafgjort (Jo overs) .3-3.AB 68, 
Mette Lindgaard 19,Lone Holmkvist 4 for 2, 
Helle Larsen 4 for 4,Ringsted 68,Susanne 
Jensen 14 ,Annemette Rosenfalk 2 for 3. 

Lilleput: 

Kreds 61: 

4 .august: 
RINGSTED over KØGE med 79 points efter l.halv 
leg.6-0. (hj) .Ringsted 146 for 7,0le Olsen 111+ 
Køge 67,Matti Jacobsen 31,Jens Bredo 6 for 27. 

7 .august: 
GLOSTRUP over AB m. 10 st.gærder efter fær
digspillet kamp.8-0. (ude) .AB 23,Lars Mikkel
sen 5 for 3,og 28,Steffen Løngaard 4 for 2,Glo 
strup 48 for l,L.Mikkelsen 29,og 4 for 0. 

8.august: 
KØGE over AB med 7 st. gærder efter 1. halvleg. 
(ude) ,6-0.AB 45,Jan Bagger 24,Klaus Nielsen 5 
for 7,og 26 for 2,Køge 54 for ),Kl.Nielsen 21+ 

13.august: 
SVANHOLM over KB med 6 st.gærder efter 1. halv 
leg.6-0. {hj) .KB 81,Kenneth Holmes 36,Kenneth 
Burridge 27 ,David Olufsson 4 for 23,Kenn Klemp 
3 for 15,og 92 for 2,K.Holmes 53+,Torben Chri
stensen 27+, Svanholm 84 for 4, Martin Bund-· 
gaard 51+. 

14 .august: 
GLOSTRUP over RINGSTED med 9 st.gærder efter 
færdigspillet kamp. 8-0. (hj) . Ringsted 64, Kenn. 
Hansen 28,Claus Sørensen 6 for 16,og 73,Glo
strup 127 for 0,Lars Mikkelsen 69+,Jesper Sø
rensen 47+

-:
,og 12 for 1. 

15.august: 
SVANHOLM over KØGE med en halvleg og 33 po
ints.8-0. (hj) .Køge .55,Kenneth Jacobsen 28,Da
vid Olofsson 4 for 10,og 32,D.Olufsson 5 f.21 
Svanholm 120 for 6,Lars Østergaard 46+,Martin 
Bundgaard 30. 

20.august: 
SVANHOLM over AB med en halvleg og 72 points. 
8-0. (hj) .Svanholm 119 for 2,Martin Bundgaard 
62,Jesper Larsen 36+,AB 15,David Olufsson 5 f. 
4,Kenn Klemp 3 for 4,og 32,D.Olufsson 6 for 16. 

21.august: 
GLOSTRUP over KB med en halvleg og 29 points. 
8-0.(hj).KB 52,Claus Sørensen 6 for 18,og 32, 
Lars Mikkelsen 4 for 6,Glostrup 113 for 0,L. 
Mikkel sen 56+, Jesper Sørensen 40+. 

22 .august: 
RINGSTED over KB med 18 points efter !.halvleg. 
6-0. (ude) .KB 121,Kenneth Holmes 96,0le Olesen 
5 for 28,og 30 for l,K.Holmes 24+,f!;i:ngsted 139 
for 2,0le Olesen 101+. 

28.august: 
RINGSTED over SVANHOLM med 6 st.gærder efter l. 
halvleg.6-0. (hj) .Svanholm 104 for 7,David Olaf
son 24,Ringsted 105 for 4,0le Olsen 57,0.0laf
son 3 for 63. 

29.august: 
KB(hj)-AB.Uafgjort.l.halvleg ikke færdigspil
let.0-0.KB 154 for 2,Kenneth Holmes 117+,AB 106 
for 6, Kenneth Martinsen 48, Mart. Burridge 4 f. 4 7. 
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GLOSTRUP over KØGE med 65 points efter l .halv 
leg.6-0. (ude) .Glostrup 114 for 6,Lars Mikkel
sen 49,Jan Ebbesen 27 ,Matti Jacobsen 3 for 39 
Køge 49,Kenneth Jakobsen 31+,L.Mikkelsen 6 f. 
l"O,og 37 for 4. 

5. sl?ptember: 
RINGSTED over AB med 62 points efter 1. halvlg. 
6-0. (hjl .Ringsted 109 for 6,0le Olsen 23,Sø
ren Mordhorst 3 for 14,Henrik Sørensen 3 f.31 
AB 47 ,O.Olsf'n 5 for 14 ,og 17 for l. 

SVANHOLM over GLOSTRUP med 29 points efter l. 
halvleg.6-0. (ude) .Svanholm 121 for 3,Martin 
Bundgaard 53+,Jesper Larsen 32,Glostrup 92, 
Lårs Mikkelsen Sl,Claus Sørensen 24,David 0-
lafson 4 for 33,Kenn Klemp 3 for 30. 

Kreds 62: 

8 .august: 
KOLDING over KERTEMINDE med en halvleg og 
82 points.8-0. {hj) .Kolding 108,Henrik Høyby 
56, Kerteminde 24, Peder Pedersen 3 for O, H. 
HØyby 3 for 15, og 2, Henrik Eriksen 3 for 0 
og H.Høyby 3 for 1. 

