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Forbundets mascot går som varmt brød 

OVE DALSGAARD,forbundsformand,har sjæl
dent haft så travlt,som efter at have in
troduceret DCFs nye propaganda-mærkat. 
Indtil midt i maj var der afsat ca.2000 
selvklæbere og flere hundrede plakater 
med det skægge motiv. 
"Fyren" eller hvad vi nu skal kalde ham, 
skal nok i sommerens løb dukke op i klub
huse,som præmier,på bilruder og i det he
le taget på steder,hvor der færdes mange 
mennesker. 
"Fyren" kan måske få folk til at spørge, 
hvad i alverden cricket mon er for noget 
og det var just meningen.Det øjnefalden
de motiv i postkasserødt,sort og hvidt 
skal nok gøre sig - og der er talrige mu
ligheder for at anvende mærkatet.Således 

brugte formanden "Fyren" som en frisk hil 
sen og lykønskning til BADMINTONFORBUNDET 
med dets tre verdensmesterskaber.Man kun
ne f.eks.også bruge plakaterne til at an
noncere turneringskampe på. 
Ved DIFs sportsshow i KB-HALLEN i anled
ning af Eurosportkonferencen dukkede fy
ren også op - ja,det er bare om at lade 
fantasien spille.OVE DALSGAARD har fort
sat lager af såvel plakater som af selv
klæbere.Disse fåes for l kr stykket med 
store kvantumsrabatter.de små plakater 
koster 7,50 kr og de store en Tier,også 
her med rabat for storkøb.De skal bestil
les hos OVE DALSGAARD,Rismarken 33,8800 
Viborg.Som han siger:"Lad ingen være i 
tvivl om,at vi spi 11 er cricket - neml;:. 11 

Apropos DIFs sportsshow så gjorde DCFs 
indslag sig godt.Det samme var tilfældet 
med f.eks.rugby,hockey og cykling. 
Men vi giver den københavnske mor,der i 
et læserbrev i EKSTRABLADET klagede over 
TVs manglende interesse for netop indsla
gene med ungdommen.ret.Som hun skrev hav
de såvel drengene,som dem,der havde til
rettelagt de forskellige optrin,glædet 
sig til at se TV.Men blev skuffede. ola. 

OFFICIELT FRA FORBUNDET OFFICIELT FRA FOR 

LILLEPUTRÆKKE MIDT (62) 
Da HORSENS allerede før turneringsfastlæg 
gelsen havde trukket sit hold,har turne
ringsledelsen fulgt en anmodning fra de 
tre øvrige deltagere i kredsen,ESBJERG, 
SKANDERBORG og KERTEMINDE,om at gøre tur
neringen tredobbelt,således at de tre 
hold skal møde hinanden tre gange i løbet 
af en sæson. 

PETER CARROLL,dommeransætter for JYLLAND 
har fået ny adresse.Den er:Lybyvej l,Bo
strup,7870 ROSLEV. 

FORSIDEN.-Ingen kan vist være i tvivl om 
at her er "ben for". Dommerne i kampen B 
1909-ESBJERG var det da heller ikke og 
ESBJERGs topscorer JAN MADSEN (38) måt
te forlade gærdet.Fynboernes keeper JOHN 
PERRAN følger nøje med i,hvad der sker, 
men bolden sidder "rent" på skinnen.{Fo
to:FYNS PRESSE FOTO). 

CRICKET.Redaktionen;Ole P.Larsen (ansvarhavende) ,søren Nissen,JØrgen JØnsson,Per Bur
mester,Morten Petersson.Passivt medlemsskab af DCF,der medfører tils,af Cricket,teg
nes hos redaktøren eller hos P.Burmester,Gørtlervej 1,9000 Ålborg,telf. (08) 12 04 77, 
giro:709 43 02.Pris 60 kr pr.år for medl.o.18 år,30 kr pr.år for �edl.u.18 år.Flytning 
skal meddeles postvæsenet og henvendelse om uregelmæssigheder i leveringen rettes til 
P.Burmester.
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Turneringsoversigten: 

Det fynske forår sprang ud i fuld 
blomst i Brøndby og i Ringsted 
Ved turneringens start var de fleste nok Svan11olm havde eller·::. startet turneringen 
overbevist om at AaB og Svanholm ville sikkert nok med en halvlegssejr over Ring 
lægge sig i spidsen for turneringen,også sted,der ikke kunne stille meget op mod 
selvom den er delt i to kredse. Fl.Søegaards kastning (7 f.11).Svanholm 
Men B 1909 ville anderledes - fynboerne startede med 167,Ringsted fik 42 og 66. 
fører grundserie I øst efter at have be- Knap så let gik det mod Skanderborg - ni 
sejret Svanholm,endda i Brøndbyerne og det svanholmere var ude for 108 (Per Rasmus-
så sikkert som med 10 stående gærder. sen 6 f.55) og kun en god last stand af 
Uden på nogen måde at underkende hans kam captain Jønsson fik totalen op på antage-
merater,står der Peter Palle Klokker på lige 132.Men Skanderborg var endnu tynde-
dette turneringens hidtil mest overrasken- re i papirerne på gærdesiden og røg for 
de resultat.Både med bat og med bold var 87 - det ordnede Søegaard,0le Mortensen 
han medvirkende til at få den svanholmske og Lars Hansen.Sidstnævnte havde også vist 
front til at kollapse.Svanholm var først sin skyldighed med 56 fra battet. 
inde og det så manerligt ud,selvom 5 gær- Esbjerg har måttet lægge ryg til yderlige-
der var nede for 73 - så faldt fire mand re to nederlag - kasterne kunne ikke stil-
; rap med andeæg og Svanholm sluttede med le meget op mod Ringsted,der startede med 
meget beskedne 89 - P.P.Klokker 4 f.22, 220 for 6 (Jan Hansen 72+).Vestjyderne nå 
med fin støtte af Jan Rasmussen 3 f.26 og ede en pæn halvleg på 169,men det rakte 
Flemm.Dalager 2 f.23.Fynboerne nåede 93 langtfra til sejren. 
for 5 - P.P.Klokker åbnede og blev inde Esbjergs kamp mod Skanderborg var straks 
med 30,Jan Rasmussen havde 23 not out.Så mere spændende - Jan Madsen,der havde 
satsede Svanholm stærkt på de 8 points.På kastet både mod 1909 og Ringsted uden at 
bare 12 1/2 over blev det til 99 for 5 og få gærder,nuppede her 5 for 38 og med god 
det efterlod fynboerne ca.halvanden time støtte af bl.a.Anker Ankersø,nåede Skan-
til 96 points - ikke umuligt,men der skul derborg kun 139,Lars Nielsen fik situati-
le også spilles frisk til.Det gjorde Pe- onen stabiliseret efter at 5 gærder var 
ter Palle og keeper Hans Kurt Lohmann(der nede for kun 58.Men det gik ikke bedre 
iøvrigt bag gærdet havde tegnet sig for for Esbjergs gærdeside - her var 5 ude 
3 greb og en stokning).Mens panikken blev for kun 24 og den difference på 34 point 
mere og mere udtalt hos svanholmerne sat- var netop hvad Esbjerg kom til at mangle 
te den fynske åbning støt og roligt tota- i at vinde. 
len i vejret.Svanholm prøvede 9 kastere i Så foreløbig er situationen i østkredsen 
den halvleg,men uden at få bid - og det 
blev istedet de to 9�ere der med 98 uden 
fald kunne rejse til Ringsted med 8 turne 
ringspoint i bagagen. 
Sjællænderne var ikke det helt store pro
blem - Jan Rasmussen tog 7 gærder for kun 
28 og Gulzar Ahmed,på hvem Svanholm havde 
scoret livligt i 2.halvleg,fik de sidste 
tre.Total 108 som B 1909 overskred for 7 
fald med anfører Mag.Christensen og Ahmed 
ved pindene. 
Tidligere havde 1909 hjemme affærdiget Es
bjerg,igen med Jan Rasmussen (6 f.24) som 
skarpretter - fynboerne manglede endda kun 
21 point for at få alle 8 turneringspoint 
da tiden var ude.1909 skulle i 2.halvleg 
score 45 for at vinde,men forcerede så P.P.Klokker 

kraftigt at det kostede 4 mand at nå 24. - stærkt kort

Jan Madsen og Anker Ankersø var de eneste mod svanholm. 

virkelige trusler hos vestjyderne. 
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den,at B 1909 fører foran Svanholm.Disse 
to hold synes vel allerede at være sikre 
på en plads i slutspillet.Om det bliver 
Ringsted eller Skanderborg,der skal have 
den tredie plads,må - indtil de to hold 
har mødt hinanden - blive noget af en fø
lelsessag. 
I vestkredsen har resultaterne været mere 
efter bogen - AaB har sat sig solidt på l. 
pladsen efter sejre over de fire øvrige 
hold i grundseriepuljen.AaB brugte kun 5 
gærder til at passere Hjørrings beskedne 
72,men kunne dog ikke få vendelboerne ud 
mere end een gang.9 greb og en stakning 
af 16 fald vidner om et kvikt markspil.Mod 
bysbørnene fra Chang blev det til den ef
terhånden traditionelle 8-0 sejr - Chang 
fik bare 50 og 54.Carsten Morild en samlet 
analyse på 7 f.27 og Henrik Mortensen 9 f. 
46.Deres tidligere klubkammerat Henrik FlU
gel nåede dog at fjerne den for AaB debu
terende Klaus Buus på 2.bold.Kampen mod

Arhus så iøvrigt ud til at skulle gå efter 
samme recept - Arhus var ude for bare 58 
(Mortensen 6 f.19),hvorefter AaB scorede 
135 f.6 (Ole Isaksson 62).I 2.halvleg var 
århusianerne mere påpasselige og det blev 
til 62 f.3. 
Nyk.M.vinder sig ikke mange tilhængere på 
den selvmordstaktik holdet dyrkede mod AaB 
Morsingboerne holdt ellers mestrene godt 
nede i starten og havde 4 ude for 69.Men 
så var Henrik Mortensen i slag og han hav
de fint sekunderet af Buus en 5.gærdestand 
på 116,selv nåede han 87,før han lukkede 
med godt 4 timer tilbage til Nyk.M.Efter 
l 3/4 time faldt det ene åbningsgærde Poul
Pedersen (total 34) og efter 2 timer Hen
ning Jensen.Så faldt morsingboernes 11drøm 11

om 0-0 sammen og hele holdet var ude for
60.Men man får håbe at Nyk.M.vil ændre sin
fuldkommen destruktive indstilling,hvis
holdet slipper med i slutspillet.
Det mf. nemlig stadig blive et hvis - Arhus

Landsholdskeeperen Bj.Jensen,Nyk.M.kigger betuttet efter at han har givet en chance i 
kampen mod HjØrring,men den var også svær at holde. (Foto:P.E.Bilstrup,Morsø Folkeblad) 
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er formentlig sikker på at gøre AaB følge
skab og Hjørring er heller ikke uden chan
cer. 
Arhus er på 2.pladsen,selvom det kneb me
get mod Nyk.M,der var uden Henning Jensen 
og Erik Hansen,men som alligevel havde 9 
Arhus-gærder ude for 97,efter at morsing
boerne selv havde scoret 100.John Madsen 
sikrede sig dog de vindende runs.Arhus 
havde i sæsonpremieren vundet stort over 
Chang,der var uden FlUgel .Arhus startede 
med 220 for 8 og det så ud til nedslagt
ning,da Chang havde mistet 7 for kun 29. 
Det lykkedes dog bl.a.Kim Petersen (31) 
at få stabiliseret situationen så meget, 
at Arhus ikke fik chancen for alle otte 
turneringspoints. 
Uden Klaus Buus har Hjørring flere pro
blemer,også kasteren Torben Stetkjær er 
holdt op og Hjørring kunne kun fælde 5 
Nykøbing-gærder før Hjørrings egen total 
på 118 var passeret.De tre unge kastere 
Claus Hansen,Torben L.Pedersen og Flemm. 
Poulsen sørgede for det - men nævnte Fl. 
Poulsen skal stadig holde et vågent øje 
med sin aflevering - mange vil finde den 
lige på kanten.Nå,Hjørring har dog ikke 
kun grund til tårer - i hjemmekampen mod 
Chang tog Niels Chr.Elefsen 6 for 20 og 
holdet brugte kun 4 mand til at passere 
ålborgensernes score på 86. 
Efter det der er set indtil nu er AaB og 
formentlig Arhus sikre på en plads i slut 
spillet - så må Nykøbing og Hjørring slås 
om den sidste - og det kan meget vel gå 
sådan at dette 3.hold starter slutspillet 
uden turneringspoint. 

Alvorlig bet for KB 
Stod Svanholms l.hold for en negativ o
verraskelse mod 1909,har klubbens 2.hold 
til gengæld tegnet sig for en positiv,da 
KB blev slået med 5 point.Det kunne dår
ligt være mere spændende.Efter at Svan
holm var startet med 107 havde KB 96 f.9 
da der manglede to bolde.På den næstsid
ste scorede Phillip Pennant en 6�er frem
over - den sidste bold i kampen parerede 
han og blev kastet ud af Henrik Lam (5 f. 
34) der sammen med Tom Kristensen (5 f.37)
klarede sagerne.
Nederlaget bliver måske alligevel ikke så
dyrt for KB,som det en overgang så ud til.
Der er ganske vist stadig knivskarp kamp
om de to pladser i slutspil II mellem KB,
AB og Frem,men KB har en sejr på 197-150
over Frem at falde tilbage på (Doug.Evans
59,Allan Schultz 6 f.52) og da Frem sam
tidig har vundet stort over AB,der kun
kunne klare 80 efter at Frem var startet
med 256 f.6 (M.Subhani 101),står alle de
tre førende hold hver med et nederlag.KB
har desuden vundet sikkert over Soraner,

Per Hansen -

godt bat for 

Glostrup 

der har flere gode spillere,men for lille 
bredde.Det sås bl.a.mod Frem,der kastede 
Soraner ud for 74 og 47 og begge gange pas
serede uden gærdetab.Frem har efterhånden 
også et 11stjernebestrøet 11 hold med Luther, 
Troels Nielsen,Mabhoub Subhani ,Khalid La
tif 09 Actor Cheema som de dominerende.Det 
har også givet sig udslag i en sikker sejr 
over Svanholm,der kun var 10 mand,men dog 
ikke i fare for at tabe 8-0. 
Trods nederlaget til Frem skal man så san
delig heller ikke kimse ad AB - her er tre
kløveret Niels Talbro,Carsten Fenger og O
le Beir Andersen mest oppe på mærkerne.Tal
bro noterede sig således for 126 not out 
som åbningsgærde og han og Torben Olesen 
havde en 4.gærdestand på 166 mod Soraner, 
der var ret tæt på at tabe 0-8 trods for
bitret modstand fra Frank Pearson (67+) og 
Kim Schaumann (38).AB har også slået Svan
holm stort.I de to kampe scorede AB ialt 
475 for 14 fald,så får den gærdeside lov 
at folde sig ud,er den farlig for enhver 
- men Luther & Nielsen trevlede den op i
Frem-kampen.Jovist er der spænding i øst
kredsen.
Det synes knap så meget at være tilfældet
i vestkredsen,hvor det indtil videre ser
ud til at Glostrup og Silkeborg vil sætte
sig på de to pladser i slutspillet.Forelø
big er der ikke her spillet så mange kam
pe som i østkredsen,men Glostrup har vun
det sine tre ret sikkert: 4 st.gærder o
ver Slagelse,? st.gærder over Viborg og
102 point over Horsens.Per Hansen har væ
ret Glostrups gærde-es med 172 points i 3
halvlege.Med sig har han brødrene Thomsen
Michael Andersen og Karsten Mikkelsen og
på kastesiden blomstrer Thor Jensen.
Silkeborg har slået Viborg,men kun med 86
mod 50,hvorefter Viborg gik i defensiven.
Bjarne Rasmussen og Azhar Ali sørger for
gærdefaldene og Silkeborgs markspil er af
samme gode standard som sidste år.9 greb
i to halvlege mod Viborg,der efterhånden
ikke har mange strenge at spille på.Med
Patrick Joseph skadet var det Jan Thorup
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og Fl.Agerskov,der måtte tage slæbet på 
kastesiden.Silkeborg var nær alle otte 
point mod Horsens,der slet ikke synes at 
kunne komme igang i år.Her var Erik Mik
kelsen Silkeborgs bedste kaster.Unge Mor
ten Sodemann gør god fyldest på Horsens 
kasteside,hvor det ellers er Oriel Joseph 
og Ole Schaumann,der virker - foreløbigt 
altså bare ikke effektivt nok. 
Det så ellers ud til at skulle blive ge
vinst mod Slagelse,der var startet med 
177 (Alf Sørensen 65).Erik Olesen score
de 93 og Ole Schaumann 34,men jyderne måt
te alligevel se sig stoppet sølle 7 point 
fra sej ren. 

Nedrykkerne stærke 
I 3.div1s1onerne er det 1ndt1l videre de 
to nedrykkere - Sorø i østkredsen og Her
ning i vestkredsen - der dominerer.Men beg
ge hold har endnu ubesejrede medbejlere, 
og det er formentlig de indbyrdes kampe 
mod disse hold,der bliver afgørende. 
I østkredsen er det ikke uventet Køge,der 
sidste år vandt divisionen,som er med frem 
me igen.I vestkredsen ser det mere over
raskende ud til at være B 1913,der kan 
byde uldjyderne den største modstand. 
Sorø har spillet fire kampe i østkredsen 
og vundet dem alle - de to unge Alex B.01-
sen og Hans H.Nissen synes et godt supp
lement til Ole HUckelkamp,Jørgen Sarøe og 
Jørgen Eliassen,så Sorø går måske lysere 
tider i møde - eller også er der for stor 
forskel på 2.og 3.division. 
Kun i den første kamp mod Slagelse fik So
rø et chock ved at blive bowlet ud for 29 
(John Nielsen 5 f.15,John Christensen 4 
f.13) men Sorø tog så Slagelse for 40 og
vandt 2.halvleg.I de øvrige kampe mod KB,
Svanholm og Glostrup har Sorø ikke scoret
under 145 og det uden at bruge hele gærde
siden.
Køge har slået Slagelse med 35 point samt
svage Nyk.F.men hvordan styrken er i rela
tion til Sorø,er svært at sige.Ringsted
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Ole Hiickelkamp 

- solid for

Sorø 

er p.t.tredie efter sejre over Svanholm, 
der ikke har været istand til at genere 
nogen,over KB og over Frem,der dog sæson
debuterede med 166,men var for svagt kas
tende. 
Roskilde har vundet i Nyk.F,hvor sjællæn
derne scorede 282 for 5.Roskilde har des
uden kampe mod Frem og mod AB "hængende". 
Glostrup har besejret AB - h�r var far o� 
søn,Harry og Michael Møller,,nde sammen 1 
en ubrudt 3.gærdestand på 111. 
I vestkredsen er Herning som nævnt "fly
vende" efter recepten - Faza 1 Quereshi og 
Svend Rasmussen laver pointsene,Muhammed 
Abbas og Freddy Sangild tager gærderne. 
Det har givet sejre over Kerteminde,Arhus 
og Skanderborg.Kerteminde st�ittede e�
lers pænt imod og kan da ogsa glæde sig 
over sejre over Grenå og Dronningborg -
Poul Winther og Søren Klokker har været 
dominerende. 
Men det er B 1913,der følger Herning op, 
efter sejre over Fredericia og over Hol
stebro,der ellers ikke hørte til de rin
geste sidste år.Jørgen Hvidkjær og Erling 
Hauge har været de dominerende hos fynbo
erne.Holstebro vandt l.halvleg i Grenå og 
skulle kun score 61 for at få alle otte 
turneringspoints - men det blev kun til 
42.Hjørring havde samme problem i Arhus -
her var 76 nok til sejr for vendelboerne
men det blev kun til 67.Hjørring har slå
et Grenå,men klarede kun med nød og næppe
0-0 mod Kolding i en kamp,der bød på hele
to centuries.Kolding er dog ikke uden sej
re - sydjyderne har vundet overbevisende
over Dronningborg.Fredericia skal heller
ikke afskrives - det blev til storsejr o
ver Skanderborg.Kurt og Steen Østergaard
havde en 5.gærdestand på 101 .I pokalkam
pen mod Horsens II havde Kurt Østergaard
en 5.gærdestand på 112 sammen med Per E
skildsen,så der skal åbenbart passes på,
når Kurt Østergaard kommer ind som 5-er.
Dronningborg fik en tiltrængt opmuntring
ved at vinde bundopgøret i Skanderborg
med to gærder.Fem af Dronningborgs gærd�
spillere nåede 2o og derover og det er JO 
opmuntrende. 

MELLEMRÆKKERNE 

Til mellemrækkerne,der desværre - men og
så traditionen tro - har haft visse pro
blemer.I østkredsen har det knebet Sora
nerne at stille hold og det går ikke for 
godt for det nedrykkede 3.divisionshold 
fra Næstved.Køge og Lund har begge vundet 
en enkelt sejr,mens Ringsted forekommer 
mest solid med tre sejre - bl .a.over den 
nye klub,Ishøj CC,der fortsat er uden ba
ne (DCF forhandler stadig med kommunen om 
det spørgsmål) men som med liv og lyst 
kaster sig ud i spillet. 



I midtkredsen har flere af holdene kun væ
ret i kamp en enkelt gang.Esbjerg har dog 
to sejre,mens Hovedgård kunne fornøje sig 
over en 8-0 sejr over Kerteminde.Tilsyne
ladende er det ikke længere Graham Jen
kins og Brian Klaxton,der alene trækker 
læsset.Nævnes må det,at der for første 
gang siden 1973 blev spillet seniorkamp i 
Husum,hvor B 1913 var på besøg og vandt, 
men Husum nåede praktisk taget uden kamp
træning en så flot halvleg som 158. 
I nordkredsen har Nyk.M.og Herning begge 
vundet stort over Viborg og Herning har 
derefter slået Nyk.M.men tabt,fordi man 
forlods erklærede at stille med fem før
steholdsspillere.Arhus og Viborg erklære
de også holdene i deres indbyrdes kamp 
ulovlige,så det er ikke mange kampe,der 
tæller med i tabellen her endnu. 

Den sædvanlige 
ungdomsdominans? 
Hos juniorerne synes der ikke at være sket 
den store forskydning i forhold til sid
ste år,bortset fra at Chang har fået det 
noget sværere end ventet i vestkredsen, 
hvor det blev til nederlag til Nyk.M.og O 
point mod Viborg,hvis sidste gærder man 
ikke fik ud.Det betyder formentligt at 
morsingboerne løber med kredsmesterskabet 
men de to hold skal mødes igen selvfølge-
1 i gt. 
I midtkredsen vil Skanderborg og Esbjerg 
afgøre sagen - p.t.er Esbjerg to points 
efter Skanderborg,fordi de danske mestre 
meget overraskende tabte en 2.halvleg til 
B 1913.Esbjerg skulle score 104 for at 
vinde,men Michael Hansen (6 f.51) og Ton
ny Nielsen (3 f.36) stoppede mestrene ved 
97.Iøvrigt har alle holdene i denne kreds
prøvet at vinde - senest slog Kerteminde
således Arhus.Men Esbjerg og Skanderborg
afgør selv sagen.
I østkredsen fører Svanholm efter et par
sikre sejre.Også Glostrup er ubesejret,så
det ser også her ud til at to hold afgør
kredsmesterskabet mellem sig.Hvordan er
svært at vurdere,ingen af de to hold har
mødt den helt imponerende modstand endnu.