15 .august: 
ESBJERG over KERTEMINDE med 9 st.gærder ef
ter færdigspillet kamp.8-0. (ude) .Kerteminde 
48 og 41, Esbjerg 68 for 4, Jan Jensen 26+, og 
24 for l. 

22 .august: 
KERTEMINDE over HUSUM med 2 points efter l. 
halvleg.6-0. (ude) .Husum 48,M.Brysting 3 f.8 
H. Larsen 4 for 26 ,og 52 for 3, Kerteminde 50 
Josef Lechner 6 for 1 7, Hanke Møl ler 3 f. 19, 
og 23 for 7,H.MØller 6 for 15. 

Kreds 63: 

8.august: 
CHANG over SKANDERBORG med 4 st.gærder efter 
l.halvleg.6-0. (hj) .Skanderborg 101,Lars Gad
kjær 42, Flemm. Jørgensen 26, Chang 104 for 6, 
Kim Olesen 38+. 

AAB over SKANDERBORG med 5 st.gærder efter 
l.halvleg.6.!'°C�-:i(hj) .Skanderborg 39 for 6,Fl. 
Jørgensen 20,John Hingeberg 5 for 18,og 35 f. 
3,AaB 44 for 5. 

AAB-NYKØBING .II.Tabt af Nyk.M.II. 

10 .august: 
NYKØBING M.I.over NYKØBING M.II med en halv
leg og 31 points.8-0. (hj) .Nyk.M.II 35,Chr. 
Mikkelsen 5 for 7,og 22,Chr.Mikkelsen S for 
15,Karl E.Poulsen 3 for 7,Nyk.M.I 88 for 2, 
Peter Lillebæk 44+. 

Carsten Morild - god jubilæums
indsats 

18. august: 
CHANG over AAB med 64 points efter l .halv
leg.6-0. (hj) .Chang 97 for 7 ,Kim Olesen 41, 
Jørgen Stamhus 5 for 29,AaB 33,Kim Olesen 7 
fo'.r 12 ,og 14 for O. 

21.august: 
NYKØBING M. I over CHANG med 9 st.gærder ef
ter l.halvleg.6-0. (hj) .Chang 76,Gorm Skande 
rup 35,Karl E.Poulsen 8 for 19,Nyk.M.I 92 f 
l,K.E.Poulsen 61,Jesper Jacobsen 29+. 

CHANG over NYKØBING M.II med 108 points ef
ter l.halvleg.6-0. (ude) .Chang 137,Tommy Chri 
stensen 27,Nyk.M.II 29,Jan Høgh 4 for 0. 

28.august: 
NYKØBING M.I over HOLSTEBRO med 7 st.gærder 
efter færdigspillet kamp.8-0. (ude) ,Holste
bro 37,Peter Lillebæk 3 for 16,og 49,Bjarne 
Knakkergaard 4 for 6,Karl E.Poulsen 3 for 6 
Nyk.M.I 39 for O,og 57 for ),Torben Dalgård 
25. 

HOLSTEBRO over NYKØBING M.II med 24 points 
efter l.halvleg.6-0. (hj) .Holstebro 104 for 
6,Søren D.Kristiansen 32+,Chr.Degn 4 for 30 
Nyk.M.II 80,Per Andersen 5 for 2,Kaj Ander
sen 5 for 40. 

SIX-A-SIDE: 

5. september i Slagelse: 
ROSKILDE over SLAGELSE med 30,30 mod 9,80. 
Slagelse 88 for 9 (Ebbe Kristiansen 26,Pal
le Lykke 4 for 28) ,Roskilde 182 for 6 {Pal
le Lykke 64 ,Stig Lucas 73,E.Kristiansen 3 
for 21). 

ROSKILDE over NÆSTVED med 32,00 mod 23,20. 
Næstved 116 for 5 (Ole Pedersen 35) ,Roskil
de 128 for 4 (Palle Lykke 56,Stig Lucas 28). 

NÆSTVED aver SLAGELSE med 12 , 60 mod 11 , 60. 
Slagelse 116 for 10 (Jens P.Heinicke 43,E. 
Christiansen 30,0le Pedersen 5 for 30,Lars 
Rasmussen 3 for 13) ,Næstved 101 for 8 (Ole 
Pedersen 37 ,Kim Pedersen 4 for 17). 