DRENGERÆKKERNE: 

I østkredsen gælder det samme som hos ju
niorerne -Glostrup og Svanholm har lagt 
sig klart i spidsen.Men det virker som om 
Glostrup allerede har været på lidt hårde
re prøver og klaret dem med glans - takket 
være et hurtigt century af Søren Mikkelsen 
vandt Glostrup tårnhøjt over AB,der ellers 
skulle være et af rækkens stærkere hold, 
bl.a.med sejr over Ringsted.To af de min
dre påagtede hold,Sorø og Frem,gav hinan-

den en gyserkamp,som Sorø vandt med eet 
point. 
I midtkredsen fører Esbjerg efter et par 
halvlegssejre,men man skal næppe undervur
dere Fredericia,der er ubesejrede efter 
tre kampe - spørgsmålet er så om folk som 
Jan Madsen,Kim Sorgenfri og Kent Bjerre 
kan hamle op med Tim Jensen,Torben Jen
sen og Dennis Olsen.Skanderborg virker ik
ke så stærk som sidste år,det er kun. ble
vet til en enkelt sejr. 
Nordpå har Chang,Nyk.M.I og AaB skilt sig 
ud,men Nyk.M.har slået AaB.Arhus følger 
så nogenlunde med,mens det kniber mere 
for· Hjørring og Viborg - for midtjyderne 
så meget,at de i en enkelt kamp ikke har 
været istand til at stille et lovligt 
hold. 
Måske ligger også nordkredsen til et op
gør mellem Nyk.M.og Chang,men glædeligt 
er det,at AaB har fået mere tag i drenge
afdelingen,at Arhus kan gøre sig gælden
de og at Holstebro og Herning er istand 
til at stille drengehold - også selvom 
Herning ihvertfald en tid er nødt til at 
gøre det ulovligt. 

LILLEPUTRÆKKERNE 

Hos lilleputterne fører Glostrup,måske ik
ke særligt overraskende,i østkredsen.Hol
det følges dog af AB og - det er nok det 
mest spændende - af Køge,der bl .a.har 
slået Svanholm.Imidlertid ser det også ud 
til at denne rækkefølge holder sig - Glo
strup har slået AB efter l.halvleg,og AB 
har vundet over Køge,ligeledes efter l. 
halvleg.Ingen af de øvrige hold i kredsen 
synes for alvor at kunne gøre sig gælden
de. 
I midtkredsen,der er skrumpet ind til tre 
hold,har såvel Esbjerg som Skanderborg 
slået Kerteminde og Esbjerg har derpå be
sejret Skanderborg med 8-0. 
Nordkredsen har ikke været uden problemer. 
AaB klarede 0-0 med de danske mestre fra 
Nyk.M.og vandt over morsingboernes 2.hold 
men blev dømt som taber af begge kampe, 
fordi der var brugt en for gammel spiller. 
Til gengæld har AaB - med lovligt hold -
vundet over Holstebro,men har så mødt et 
nederlag mod Chang,som kun har været ude 
i denne ene kamp.Derfor er det for tid
ligt at sige noget om styrkeforholdet i 
kredsen. ola. 

SLAGELSE BOLDKLUB OG IDRÆTSFORENING har 
i maj fejret klubbens 90 års jubilæu� og 
dermed er det slået fast at der er spil
let cricket i den vestsjællandske 11hoved
stad 11 siden 1887 .Bedste placering i nye
re tid var en delt 7.plads i l.division 
i 1960.Sidst sjællænderne var i l.divisi
on var i 1973. 
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Nordjyderne de stærkeste ved 
landsjuniorstævnet i Viborg 

DCFs landsjuniorstævne i Viborg i Pinsen 
blev en triumf for det nordjyske hold,der 
vandt alle sine tre kampe.Pinselørdag 
blev Sjælland og København slået med hen
holdsvis otte og syv stående gærder og i 
den afsluttende kamp mod det sydjysk/fyn
ske mandskab blev det til en sejr på 53 
point. 
København besatte 2.pladsen mens Sjælland 
blev tredie og Sydjylland/Fyn sidst.Hvad 
den sidsteplads angår,skal man dog tage 
i betragtning at holdet manglede folk som 
Per Rasmussen og Erik Juul ,Skanderborg, 
og Carsten Griegel,Esbjerg,så måske kun
ne det være gået anderledes,hvis disse 
folk havde været med. 
Bedste resultater ved gærdet nåedes af 
Bjarne K.Jensen,Svanholm med 109 mod Syd
jylland/Fyn og Henrik Jespersen,Nykøbing 
Mors,med 99 not out,ligeledes mod det syd 
jysk/fynske hold.Bedste kasteresultat hav 
de Flemm.Agerskov,Viborg,med 3 f. 5 i 
nordjydernes kamp mod Sjælland. 

DARLI GT MARKSP IL 

Forbundsformand Ove Dalsgaard,Viborg,der 
fulgte stævnets kampe finder ikke at stæv
net bød på de helt store enkeltstående 
præstationer.Ganske vist var der,som på
peget ovenfor,flere gode præstationer i 
enkelte af kampene,men de pågældende spil 
lere var ikke istand til at holde stan
darden fuldt ud gennem hele stævnet. 
-De enkeltes præstationer var meget op
og ned - jeg mener ikke,at der var nogen
helt overbevisende præstationer og mark
spillet var det dårligste jeg har set ved
stævnerne i de senere år,siger Dalsgaard.
Det skal dog nævnes at en strid vesten
vind generede spillet især lørdag og det
kan være medvirkende til dels det dårli
ge markspil og som en følge af det nog-
le store halvlege,dels at det kneb at
holde kastningen konstant.
Men selv med det sagt ,må det være en for
udsætning at folk,der udtages til sådan
ne udvalgte hold,f.eks.ved hvordan man
stopper en bold i marken,og er oppe på
mærkerne hele tiden,fremfor på det nær
meste at stå med armene overkors og se
på.Marken var i flere tilfælde meget
stillestående og oplagte gribechancer
blev droppet.
Jeg vil ihvertfald vove at påstå,at det
er godt at u-landsholdet ikke bare skal

8 CRICKET JUNI 1977 

udtages blandt de spillere vi så i Vi
borg,slutter formanden. 
Holdet,der også omfatter l.års seniores, 
ventes iøvrigt udtaget midt i juni. 
Sydjylland/Fyn havde chance for en sejr 
allerede i den første kamp mod Sjælland 
men de sydjysk/fynske spillere tabte ho
vedet,da det virkeligt gjaldt.Det syd
jysk/fynske hold scorede indledningsvis 
142 med Jan H.Hansen,Esbjerg,som bedste 
man med 39,mens Erik Jensen,Køge tog 3 
gærder for 22. 
Sjællænderne virkede ikke meget bedre, 
men kunne dog passere for tabet af otte 
gærder og havde dermed sejren i hus.Jan 
Grøndahl,Sorø,blev bedst med 26,mens 
Finn Krause,Skanderborg,tog 2 gærder f. 
20. 
I den næste kamp startede København med 
203 for 6.Bjarne K.Jensen,Svanholm,spil
lede dejligt overbevisende og rent sine 
109 points hjem,mens det kneb for de syd
jysk/fynske kastere at få fat og det er 
der måske ikke noget at sige til,når man 
ved at de ikke var de stærkest mulige 
bowlere.Modsat gjorde folk som Morten 
Sodemann,Horsens (46) og Jan Villadsen, 
Esbjerg,(40) en behjertet indsats ved 
gærdet,men det var ikke nok til at nå o
ver de 200.Sydjylland/Fyn nåede 167,Tho
ny Hadersland,AB,tog 3 gærder for 20. 
Nordjyderne affærdigede i sin kamp to
talt Sjælland,så der fik man ikke rig
tigt et indtryk af den nordjyske styrke. 
Sjælland var ude for bare 55 på kun 27 
overs - Flemm.Agerskov,Viborg,tog tre 
gærder for 5,Gert Christensen,Chang,tre 
for 13 og Jan Thorup,Viborg,to for 16. 
Nordjylland brugte kun 10 overs til at 
score 58 points for to fald.Mogens Sø
rensen,Viborg,gik not out med 27. 
Der var ventet betydeligt mere modstand 
for nordjyderne i kampen mod København, 

Fl.Agerskov, 

Viborg - bedste 

kaster. 



der startede fint med 207 for 9.Thony 
Hadersland scorede 51,Gert Christensen 
tog 3 for 37. 
Københavnerne startede godt nok,men ef
terhånden blev den københavnske kast
ning slået i stykker og marken faldt to
talt sammen,således at den nordjyske 
halvleg fra de halvandet hundrede og vi
dere op blev "noget af en parodi 11.Nord
jylland nåede 216 for kun tre fald.Mo
gens Sørensen og Gert Christensen star
tede med henholdsvis 31 og 32,men så 
battede Tommy Nielsen,Nyk.M.(82 not out) 
og Karsten Christiansen,Hjørring,(52 
not out) op. 
I kampen København-Sjælland startede 
københavnerne igen i stærk stil med 227 
for 7 - Bjarne K.Jensen var atter her 
i fin stil med 77,mens Søren Roland, 
Glostrup,scorede 37 og Peter Sørensen,AB. 
31.Hvis den sjællandske anfører Alex B.
Olsen,Sorø,havde haft lidt mere tiltro
til sine kastere,er det imidlertid ikke
sikkert,det var blevet til så mange po
int.Han brugte syv kastere,men holdt dem
kun på 2-3 overs ad gangen,så de aldrig
nåede at få pejlet sig ind.Palle Lykke,

Roskilde,blev bedst med 3 for 26. 
Den sjællandske gærdeside kunne ikke stil 
le meget op mod de gode københavnske bow
lere,der ikke gav køb ved denne lejlig
hed.Sjælland nåede kun 93 og i denne halv 
leg var der endda 29 ekstra,så Bj.K.Jen
sen,der keepede,må åbenbart være blevet 
træt efter sin indsats ved gærdet. 
I den sidste kamp scorede Nordjylland 
245 f.8.Henrik Jespersen,Nyk.M.stod inde 
med 95,da kampens sidste bold skulle kas
tes.Han forsøgte at slå den til 6 for at 
få sit century,men det blev kun en 4-rer. 
Han var blevet for sent opmærksom på,at 
han var så nær de hundrede,ellers kunne 
han mageligt være nået op.Klubkammeraten 
Søren Ravn var næstbedst med 43. 
Sydjylland/Fyn svarede med 192,Carsten 
Pedersen,Horsens,scorede 43,Torben Stern 
Skanderborg 29,og Ole BUlow,Horsens,27, 
mens Flemm.Agerskov,Viborg,også her var 
bedste nordjyske bowler med 3 f.25. 
I forbindelse med juniorerne skal det i
øvrigt nævnes at DCF har indstillet Alex 
B.Olsen,Sorø,til Dansk Idræts Forbunds
nordiske ungdomslejr der holdes i Finland
sidst i juli. ola.

Ditte slog den første 4' er i dameturneringen 
Hvis nogle var i tvivl om,hvorvidt den 
første officielle dameturnering i cric
ket i det hele taget ville blive til no
get,har de fået deres opfattelse grun
digt revideret. 
Der er spillet fire kampe og Kerteminde 
står til at vinde mesterskabet efter sej
re over AB og Ringsted og med en kamp i 
vente mod Køge.Kampene spilles som be
kendt efter a-række reglementet og det 
betød at Kertemindes Susanne Nielsen 
blev trukket med 33+ i kampen mod AB,der 
ellers var startet med 55,bl.a.takket 
være kasteren Jena Larsen der tog 4 for 
10.1 kampen mod Ringsted scorede Susan
ne Nielsen ll og tog 4 gærder for ll.I 
de to kampe havde hun desuden 4 greb -
når vi nævner alt dette skyldes det den 
omstændighed at hun gennemførte begge 
kampe med en brækket finger - et uheld, 
der var sket under Kertemindes 3.divisi
onskamp mod Dronningborg søndagen før, 
så sig ikke at pigerne er pivede.Kerte
mindes keeper Marianne Hjorth scorede 
iøvrigt i denne kamp 30+.Kerteminde sco 
rede ialt 85 (Susanne Jensen,Ringsted,4 
f.ll,Birgitte Larsen 3 f.17) hvorefter
sjællænderne var ude for 40.
AB vandt en klar sejr over Ringsted,der
var ude for 8 point.AB har gode kastere
i Anette Hansen (3 f.O),Mette Lindgård
(3 f.l) og anføreren Lillie Laursen (3

f.4) - hun er også first string med bat
tet.I kampen mod Køge scorede hun 20,i
kampen mod Ringsted 13.AB tegnede sig
iøvrigt for hele 95 i kampen mod Køge,
der kun fik 29,men Ditte Sørensen,Køge,
har æren af at have scoret den første,
og i den kamp den eneste,4-rer i dame
turneringen.Ringsteds kastere Lone Holm
quist (3 f.3) og Dorte Larsen (4 f.5)
gjorde det også godt mod AB,mens Mette
Lindgård tog 4 f.6 mod Køge.Damernes
kampe er stadig præget af mange ekstras
(AB 39 mod Køge),der skyldes spillernes
kasten udenom,men de går ihvertfald med
liv og sjæl ind for sagen.
Nykøbing M.har haft premiere på sit "2.
drengehold" - komplet med ll spillere,
markreserve og regnskabsfører,men alle
piger - mod Chang,der kastede hele �ol
det ud for O!Men Changs keeper var dog
så galant at give 3 ekstra,så nullet ik
ke bliver stående i annalerne.Allerede
i den næste kamp mod Arhus-drenge,var
pigerne blevet meget bedre til at bide
fra sig - Susanne Søndergaard (3 f.10)
og Anne Kjelstrup (3 f.15) havde såle
des ialt 7 Arhus-gærder ude for kun 41
i århusianernes 2.halvleg.Derudover er
der efterhånden flere hold i drenge- og
i lilleputrækkerne,hvor enkelte piger
er med - så der er absolut også en frem-
tid for kvindelige cricketers! ola.
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Kasteres og fielderes dag 
i meget spændende pokalfinale 

En af de desværre alt for sjældne lejlig
heder,hvor den danske pokalfinale virke
ligt har budt på spænding,indtraf Pinse
lørdag på Brøndby stadion,da de danske mes 
tre fra AaB genvandt pokalen - og iøvrigt 
vandt den for 7.gang af de ialt 14 gange, 
der har været spillet om den. 
Men det blev med den mindst mulige margin 
at pokalen også kommer til at tilbringe 
det næste år i Øster Uttrup.Finalen mod 
Svanholm - egentlig en "klassisk" finale 
mellem de to senere års stærkeste danske 
klubhold - blev vundet med kun 3 point. 
Efter en overmåde omskiftelig kamp nåedes 
klimaks,da Svanholms sidste gærde kom ind 
på et tidspunkt,hvor der manglede otte 
bolde - og otte points på tavlen.Et hook 
fra Jørgen Jønsson ville være sejlet ud 
til en firer,hvis ikke Per Terp i et ti
gerspring i square leg havde fået fingre
ne på og været meget tæt ved at holde chan
cen.I den sidste over formåede sidstepar
ret Jønsson/Søegaard kun at knibe sig til 
et par enere mod Henrik Mortensens tætte 
kastning. 
Markspillet var effektivt og godt og uden 
missere fra nogle af siderne,men AaBs al
ligevel så meget bedre,at det reddede sej
ren hjem.Svend Aage Jeppesens detalje,da 
han lynhurtigt og smart fik løbet Michael 
Petersson ud på et tidspunkt,da Svanholm 
var ved at komme ovenpå,kan stå som sym
bol på det. 

TEMPERAMENTET 

En kamps spændingsværdi kan,når AaB er 
den ene deltager - konstateres af,hvor of
te Henrik Mortensen lader temperamentet 
løbe af med sig.Jeg talte til tre,men jeg 
sad også udenfor.Mortensen er den eneste 
anfører - nationalt og internationalt -
jeg kender,der ikke generer sig for at lø
be ind på banen og prøve at ·få dommerne 
til at ændre en afgørelse. 
I pokalfinalen skyldtes det,at han mente, 
at dommer Erik Møller havde talt forkert 
og givet en bold for lidt i en over.Det 
er muligt,men det er der ikke noget at gø
re ved. Når der er sagt 1

1 over11 ,så er der 
over,og så er den ikke længere.Mortensen 
er en af vore førende håndbolddommere.Gad 
vidst hvad han gør ved folk,der uden at 
have noget at gøre der,styrter ind på ba
nen og forsøger at få ham til at ændre en 
kendelse?. 
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Nu har cricketdommere hverken røde eller 
gule kort eller udvisningsbeføjelser og 
jeg synes ærlig talt at Henrik Mortensen 
- og mange andre med,for den sags skyld
(men som landsholdsanfører har han et sær
ligt ansvar) udnytter dette i alt for høj
grad.

SKUB I SCORINGEN 

Men tilbage til det egentlige:kampen.AaBs 
89 blev scoret på 33 overs.De første gær
despillere havde tydeligvis fået besked 
på at sætte skub i scoringen,så mestrene 
ikke skulle brænde inde med det tungere 
skyts.Det lykkeøes da også for Per Terp, 
der med 26 luftige points fik sat skik på 
sagen efter en skidt start,hvor åbnerne 
Isaksson og Morild var ude for 11. 
Buus spillede mere agressivt end han bry
der sig om og Søegaard fik ham grebet ud 
af keeperen ved 14 (4 for 48).Carsten Mo
rild lavede 18,men var ikke ovenpå og kas
tedes ud af en offcutter fra Ole Morten
sen i forsøget på at slå den på tværs. 
Henrik Mortensen cuttede ved siden af en 
offskruer,der ikke hoppede meget,fra Tom 
Kristensen (7 for 78) og Ole Mortensen 
ryddede hurtigt op blandt de sidste tre. 

ØDELAGDE CHANCERNE 

89 på Brøndby-banen svarer nok til lidt o
ver 100 andre steder,men det var alligevel 
ved godt mod,Svanholm gik til gærdet.Spil-
1erne fik det bare ødelagt for sig selv 
allerede i starten.Abnerne Hamberg og Ole 
Mortensen henholdsvis slog ved siden af, 
eller løftede slet ikke battet,mens AaB 
fik brændt de første otte-ni overs af fra 
Ole Isaksson og Henning Hoff.Sidstnævnte 
kostede,trods stærkt varierende længde og 
retning kun 14 points på syv overs og så 

Sv.Å.Jeppesen 
-symbol på godt
markspil.



fik han endda de to åbningsgærder.Svan
holms bedste kort i denne sæson,Lars Han
sen,slog omgående en kort bold fra Isaks
son ud hvor den skulle - på tværs - men 
lige i maven på square leg.(3 for 6 på 
l O overs).
Finn Nistrup og Michael Petersson fik ret
tet skuden lidt op,før Jeppesens markspil
gjorde kål på Petersson (4 for 30) og Hen
ning Olesens fremragende enhåndsgreb i en
overordentlig dyb mid on fik Nistrup (16}
ud ved 37.
Otte gærder var ude ved 55,men Jønsson
(17 not out) og Henning Elmelund skildtes
først ved 81 for 9 - otte bolde før det
hele var slut.
Men der var ikke punch nok i hverken Søe
gaard eller Jønsson til at forcere AaBs
- under hele kampen - glimrende defensi
ve fieldere og ved 86 for 9 tog dommerne
overliggerne.

TABTE GYLDEN LEJLIGHED 

Defensive markopstillinger og defensiv 
kastning (ikke en eneste slowbowler i lø
bet af de 73 overs) sej rede over gærde
spillerne ved denne lejlighed. 
I Svanholm må man nok spørge sig selv, 
hvornår det skal lykkes at besejre AaB, 
når man ikke evnede at gribe denne gyld
ne lejlighed.I UK må man bekymre sig med 
hensyn til landsholdets gærdespil,når to 
af landets førende hold ikke kan præste
re noget bedre,end ved denne lejlighed. 
Tilskuerne derimod (der var ikke ret man
ge) fik trods den beskedne scoring masser 
af valuta for den entre,de ikke betalte. 
Det var ærgerligt,at det ikke var den fi-
nale.der blev TV-transmitteret. Nis. 

FLERE POKAL-OVERRASKELSER 

Forud for finalen - iøvrigt første gang i 
flere år Svanholm og AaB har noget med 
hinanden at gøre i den sammenhæng - skul
le være gået 42 kampe.Af dem blev de 39 
gennemført.Men uden problemer blev heller 
ikke dette års pokalturnering - dog bød 
den også på et par overraskende resulta
ter ind imellem. 
Det meget nedbørsrige forår satte en stop
per for nogle af kampene i l.runde - det 
er egentlig ikke særligt rart at man ik
ke kan regne med at kunne spille cricket 
16.april,hvor det hårdtpressede turnerings
program måske snarere skulle tale for at
man startede pokalturneringen en uge tid
ligere.Det blev den dog eet sted,nemlig
i Kerteminde,hvor man spillede 11.april.
Problemet med de udsatte kampe gik især
udover KB,der måtte afvikle sin indleden
de runde over to aftener og altså reelt
kom til at spille tre kampe på fire dage.
Men efterhånden bedrede vejret sig,og vej-

ret havde da heller ikke noget at gøre med 
at dette års pokalturnering fik sin 11sag 11 , 

hvorom der kan læses mere andet steds i 
bladet.Men kort fortalt blev B 1909 skuf
fet over,at DCF ikke ville intervenere og 
flytte semifinalen væk fra Kr.Himmelfarts
dag efter at modstanderen,AaB,kun ville 
være med til at flytte kampen til Alborg, 
da nordjyderne ellers ikke kunne stille 
fuldt hold.Fynboerne ville ikke afgive sin 
hjemmebanefordel - og da DCF holdt sig til 
reglementet,som klart siger at kan de to 
parter ikke blive enige om at flytte en 
kamp,står den ansatte spilledato fast -
stillede 1909 med fem reserver.AaB var kun 
istand til at fælde tre gærder på de 40 o 
vers,men fynboerne fik kun scoret 73,hvor 
AaB var startet med 186 for fem. 
Den anden semi finale var et II fami 1 i eopgør 11

i Svanholm,hvad der. ikke var særligt til
fredsstillende sportsligt set.Imidlertid 
var der på 2:holdet nogle ambitiøse folk 
(og en Finn Nistrup i slag) så det blev 
alligevel til så mange points til Svan
holm II at førsteholdet var ved at løbe 
tør for overs,før det nåede op. 

TRIUMF OG SKUFFELSE 

Blev semifinalerne ikke de helt store op
levelser sportsligt set,indhentede finalen 
til alt held det forsømte. 
Men også de indledende runder havde budt 
på flere artige overraskelser.3.divisions
holdene fra B 1913 og Køge lukrerede på 
deres handicap,der var nok til at trække 
sejre over henholdsvis Esbjergs l.divisi
ons- og Slagelses 2.divisionshold hjem. 
1913 havde dog 7 gærder tilbage,så de kun
ne måske have opvejet de 40 point.Fynboer
ne blev så i næste omgang slået af Esbj.2 
der nu stod med handicap-fordelen og kun 
behøvede at bruge fem gærder.Køge derimod 
scorede 71 mod Slagelses 73,så der kom de 
20 ekstra absolut belejligt ind. 
I 2.runde gik Ringsteds l.divisionshold i 
sandbunkeren på Køges bane og hjemmeklub
bens mellemrækkehold kunne trække sig til
bage med en særdeles overraskende sejr -
Køge II scorede 57 for 5 og med 55 ekstra 
i baghånden var det nok til Ringsteds 111. 
Hernings 3.divisionshold tegnede sig for 
en anden overraskelse - efter at have nå
et 84 på Landlyst i Hjørring,klarede Her
ning at få vendelboerne ud for 96 og så 
var 40 ekstra til 3.divisionsholdt guld 
værd.Også Horsens klarede sig fint ved at 
stoppe Skanderborgs l.divisionshold,da der 
endnu resterede 15 af Horsens 20 handicap
points. 
Derimod må man nok sige at 3.runde var ef
ter bogen - eneste overraskelse,og den var 
vel trods alt kun af de mindre,var at Sil
keborg kunne vinde over Chang. Det overras-
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Henning Olesen 

- godt greb

i finalen.

kende var at Chang kun fik 25 point.Tre 
mand,deriblandt P.W.Jensen og Torben Skov 
var ude for kun l point.AaB fik walk-over 
AaB ville ikke spille om lørdagen og Her
ning ville ikke tage til Alborg med syv af
bud om søndagen,så den match blev der in
tet af desværre. 
Køges 2 hold røg i 3.runde og det gik ik
le bedre for Esbjerg II,der dog satte god 
modstand mod Horsens,der sammen med Silke
borg måtte lade livet i kvartfialerne,så 
kun tre l.divisionshold og Svanholm II, 
der havde vundet en 3 gærders-sejr over 
naboen Glostrup,var tilbage til at afgøre 
sagen.Men sig ikke,at handicap-systemet 
ikke betyder noget ... ,:: 

LP-resultater: 

l .runde:

23/4.KØGE I (ude) over SLAGELSE I med 18 
points.Køge I 71 (+20) f.10 (Brian Tønne
sen 5 f.19,Ebbe Christiansen 3 f.16),Sla
gelse I 73 f.10 (Kim Christiansen 35,Jens 
Jeppesen 3 f.15). 