STILLINGER 
l .division: 
AAB 
SVANHOLM 
CHANG 
NYKØBING M. 
ÅRHUS 
SKANDERBORG 
B 1909 
ESBJERG 
RINGSTED 
HJØRRING 
KB 
AB 

2.division: 
SILKEBORG 
FREM 
SORANER 
SLAGELSE 
VIBORG 
HORSENS 
SVANHOLM II 
GLOSTRUP 
HERNING 
SORØ 

3 .division øst: 
KØGE 
AB II 

KB II 
RINGSTED I I 
SLAGELSE II 
NYKØBING F. 
SVANHOLM I I I 
GLOSTRUP II 
ROSKILDE 
NÆSTVED 

3.division vest: 
SKANDERBORG I I 
HOLSTEBRO 
FREDERICIA 
KERTEMINDE 
AAB II 
ÅRHUS I I 
B 1913 
KOLDING 
DRONNINGBORG 
GREN!\ 
J::SBJERG I I 

k pts kvot. 
11 68 6 .18 
11 52 4. 7 3 
11 50 4. 55 
11 38 3.45 
li ]8 3.45 
11 JO 2. 7 J 
li 24 2.18 
11 20 1.82 
11 18 1.64 
11 18 1.64 
11 18 . 64 
11 18 .64 

9 48 . ]3 
9 44 4.89 
9 ]8 4.22 
9 JO J.JJ 
9 24 2.67 
9 24 2.67 
8 18 2.25 
9 20 2.22 
9 18 2.00 
9 0 0 .00 

9 60 6.67 
9 42 4.67 
8 ]6 4. 50 
9 40 4. 44 
9 ]6 4. 00 
9 JO J.JJ 
9 28 ].li 

10 

26 2. 89 
14 1. 56 

8 0.89 

58 5. 80 
9 46 5 .11 
9 44 4.88 

10 ]4 J.40 
9 JO l.33 

10 JO J. 00 
9 26 2. 89 

10 
10 
10 
10 

26 2. 60 
22 2. 20 
20 2. 00 

8 0.80 

Mellemrække øst; 
FREM 
SORANER 
KØGE 
RINGSTED 
GLOSTRUP trukket. 

Mellemrække midt: 
HORSENS 
B 191] 
KOLDING 
FREDERICIA 
KERTEMINDE 
HOVEDGAARD 

Mellemrække vest; 
HJØRRING 
NYKØBING M. 
VIBORG 
SKANDERBORG 
HERNING trukket. 
SILKEBORG trukket. 

Juniores: 

Kreds 41: 
SVANHOLM 
GLOSTRUP 
RINGSTED 
KØGE 
AB 
SORØ 

Kreds 42: 
ESBJERG 
SKANDERBORG 
KERTEMINDE 
HORSENS 
ÅRHUS 
HERNING 
B 191] 
B 1909 
HUSUM trukket. 

Kreds 43: 
CHANG 
NYKØBING M. 
VIBORG 

HJØRRING 
DRONNINGBORG trukket. 
AAB trukket. 

Drenge: 

Kreds 51: 
RINGSTED 
SVANHOLM 
GLOSTRUP 
KB 
SORØ 
KØGE 
SLAGELSE 
AB 
,REM 

Kreds 52: 
ESBJERG 
SKANDERBORG 
KOLDING 
cREDERICIA 
KERTEMINDE 
HOLSTEBRO 

Kreds 53: 
CHANG 
NYKØBING M. 
AAB 
DRONNINGBORG 
VIBORG 

HJØRRING 

Lilleputter: 

Kreds 61: 
SVANHOLM 
GLOSTRUP 
RINGSTED 
KØGE 
AB 

KB 

Kreds 62: 
ESBJERG 
KOLDING 
KERTEMINDE 
HUSUM 

Kreds 63: 
NYKØBING M. I 
CHANG 
AAB 
SKANDERBORG 
HOLSTEBRO 
NYKØBING M. I I 
VIBORG trukket. 
HJØRRING trukket. 

k pts kvot. 
6 JO 5. 00 
6 20 3.]] 
6 20 3. ]] 
6 6 1. 00 

9 66 7. J J 
9 44 4.89 

10 42 4.20 
9 27 J.00 
9 22 2.44 

10 14 1.40 

4 20 5.00 
4 14 J.50 
5 14 2.80 

B 2. 67 

JO 4 .14 
10 40 4. 00 
10 ]2 J.20 
10 26 2.60 

9 18 2.00 
10 6 0.60 

6 4] 
7 49 
6 22 
6 22 
6 20 
7 14 
6 12 
6 0 

6 JO 
6 24 
5 6 
6 6 

k pts 
7 50 
7 42 
7 38 
8 36 
8 14 
8 12 
8 12 
8 12 

6 

10 64 
9 54 
9 ]6 

10 ]8 
10 25 
10 0 

7 .17 
7 .00 
l .67 
J. 67 
3. 33 
2. 00 
2 .00 
0.00 

5.00 
4.00 
1. 20 
1.00 

kvot. 
7 .14 
6.00 
5. 43 
4. 50 
1. 75 
1.50 
1. 50 
1. 50 
0.86 

6.40 
6.00 
4 .00 
3.80 
2. 50 
0.00 

8 
10 

6 
8 
8 
6 

52 6. 50 
56 5. 60 
20 l. ]3 
14 1. 75 

8 1.00 
0 0.00 

10 54 5.40 
10 52 5.20 
10 44 4.40 

9 18 2.00 
10 12 I. 20 

9 6 0.67 

JO 7. 50 
9 2. 25 
6 1. 20 

0. 75 

34 6. 80 
26 5. 20 
12 J.00 
14 2. 80 

6 1. 20 
0 0.00 

WILH. BURMESTERS BOGTR. A/S. AALBORG 