27-28/4.KB I over FREM Il med 6 st.gærder
Sp.i Glostrup.Frem II 46 (+15) f.8,KB I
62 f.4 (Morten Blangstrup 26+).

2.runde:

30/4.FREM I (ude) over KB I med 6 st.gær
der.KB I 74 f.10 (Jørgen Holmen 39,Troels 
Nielsen 4 f.24),Frem I 76 f.4 (Johan Lut
her 26,M.Subhani 25). 

3.runde:

1/5.SVANHOLM I (hj) over FREM I med 5 st. 
gærder.Frem I 79 (+20) f.10 (Lars Hansen 
3 f.25),Svanholm I 103 f.5 (Ole Mortensen 
47,Lars Hansen 25). 

1/5.SVANHOLM II (ude) over KØGE I med 9 
st.gærder.Køge I 132 (+20) f.8 (Finn Ni
elsen 48+,Stig Hansen 34+,Steen Paulsen 
4 f.11),Svanholm II 156 f.l (Finn Nistrup 
81+,Gert Kristensen 39,Jan Bøgh Nielsen 
29+). 
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1/5.AB I over KØGE II med 8 st.gærder.�p. 
i Brøndbyerne.Køge II 79 (+35) f.9 (Bjar
ne Rossen 3 f.22),AB I 115 f.2 (Niels Tal 
bro 66+,Carsten Fenger 29). 

l/5.GLOSTRUP I (hj) over RINGSTED II med 
138 points.Glostrup I 191 f.7 (Rene Thom 
sen 70+,Thor Jensen 28),Ringsted II 33 
(+20) f.10 (Thor Jensen 4 f.6). 

1/5.HORSENS I (ude) over ESBJERG II med 
37 points.Horsens I 210 f.8 (Ole Schau
mann 66,Erik Olesen 45,0le BUlow 41),Es
bjerg II 138 (+35) f.10 (Kurt Hansen 37, 
Knud Hansen 25,E.Olesen 4 f.38). 

l/5.B 1909 (ude) over FREDERICIA med 3 
st.gærder.Fredericia 54 (+40) f.10 (Per 
Jacobsen 3 f.13),B 1909 96 f.7 (John Per 
ram 29+). 

1/5.AAB over HERNING uden kamp. 

1/5.SILKEBORG (hj) over CHANG med 87 po
ints.Silkeborg 92 (+20) f.9,Chang 25 f. 
10 (Azhar Ali 3 f.4,Sv.A.Jensen 4 f.3). 

Kvartfinaler: 

6/5.SVANHOLM I (hj) over AB I med 81 po 
ints.Svanholm I 145 f.8 (Ole Mortensen 
31 ,Henning Elmelund 31 ,Bj.Rossen 3 f.34) 
AB I 44 (+20) f.10 (Lars Hansen 3 f.12). 

6/5.SVANHOLM II (ude) over GLOSTRUP I m. 
3 st.gærder.Glostrup I 81 f.10 (Tom Kri
stensen 3 f.13,Steen Paulsen 3 f.24), 
Svanholm II 83 f.7 (Gert Kristensen 24). 

6/5.B 1909 (ude) over HORSENS I med 6 st. 
gærder.Horsens I 53 (+20) f.10 (Peter P. 
Klokker 5 f.6,Jan Rasmussen 3 f.9),B 1909 
75 f.4 (Gulzar Ahmed 38+). 

6/5.AAB (ude) over SILKEBORG med 55 point. 
AaB 177 f.6 (Henrik Mortensen 76+,Per Terp 
44,Claus Morild 27),Silkeborg 102 (+20) f. 
8 (Erik Mikkelsen 36). 

Semifinaler: 

17/5.SVANHOLM I (hj) over SVANHOLM II m. 
5 st.gærder.Svanholm II 116 (+20) f.3 
(Finn Nistrup 68,Leif Hansen 28+),Svanh.I 
139 f.5 (Bj.K.Jensen 58+,Henning Elmelund 
30). 

19/5.AAB (ude) over B 1909 med 113 point. 
AaB 186 f.5 {Claus Buus 60+,Carsten Mor
ild 39),B 1909 73 f.3 (Flemm.Dalager 27). 

Finale: 

28/5.AAB (ude) over SVANHOLM I med 3 po
ints.AaB 89 (Per Terp 26,C.Morild 18,Kl. 
Buus 14,0le Mortensen 4 f.9,Tom Kristen
sen 2 f.25),Svanholm 86 f.9 (Henning El
melund 20,Jørg.Jønsson 17+,Finn Nistrup 
16,Henrik Mortensen 3 f.10,Henning Hoff 2 
f.14,Henning Olesen 2 f.16).
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De "utilfredse" fra 1909 
Ja,så er vi her igen,de utilfredse fra B 
1909,og igen synes vi,at vi er blevet 
dårligt behandlet af DCF. 
Pkt.l:Vor cricketafdeling har i år 50 års 
jubilæum,og derfor spurgte vi for ca.l 
1/2 år siden DCF,om der kunne blive et ar
rangement� Odense i denne anledning (B 
1913 har ligeledes 50 års jubilæum i år), 
men alt var afsat,så der var altså ikke 
noget at gøre;ejheller et udenlandsk be
søg kunne der blive til i Odense.Men OK, 
det er der ikke noget at gøre ved,det har 
vi affundet os med. 
Pkt.2:Så er der Pokalturneringen 1977.I 
kvartfinalen skulle vi spille mod Horsens 
senest 6.maj,men da banen i Horsens var 
o�taget denne dag af turneringskamp i ju
niorrækken,meddelte Horsens mig dette.Jeg
k?ntaktede DCF og resultatet blev,at ju
niorkampen blev rykket til senere på da
gen og vi fik besked på at spille i Hor
sens kl.9.00,hvilket vi gjorde. 
Så nåede vi semifinalen,som efter program 
met skulle afvikles senest 19.maj,men da 
Odense stadion var optaget af B 1913 den
ne dag og vi skulle på en dobbelttur til 
København og Ringsted den 21 .og 22.maj, 
kontaktede jeg AaB (Vor modstander i se
mifinalen) og forsøgte at få kampen spil
let den 14.maj,da Odense stadion var le
dig.AaB kunne imidlertid ikke tage til O
dense denne dag,da de mente at ville få 
afbud fra 3-4 spillere,men de ville ger
ne spille mod os i Alborg.(Vor eneste 
hjemmekamp i Pokalturneringen er semifina 
len).Dette meddelte jeg DCF,hvorefter kam 
pen b�e� dikteret til at blive spillet d. 
19.maJ i Odense,d.v.s.at en i programmet
ansat tu�neringsk�mp {B 1913�s) skal flyt
t:s ?9 vi skal spille tre vigtige kampe
pa '.ir� dage:! Odense,København {Svanholm) 
og i Ringsted.Dette synes vi er et hårdt 
pro�ram at byd� �ore spillere,og at DCF 
udviser en usmidig holdning til problemet 
hvad der ikke ligefrem gavner cricketspor 
ten i vor klub. 
I reglerne for pokalturneringen,§ 4,står, 
at bestyrelsen fastsætter spilledag og 
-sted_{starttidspunkt mangler) efter lod
trækning.Der står også at sanktion (til
a! fly!te kampen) kun kan forventes givet 
nar tvin�ende h�ns�n gør det nødvendigt, 
og kun til et tidligere tidspunkt end det 
fastsatte. 
Lad mig derfor spørge:Bliver der taget me 
re hensyn til AaB,end til andre klubber? 
(Pokalfinalen 1976 i erindring!) 

Til slut en kommentar,til de udtalelser, 
der er faldet vedrørende invitationen til 
vore cricketspillere til at overvære fod
boldpokalfinalen i Københavns Idrætspark 
den 19.maj.Disse udtalelser er urigtige -
kun undertegnede er,som den eneste fra 
cricketafdelingen,inviteret.Men det er da 
muligt,at nogle af vore unge spillere ger
ne ville have overværet ovennævnte kamp -
hvad var vel mere naturligt.At de så var 
i København til cricketkampen om lørdagen 
ville jo heller ikke være til skade. 
DCF har atter skuffet os i B 1909'. 

Kjeld Larsen 
formand 
B 1909 

- og svar fra forbundet
Ad punkt l:Forbundet har nogle og tredive 
klubber.De har jubilæer med jævne mellem
rum,nogle har endda flere end andre,nem
lig dem,der både har en cricketafdeling 
og en hovedafdeling.Hvis DCF skulle lade 
sine arrangementer placere efter jubilæer
ne ville det blive besværligt,for ikke at 
sige umuligt,idet der ikke er arrangemen
ter nok. 
DCFs politik med hensyn til internationa
le arrangementer,er at få så mange som mu
ligt for de færrest mulige penge.Der er 
henved 15.000 kr til forskel på,i hvilken 
by,man spiller en landskamp.Forbundet kun
ne med større ret bebrejdes,hvis man ikke 
tog dette hensyn.Iøvrigt har B 1909 gang 
på gang fået denne forklaring og gang på 
gang telefonisk fået oplyst,at der prak
tisk talt ikke længere findes engelske rej 
sehold af tidligere tiders karakter. 
Danmark er blevet for dyrt.De udenlandske 
hold,der nu gæster landet,er enten af tu
ristkarakter - folk,som spiller lidt,mens 
de alligevel tilbringer et par dage i Kø
b�nhavn: eller også hold,der er på udveks
lingsbasis med deres danske værter.Disse 
kampe arrangeres udenom DCF (men med for
bundets godkendelse).B 1909 må selv skaf
fe sig nogle forbindelser,hvis man vil væ
re sikre på internationale kampe. 
Ad punkt 2:Hvis B 1·909 havde ladet sig re
præsentere ved det seneste repræsentant
skabsmøde,ville klubben allerede i decem
ber have fået pokalturneringsplanen ·udle
veret.Hvis klubben dernæst,den 2.januar 
1977 havde gennemlæst turneringsplanen og 
�ammenholdt den med pokalturneringsplanen 
Ja,så havde klubben set,at Kristi Himmel
fartsdag den 19.maj var afsat til pokalse
mifinalerne.Hvis klubben yderligere havde 
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ladet sig repræsentere på det møde i Ar
hus i 1976,hvor den nye turneringsordning 
blev vedtaget,ville den også have fået 
et indtryk af,at et program med flere kam 
pe må blive mere sammenpresset. 
B 1909's sagsfremstilling bærer iøvrigt 
præg af fortielser og insinuationer.Det 
er rigtigt,at en turneringskamp måtte 
flyttes for at få afviklet pokalsemifina
len - det var en mellemrækkekamp mellem 
B 1913's og Koldings to andethold! 
Det er rigtigt,at der i pokalturnerings
reglementet står,at sanktion kan gives, 
når tvingende hensyn gør det nødvendigt. 
B 1909 glemmer bare at oplyse,at sankti
onen kræver,at begge klubber er enige, 
hvilket de ikke var i dette tilfælde,så 
DCF havde altså ikke noget at sanktione
re. 
Det er rigtigt,at startttidspunkter ikke 
findes i pokalturneringsplanen.De mangler 
ikke,men DCF regner med,at klubberne er 
bedst tjent med at aftale dem selv.Når 
det går så vidt - som det gjorde i denne 
sag,at starttidspunkter gøres til proble
mer,så kan det ikke vare længe,før DCFs 
stab må udvides og ændres til et lønnet 
personale.Der er vist ingen ulønnede,der 
i længden gider beskæftige sig med ob
struktioner og lignende. 
Det er også rigtigt,at AaB kunne have af
viklet kampen lørdag den 14.maj.Men B 19-
09 glemmer at oplyse,at den dato passede 
dem selv adskilligt bedre end AaB,fordi 
B 1909 - i modsætning til AaB - ikke spil 
lede turneringskamp søndag den 15.maj. 
AaB tilbød dog B 1909 at afvikle pokalkam 
pen lørdag,men har oplyst overfor under
tegnede - og B 1909 - at klubben har et 
antal spillere,der arbejder lørdag formid 
dag,således at man ikke var istand til at 
tage til Odense.Ville B 1909 derimod kom
me til Alborg og spille lørdag eftermid
dag,kunne AaB acceptere.Rejseudgifterne 
skulle under alle omstændigheder deles. 
Det ønskede B 1909 ikke.Det kan man da 
godt forstå,når det var deres hjemmekamp, 
og at AaB ikke ønskede at tage til Odense 
med et antal afbud,kan man da også godt 
forstå. 
Men de to klubbers grunde til ikke at kun 
ne blive enige om en flytning,vedrører o
verhovedet ikke DCF.Forbundet har i hen
hold til sit eget reglement,blot at kon
statere,om klubberne kan blive enige om 
en flytning.Kan de ikke det,så skal kam
pen spilles på den i turneringsplanen 
fastsatte dato. 
En hvilken som helst klub i Danmark kommer 
på et eller andet tidspunkt ud for et me-
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get hårdt program p.gr.af.omkampe,regnvejrs 
kampe o.lign.Det er heldigvis de færreste 
klubledere,der - som i dette tilfælde -
opfatter et sådant program som 11klubfor
føl gelse11. 
B 1909's afsluttende spørgsmål ,om DCF ta
ger mere hensyn til een klub end til andre 
forekommer at udtrykke mistillid til DCFs 
bestyrelse.Sådanne former for mistillid 
udtrykkes i form af,at man møder op på re
præsentantskabsmøderne med forslag til ny 
bestyrelse. 
Gør man sig ikke den ulejlighed,må B 1909s 
indsats i denne sag formentlig henføres 
under begrebet kværulanteri. 

Ove Dalsgaard Søren Nissen 
formand turneringsl. 

11 mand fuldendte 

DCFs kursussæson 
Succes skal man ikke foragte og succes 
må man ihvertfald sige at DCFs instruk
tørkurser har haft.Det var meningen,at 
der skulle have været holdt to kurser i 
februar,men tilslutningen til det sjæl
landsk-københavnske var så stor,at dem, 
der ellers skulle have instrueret på det 
jysk-fynske kursus i hast måtte ile til 
hjælp i Brøndbyerne. 
Derfor blev det Pinse,før kurset for om
rådet Jylland-Fyn kunne holdes.Alligevel 
mødte 11 interesserede op på vandrerhjem 
met i Nykøbing Mors,hvor Erik Hansen og 
Otto Gade stod for instruktionen med bi
stand fra den engelske træner og tidli
gere county-spiller lLW.Bateson,Colches
ter,der har trænet morsingboerne i maj. 
Det var varmt for kursisterne at være i 
gymnastiksal pinselørdags aften,men de 
gik til sagen med flid og interesse.Pin
sedag var der masser af træning og de
monstrationer i nettene.De 11 - to fra 
Hjørring,to fra Nyk.M.,to fra Viborg,to 
fra Holstebro og en fra Esbjerg,Horsens 
og Kerteminde fik meget stof med sig 
hjem - stof,de gerne skulle kunne omsæt
te i praksis,når de selv skal forestå 
træningstimerne for drenge og lilleput
ter.Otto Gade,der mod forventning ikke 
kom på NCA-kursus i England i år,og Erik 
Hansen kunne slutte med at 11høre 11 kur
sisterne i stoffet og det vil altså si
ge at DCF bare på disse kurser nu har 35 
som har bestået DCFs grundkursus.Det bli
ver spændende at se,hvor mange der kan 
samles til det videregående kursus,der 
ventes afviklet i oktober. ola. 



Har solgt sit 
paradis-

Handlede Tony Greig som crickets store, 
fremsynede mand eller som en ussel 

pengepuger, der ofrede spHlet for 

mammon, da han hjalp australsk TV-mand 
til at edelægge testcricket til fordel for 

kommercielt TV-cirkus? 

England har mistet sin testanfører Tony 
Greig og den internationale cricketverden 
er i oprør.Det skyldes at 35 af verdens 
bedste professionelle cricketspillere for 
omkring 700.000 kr til hver,har solgt sig 
for en treårs kontrakt til en australsk 
kommerciel TV-mand,Kerry Packer. 
For de penge skal spillerne være til dis
position for ham seks måneder pr.år (den 
danske vinterperiode) og deltage i hans 
11cri cket-ci rkus 1 1 ,der meget kommer til at 
ligne de omkringrejsende professionelle 
tennis-cirkus. 
Blandt de 35 er stort set hele det au
stralske testhold med fastbowlerne Thom
son og Lillee samt anføreren Chappel.Fra 
andre nationer er der den engelske test
anfører Tony Greig og fra samme hold kee
peren Alan Knott,spinbowleren Derek Under 
wood og fastbov,leren John Snow. Vestindien 
repræsenteres af bl.a.Viv Richards og An
dy Roberts.Desuden er Pakistans fire bed
ste spillere med,samt fire sydafrikanere, 
blandt dem Barry Richards. 
Den foreløbige tanke er,at der skal spil
les fem 1

1tests 11 af hver fem dage mel lem 
Australien og 11Resten af verden11.Desuden 
nogle endageskampe samt enkeltmandsturne
ringer mellem de mange verdensstjerner. 

MED HUD OG HAR 

Det kunne måske for et dansk øre lyde me
get tilforladeligt altsammen,men det er 
det ikke.Disse 35 spillere (der kommer 
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måske flere) er købt med hud og hår.De 
kan ikke spille for deres land,d.v.s.at 
de ikke kan deltage i testkampe i seks må 
neder pr.år.Det betyder at stort set hele 
det australske testhold må udskiftes og 
at England på sin vinterturne,bl .a.til Pa 
kistan må stille op uden Greig,Knott og 
Underwood.(Snow regnes for færdig på test 
plan). 
Ikke nok med det.Turneringerne i de for
skellige lande berøves de førende spille
re.Man kan selv tænke sig til,hvor stor 
publikumsinteresse,der i Australien vil 
være for landsdelsturneringerne,berøvet 
deres 13-14 bedste spillere.Turneringer, 
der afvikles mens det kommercielle fjern
syn bringer optagelser af cricket-cirkus' 
ets stjernebestrøede forestillinger. 
Der er ingen ende på de problemer ,den au
stralske TV-mands kontrakttegning vil ska· 
be - f.eks.de politiske:Vestindere og pa
kistanere på samme hold som sydafrikane
re! 
Der er allerede kommet forbud fra Paki
stan.Opfylder de fire pakistanere deres 
kontrakter,udelukkes de fra pakistansk 
cricket.Og hvad vestinderne udsætter sig 
for,kan man selv tænke sig,når man har 
hørt,at der er planer om at cricket-cir
kus'et også skal turnere i Sydafrika.Alt
så en omgåelse af den cricketmæssige ude
lukkelse,landet er udsat for,på grund af 
sin racepolitik.Og med farvede som hoved
aktører! 

FÆRDIG SOM ANFØRER 

Så er der de cricketmæssige problemer:Nog 
le stjerners jagt på penge,betyder at det 
hidtil fornemste i cricket:testmatcherne, 
berøves nogle af deres bedste spillere og 
dermed noget af deres tiltrækningskraft. 
Det går udover de almindelige professio
nelle spillere samt de forskellige for
bunds indtjeningsmuligheder.Englænderne 
har da også reageret prompte.I løbet af 
få dage efter at nyheden var ude,blev der 
nedsat en undersøgelseskommission. 
Tony Greig,der er blevet en folkehelt på 
grund af sit anførerskab i Indien og i Au 
stralien,blev spurgt,om han ville være 
til disposition for England under vinte
rens testkampe og hans svar var et nej. 
Dermed havde han udelukket sig selv - sag
de kommissionen - som anfører for England 
til sommerens kampe mod Australien.Om man 
vil bruge ham og de øvrige som 11menige 11

spillere,får stå hen. 

POPULARITETEN VÆK 

Hans popularitet er røget langt ned.Han 
beskrives nu i aviserne som en pengebegær 
lig person.Det antydes,at hans indtægt i 
det forløbne år har nærmet sig en million 
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og at hans indsats som 11pengepuger11 ofte 
har været større end hans indsats som an
fører for Sussex. 
Der skrives hånligt om disse stjerner,der 
har solgt sig med hud og hår,at de klager 
over at være underbetalte,mens de farer 
op og ned ad motorvejene i deres luksus
Mercedeser. 
De har solgt deres professionelle 1

1menige11

holdkammerater,som nu engang er nødvendi
ge for at holde grebene i marken.Den or
dinære cricketprofessionelle er underbe
talt - han får omkring 25.000-30.000 kr 
for en sæson uden mulighed for at have et 
ordentligt job ved siden af.Begrebet soli
daritet er ukendt for Greig og hans lige
sindede,siges det. 
Der er ingen tvivl om,at de forskellige 
forbund vil søge at sætte en stopper for 
showet.Men det bliver ikke nemt.Mr.Packer 
har taget sine forholdsregler.Hans cric
ketcirkus er beregnet for det kommerciel
le tv,så om der er publikum eller ikke er 
ret underordnet.Kampene vil derfor kunne 
spilles andre steder end på de normalt be 
nyttede baner - f.eks.på fodboldstadions, 
hvor der kan lægges kunstige pitche. 

I CRICKETS INTERESSE 

Mr.Packer og Tony Greig siger til gengæld 
i skøn samdrægtighed,at deres handlinger 
er i cricketsportens interesse.Det vil gi 
ve øget interesse og forøge indtjenings
mulighederne for alle professionelle på 
langt sigt. 
Crickets traditionsrige struktur må nød
vendigvis moderniseres,siger de.Andre i
drætsgrene,som f.eks.tennis,har fået et 
boom ved ordninger som denne,og det vil 
cricket også få,spår de. 
Den tidligere testanfører Tony Lewis næv
ner i Daily Telegraph,at det er afsløret 
at Greig bagom alle normale kanaler har 
været foregangsmand i at hyre spillere 
til det verdenshold,han skal være anfører 
for under TV-cirkuskampene.Tony Lewis har 
følgende slutning på sin artikel: 
-Mon ikke Grei g vil få en nærmest syg sam
vittighed ved at være gået bag ryggen af
de mennesker,som har tilbragt deres liv i
arbejdet for cricketsportens bedste.Vil
han ikke angre hele den mangel på værdig
hed,som denne operation har haft?
Hvad kan showbiz-cricket betyde for nogen,
specielt for dem,der har spillet �ricket
med deres lands ære på spil?
Så vidt jeg kan se,har Greig ofret den
mest ønskværdige stilling en cricketer har
haft.Han har mistet et paradis.For ham er
det bedre at være hersker i helvede som
anfører for "Resten af verden" i et TV
cirkus ,end det er at tjene i himlen.11

Nis. 



4. SLIP

DE NORMALT mil de fynboer fra B 1909 er ,og 
det fremgår også af læserbrev andetsteds 
i bladet,noget ophidsede over,at de ikke 
kunne få DCF til at flytte semifinalen i 
landspokalturneringen fra Kr.Himmelfarts 
dag den 19.maj.Den- fynske presse blev og
så mobiliseret:I FYNS TIDENDE hedder det 
således: 11Det ser ud til at AaBs cricket
hold i l.division stadig dirigerer for
bundet. .. 11 og FYENS STI FTSTI DEN DE føl ger 
op: 11Den trufne afgørelse bekræfter endnu 
engang den opfattelse,at AaB ikke alene 
er suveræn på cricketbanen,men at den 
nordjyske klub også i topledelsen fører 
det store ord 11

• Tja,så kan d�herrer DALS
GAARD, Viborg,NISSEN,Svanholm,og FROULUND 
Nakskov,der udgør turneringsudvalget,tyg
ge lidt på den! 

ERLING HAUGE,B 1913,spillede sin kamp nr. 
100 i pokalmatchen mod ESBJERG.PER HANSEN 
GLOSTRUP,nåede samme jubilæum i årets før 
ste turneringskamp mod SLAGELSE. 

VESTJYDEN ESBJERG skal som bekendt være 
vært for den eneste landskamp på dansk 
grund i år,nemlig 11arvefjendeopgøret 11 mod 
HOLLAND.Og når vestjyderne går ind for 
noget,så gør de det til bunds.Det er ik
ke mere end godt et år siden,at ESBJERG 
kunne tage sit nye,flotte klubhus i brug. 
Nu venter man kun på ja fra myndigheder
ne for at gå igang med tilbygning på 45 
kvm til gavn og glæde for de spillere,der 
godt kunne tænke sig en douche efter kam
pen.Og ikke i baren vel at mærke. 

JØRGEN NORDKAMP,mangeårig anfører for 
GLOSTRUP,har overtaget trænerhvervet i 
SVANHOLM.Om han så får ligeså stor succes 
der,som han havde i vinter,da han førte 
HGs damer frem til det danske håndbold
mesterskab,ja,det vil tiden vise. 

OTTO GADE vil ikke spille på ESBJERGS l. 
hold i denne sæson.Vestjydernes første re 
sultater synes at tyde på,at han er sav
net.FINN NISTRUP har også sagt farvel til 
sin klubs l.hold - istedet fører han sig 
frem som anfører på SVANHOLMs 2.hold. 

HENRIK FLUGEL,tidligere AAB og landshol
det,er blevet hilst hjerteligt velkommen 
som kasteforstærkning i CHANG,men løb ind 
i en skade og kom ikke med i den første 
turneringskamp. 

Når navnet HENNING HANSEN ikke længere fo
rekommer i SVANHOLMs turneringsresultater 
skyldes det ikke,at HENNING har lagt bat
tet på hylden,men at han har taget navne
forandring til ELMELUND. 

- løst og fast om cricket og cricketers

Carsten Morild 

-også god med

ketcheren.

CARSTEN MORILD er kendt som andet end de 
seneste årtiers bedste danske cricketer. 
Han er også en glimrende badmintonspiller 
- så god at Dansk Badminton Forbund nu (me
dio maj) overvejer at ansætte ham som træ
ner for landshold og Uber Cup-hold.Spille
re og UK er gået ind for at MORILD samler
holdene to gange ugentligt i perioden sep
tember-april.AAB har forespurgt,om han bå
de kan være professionel træner for badmin
tonlandsholdet og amatørcricketspiller.
Det er der ikke noget til hinder for,siger
DIFs love,så CARSTEN MORILD slipper ikke
battet.Han var iøvrigt i MALMØ til verdens
mesterskaberne,da danskerne fejrede deres
store triumfer.D.v.s.egentlig skulle han
have deltaget i en trænerkonference,men
det varede ikke længe,før han var optaget
af at pusle om spillerne og ordne alle de
praktiske problemer,så spillerne kunne
koncentrere sig om fjerbolden.Det siges at
han især var en støtte for STEEN SKOVGARD
- men MORILD komme ikke selv til at over
være den endelige triumf,andet end på tv.
Han kunne ikke drømme om at svigte kamme
raterne på AABs crickethold i turnerings
premieren mod HJØRRING,hvor hans to sønner
CLAUS og JØRGEN også var med - den.sidst
nævnte som l.holds debutant.

AABs danske mestre skal på tur til LONDON 
og OXFORD-området i slutningen af juni, 
hvor der foreløbig er aftalt tre kampe. 
AAB skal spille mod OLD TIFFINIANS 22.ju
ni ,mod SUNBURY 23.juni og mod ADDISCOMBE 
27.juni .Man forsøger at arrangere i hvert
fald een kamp mere på turen.
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4.SLIP

Klaus Buus 

-debut for AaB

KLAUS BUUS deltog ikke i HJØRRINGS turne
ringspremiere mod AAB.Til gengæld var han 
med i mestrenes næste kamp mod CHANG.BUUS 
har spillet for HJØRRING i mange år efter 
sit besøg i CHANG og han var også indstil 
let på at tørne ud for vendelboerne i år, 
hvis - som han sagde - de unge ville vise 
lidt mere interesse for sagen.Men da før
steholdet skulle afsted til Ø,UTTRUP mang 
lede to af de udtagne,der ikke var mødt. 
VENDSYSSEL TIDENDE vil vide,at det var 
det,der fik bægeret til at flyde over for 
KLAUS BUUS.Avisen fortsætter:For HJØRRING 
er det naturligvis en bet at måtte undvæ
re en så stærk allrounder,men på den an
den side er det en umulig situation,der 
nu er afklaret.Man ved,hvad man har at 
rette sig efter ... Og da BUUS er med i å
rets landsholdstrup,er han naturligvis og 
så nødt til at deltage i l.klasses cric
ket. 

ESBJERGs 2.hold,der bestod af to seniores 
og en række drengespillere,er blevet jysk 
-fynsk indemester i cricket.Ved det i sid
ste nummer efterlyste stævne,so� altså er
blevet holdt,viste det sig at HUSUM send
te afbud,mens NYKØBING M.ikke dukkede op.
Tilbage var HOLSTEBRO,ESBJERG og KERTEMIN
DE - så for at få det hele til at gå op,
satte man i hast et ESBJERG II sammen.Det
11sammenskrabede 11 hold løb altså med laur
bærrene - måske fordi de unge kender mere 
til indecricket,end de voksne gør. 

ARHUS har fået tilgang af to stærke engel
ske kastere ROBERT BURNE og GAVIN BROWNE. 
PETER CARROLL er flyttet fra VIBORG tilba 
ge til NYK.M.LEIF BUSK har besluttet at 
tage et sabbat-år,hvad cricket angår.HANS 
KURT LOHMANN stiller atter op for B 1909 
efter sin hovedstadsvisit hos KB.TROELS 
NIELSENS og JOHAN LUTHERS skifte til FREM 
har trukket flere med sig,bl.a.talentfulde 
FREDDY NIELSEN,tidligere AB. 
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- løst og fast om cricket og cricketers

DET HØJTESTIMEREDE Time Magazine ofrede 
flere sider på cricket i anledning af ju
bilæumsmatchen mellem AUSTRALIEN og ENG
LAND.Med et KIPLING-citat beskæftigede en 
af artiklerne sig med 1

1de flonnelsklædte 
fjolser ved gærdet" på de mest overrasken 
de steder i verden.Således noterer Time 
at DANMARK og HOLLAND i juli mødes i en 
kamp,som bladet kalder "det europæiske, 
kontinentale mesterskab" .Og det er jo e
gentlig rigtigt nok.Når man altså ser væk 
fra,at der på kontinentet også spilles 
cricket i VESTTYSKLAND,i VESTBERLIN,i SVE 
RIGE samt ved EF i BRUXELLES.Vi vidste at 
der stadig spilles cricket på GIBRALTAR, 
MALTA,CYPERN og KORFU,men vi må tilstå 
vor uvidenhed om - som Time også beretter 
- at grupper af 11 studerende,diplomater og 
forretningsfolk" spiller cricket i ALBA
NERBJERGENE syd for ROM.Men under alle 
omstændigheder er det ihvertfald længe si 
den at der kun blev spillet cricket i 
STORBRITTANIEN og i det britiske imperium 
- ja,HARGREAVES,PROVIS m.fl.har endda den
teori,at spillet egentlig blev bragt til
ENGLAND af vikingerne,således at der re
elt er tale om et kontinentalt spil.

PETER DALHOFF-NIELSEN,tv-reporter,kunne i 
slutningen af april,da han gæstede SYDA
FRIKA for det danske fjernsyn oplyse,at 
cricket er den sydafrikanske sportsgren, 
hvor der til dato er opnået den største 
raceblanding - Apropos (eller måske ikke) 
SØREN CLAUSEN,BJARNE HOLMEGAARD og OLE 
BJØRKLUND,tidligere SVANHOLM,har haft de
res debut på KBs andethold. 

Niels Talbro 

-mindre heldig.

NIELS TALBRO - AB og landsholdet - fik 
en "nydelig" sæsonstart.Han blev kastet 
ud på kampens første bold af ERIK SØREN
SEN i pokalkampen mod SLAGELSE II - og, 
som vor hjemmelsmand bemærker: 11Den tril
lede hele vejen!" 



4. SLIP

Helmer Hansen 

-blev hædret.

VED EN LILLE højtidelighed lørdag 7.maj 
fik HELMER HANSEN,Ringsted,overrakt Dansk 
Idræts Forbunds ærestegn.Uden Helmer Han
sen havde der sikkert ikke været cricket 
i Ringsted i dag,var talerne enige om ved 
denne lejlighed.Det var en skøn forårsdag 
og overrækkelsen skete i det klubhus,som 
Helmer Hansen var foregangsmand for og 
midt meller. en masse børn og voksne,som er 
kommet til at elske det miljø,som Helmer 
har skabt,og som er groet op omkring ham. 
Udover DCFs næstformand,Søren Nissen,talte 
Egon Petersen fra Ringsted IFs hovedbesty
relse.Ingen af dem glemte at takke Helmer 
Hansens kone Gerda,der ikke blot har måt
tet undvære ham de utallige timer,men som 
selv i meget høj grad har hjulpet ham og 
foreningen med stort og småt i masser af 
år. 

MANGE danske cricketers lader sig åbenbart 
i år friste til at aflægge en cricketvisit 
i ENGLAND - måske af den gode vekselkurs, 
men nok mere af chancen for at spille spil
let i sportens moderland.HJØRRING er senes
te hold,der har meldt om afrejse først i 
juli.Der skal spilles kampe i OXFORD-områ
det.Med på turen har vendelboerne ERLING 
KROGH ANDERSEN,HERNING. 

SILKEBORGS BJARNE RASMUSSEN spillede sin 
kamp nr.100 for Silkeborg mod Viborg.Han 
havde et glimrende jubilæum - seks gærder 
for bare 13 point. 

SØREN NISSEN klagede før turneringsstarten 
sin svare nød over at dagspressen som hel
hed ikke beskæftiger sig meget med cricket. 
Senest har EKSTRABLADETs SPORTSVRINSK dog 
aftrykt den nye mascot og bladet tager o
venikøbet hatten af for iniativet.RADIOEN 
har også interesseret sig en smule for 
den hvide sport.Både i Regionalradioen og 
i Børneradioen har fire piger fra "Drenge 
11 11 i Nyk.M.fortalt om spillet. 

- løst og fast om cricket og cricketers

VI HAR LOVET den nye turneringsleder i Ny
købing M.OVE PEDERSEN at fortælle,at han 
er trådt til som turneringsleder istedet 
for Søren Damgaard.Ove Pedersen bor Tofte
gade 28,7900 Nykøbing Mors og har telefon 
07 - 72 33 99,hvilket bør indføjes i tur
neringsplanen. 

MASKE er det fordi den langvarige vinter 
ikke har givet så megen udetræning som i 
tidligere år - måske er det fordi folk ba
re går hårdere til den - ihvertfald har 
der været forholdsvis mange skader i de 
første turneringsrunder,dog ikke alvorli
gere end de fleste af de nævnte er i fuld 
aktivitet igen.I første runde fik HENNING 
HOFF,AAB,flækket læben,mens HENRIK VILHELM
SEN,RINGSTED,forstuvede sin hånd og OLE 
SCHAUMANN,HORSENS,kom så meget til skade 
med sin i den første turneringskamp,at han 
måtte forlade banen.ERIK VESTERGAARD,AAB, 
blev ramt så hårdt af et indstik på foden 
at han måtte på skadestuen,men han kunne 
dog vende tilbage til kampen igen.I næste 
runde forvred PATRICK JOSEPH foden,da han 
havde kastet to bolde for VIBORG. 

MON IKKE de to HORSENS-folk MORTEN SODE
MANN og CARSTEN PEDERSEN satte noget af 
en rekord i juniorkampen mod B 1913.De sco
rede i en ubrudt l.gærdestand 229 point 
på bare 20 overs - et gennemsnit på næs
ten 12 pr.over.Otte fynboer forsøgte sig 
som kasterø�SØREN MIKKELSEN og STIG HAM
MERSHØJ scorede 9 i snit pr.over i en u
brudt l.gærdestand i drengekampen mod AB 
mens THORBJØRN WULSTEN og MARTIN BUNDGARD 
måtte "nøjes II med 7 i snit pr. over, lige-
1 edes i en ubrudt l.gærdestand.Det var SO
RØ,der lagde kastere til. 

AAB har meddelt forbundet at man ikke ser 
sig istand til at stille et lovligt mel
lemrækkehold til årets kampe.Klubben har 
imidlertid konfereret med naboerne fra 
CHANG og man er enige om at prøve at stil
le et kombineret ALBORG-hold.Det har for
bundet ikke noget at indvende mod - man 
gør bl at opmærskom på at det kombinerede 
holds kampe ikke kan regnes med som turne
ringskampe. 

I SIDSTE NUMMER blev det oplyst,at STOCK
HOLM CC havde besluttet at kvitte sin pin
setur af økonomiske grunde.Men efter sigen
de spillede stockholmerne alligevel i AR
HUS, i GRENA og i HOVEDGAARD ,der 11for til
fal let" var forstærket med folk fra SILKE
BORG og HORSENS.Vi håber at kunne fortæl
le mere om det svenske besøg og om svensk 
cricket i det hele taget ved en senere 
lejlighed. 
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De 11 Svanholm-spillere med det "revolutionerende" skilt er:St.f.v.:Lars Hansen,Micha

el Petersson,Ole Mortensen,Morten Petersson,Poul TransbØl,Bjarne K.Jensen.Sidd.f.v:Fl. 

SØegaard,Ths.Petersson,JØrgen Jønsson,Søren Hamberg og Steen Louis Hansen. (Foto:Ole 

Kristensen,Folkebladet,Glostrup. 

Ny epoke indledt 
Billedet her er fra SVANHOLMs sæsonpremi
ere,der foregik i SOLVANGSPARKEN mod GLO
STRUP II - en pokalkamp i styrtende regn 
og omkring fem graders varme.Det,billedet 
markerer,er ikke så meget kampen,som den 
omstændighed at lørdag den 23.april 1977 
indvarslede en ny tid for cricketspillet 
overalt - reklamens indtog på spilledrag
ten under en officiel kamp. 
Så vidt vides er Dansk Cricket Forbund 
det første forbund,der har givet tilladel 
se til at reklamer må anvendes på spille
dragten (men ikke større end vist på bil
ledet) og så vidt vides er SVANHOLM den 
første klub,der har udnyttet tilladelsen. 
Cricketforbund i andre lande har ganske 
vist skovlet millioner af kroner ind fra 
firmaer,der er sponsorer for diverse tur
neringer (Gilette Cup,John Player League, 
Benson & Hedges Cup samt nu den engelske 
countyturnering,der fra i år hedder Schwep 
pes County Championship),men påklædningen 
har fortsat været "forbudt område" for 
firmaerne. 
DCF har imidlertid fundet,at man ikke vil 
forhindre klubber,der kan modtage sponsor
penge fra firmaer i at gøre det,ved hjælp 
af en forholdsvis diskret reklame på for-
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sider
i

af sweaterne.Og således gik det til 
at den vådeste og mest ulækre forårsdag i 
SOLVANGSPARKEN 1977 blev baggrund for en 
1

1verdenssensation 11,hvor TEXACOs navn på 
11 cricketspiller-maver fik nok en af den 
gamle sports bastioner til at falde. 
Denne epokegørende begivenhed sker året ef
ter at kvinder for første gang spillede 
cricket på LORDs - og fik adgang til om
klædningsrummene,hvad der for mange næsten 
var det største chock. 
Det engelske imperiums fald,kvinder på 
LORDs og reklameskilte på hvide cricket
trøjer i SOLVANGSPARKEN.Verden er så san
delig blevet en anden ..... 

SORØ har ikke været istand til at stille 
et reglementeret LILLEPUTHOLD i kreds 61. 
En del af spillerne er for gamle.Turnerings 
ledelsen har derfor besluttet at Sorøs kam 
pe ikke skal regnes med i turneringen,men 
man håber samtidig,at de kan gennemføres 
som privatkampe,så Sorø-folkene kan få træ
ning. 

B l909�s cricketafdeling,som det jo går me 
re end strålende for tiden,markerede PINSE 
LØRDAG 50 året for afdelingens stiftelse 
med reception og aftenfest i klubhuset i 
VOLLSMOSE. 11De rø�e 11s største jubilæumsøn
ske: Igen at kunne stable en slagkraftig 
ungdomsafdeling på benene. 



U-landsholdets program i England
Hvordan klarer det danske ungdomslands- samme hold som i 1975 - hvor mange spille-
hold sig mon i år? Det spørgsmål har man re,der er med igen,er så spørgsmålet.NCA 
helt sikkert fået besvaret torsdag den 4. har fremsendt programmet for turneringen, 
august i den engelske by GODALMING i SUR- der starter lørdag den 30.juli.I den før-
REY.Denne dag slutter nemlig seks-natio- ste kamp spiller DANMARK mod HOLLAND,søn-
ners turneringen for ungdomshold.Ved den dag den 31.gælder det IRLAND og mandag den 
første af disse turneringer,der spilledes l.august er modstanderen CANADA.Onsdag den
i HAAG i HOLLAND i 1975 vandt DANMARK med 3. spi 11 er DANMARK mod det nordengelske
et stående gærder over CANADA og kunne nø hold og slutter torsdag den 4.august mod
jes med beskedne nederlag,såvel mod HOL- det sydengelske.Alle kampene er 50 overs-
LAND (27 point) som mod IRLAND (et gærde) kampe.
Derimod var det ikke alverden,der kunne Holdet,der består af 13 spillere og en le-
stilles op mod de to engelske hold.Sejren der,indkvarteres på CHARTERHOUSE SCHOOL,
over canadierne glædede dog - fordi cana- hvor der iøvrigt også er mulighed for at
diske ungdomslandshold både i 1971 og i forlyste sig med svømning,fodbold,squash
1973 havde vundet sikre sejre over det og tennis - hvis der er kræfter til det.
danske hold. Den 2.august er fridag og her vil NCA til-
Nu gælder det altså igen - den engelske rettelægge et specielt program.LORD-s TA-
NATIONAL CRICKET ASSOCIATION har værts- VERNERS er sponsorer for turneringen og
skabet,og turneringens deltagere er de 6 arrangerer afskedsmiddag den 4.august.

T urneringsresultater: 
GRUNDSERIE I ØST: 

8/5.B 1909 (hj) over ESBJERG med 5 st.gær 
der efter l.halvleg.(6-0),Esbjerg 91 (Jan 
Madsen 38,Jan Rasmussen 6 f.24,Flemm.Dal
ger 3 f.46) og 85 (Jan Rasmussen 6 f.48), 
B 1909 132 f.5 (Peter P.Klokker 45+,John 
Perram 38,Anker Ankersø 5 f.53) og 24 f.4 

8/5.SVANHOLM (ude) over RINGSTED med en 
halvleg og 59 points.(8-0).Svanholm 167 
(Lars Hansen 49,Jan Hansen 3 f.32,Hans E. 
Juncker 3 f.40),Ringsted 42 (Fl.Søegaard 
7 f.11) og 66 (Morten Petersson 3 f.12, 
Lars Hansen 3 f.22). 

15/5.SVANHOLM (ude) over SKANDERBORG med 
45 point efter l.halvleg.(6-0).Svanholm 
132 (Lars Hansen 56,Per Rasmussen 6 f.55) 
Skanderborg 87 (Ole Mortensen 4 f.31 ,Fl. 
Søegaard 3 f.18,Lars Hansen 3 f.23). 

15/5.RINGSTED (ude) over ESBJERG med 51 
point efter l.halvleg.(6-0).Ringsted 220 
f.6 (Jan Hansen 72+,Henning Berg 38,Ebbe
Hansen 29,Claus Rasmussen 36+,Anker Anker
sø 4 f.66),Esbjerg 169 (Chr.Ankersø 41,Sv.
E.Ankersø 28,Per Persson 4 f.42)

21/5.B 1909 (ude) over SVANHOLM med 10 st. 
gærder efter færdigsp.kamp.(8-0),Svanholm 
89 (Lars Hansen 34,Peter P.Klokker 4 f.22 
Jan Rasmussen 3 f.26) og 99 f.5 (Michael 
Petersson 42,L.Hansen 32,Per Jacobsen 3 f. 
O),B 1909 93 f.5 (P.P.Klokker 30+,Flemm. 
Søegaard 3 f.39) og 98 f.0 (P.P.Klokker 
49+,Hans Kurt Lohmann 45+). 

22/5.SKANDERBORG(ude) over ESBJERG med 
33 points efter l.halvleg.(6-0).Skander-

borg 139 (Lars Nielsen 39,Hans Madsen 5 
f.38),Esbjerg 106 (Kurt Hansen 30,Per Ras
mus sen 3 f. 37).

22/5.B 1909 (ude) over RINGSTED med 3 st. 
gærder efter l.halvleg.(6-0).Ringsted 108 
(Max Nielsen 28,Ebbe Hansen 25,Jan Rasmus
sen 7 f.28,Gulzar Ahmed 3 f.22),B 1909 
110 f.7 (Jan Hansen 4 f.35). 

GRUNDSERIE I VEST: 

8/5.ARHUS (hj) over CHANG med 129 points 
efter l.halvleg.(6-0).Arhus 220 f.8 (John 
ny Krogh 41+,Jørn Beir Andersen 39,John 
Madsen 26,Bj.Holtegaard 4 f.72,Torben S. 
Nielsen 4 f.94),Chang 91 (Kim Petersen 31 
Palle Pedersen 4 f.13). 

8/5.AAB (hj) over HJØRRING med 5 st.gær
der efter l.halvleg.(6-0).Hjørring 72 
(Jesper Morild 24,Carsten Morild 6 f.20) 
og 96 f.6 (Peer Morild 44,Jesper Morild 
27,Henrik Mortensen 4 f.26),AaB 73 f.5 
(Henrik Mortensen 35+). 

15/5.AAB (ude) over CHANG med en halvleg 
og 43 point.(8-0).AaB 147 f.5 (Carsten 
Morild 72+,Henrik Mortensen 38+,Bj .. Holte
gaard 3 f.46),Chang 54 (Henning Olesen 3 
f.6,Carsten Morild 3 f.7,Henrik Mortensen
3 f.18) og 50 (H.Mortensen 6 f.28,Carsten
Morild 4 f. 20) .

15/5.ARHUS (hj) over NYKØBING M.med et st. 
gærde efter l. halvleg. (6-0) .Nyk. f.1. 100 (Cl. 
Hansen 27,Lars Mathiassen 5 f.25),Arhus 
103 f.9 (Jørn Beir Andersen 31,Torben L. 
Pedersen 5 f.44). 
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22/5.NYKØBING M (hj) over HJORRING med 5 
st.gærder efter 1.halvleg.(6-0),Hjørring 
118 (Jesper Morild 25,Flemming Poulsen 4 
f.12,Claus Hansen 3 f.21),Nyk.M. 121 f.5
(Poul Pedersen 34,Peter Dalgaard 29+,Car
sten Kristiansen 4 f.28).

22/5.AAB (hj) over ARHUS med 75 point ef
ter l.halvleg.(6-0).ARHUS 58 (Henrik Mor
tensen 6 f.12) og 62 f.3 (Hans Frantzen 
33),AaB 135 f.6 (Ole Isaksson 62,H.Morten 
sen 43+). 

GRUNDSERIE II VEST: 
3/5.GL0STRUP (ude) over SLAGELSE med 4 
st.gærder efter l.halvleg.(6-0).Slagelse 
127 (Bo Christiansen 64,Thor Jensen 4 f. 
33,Steen Thomsen 3 f.20),Glostrup 142 f. 
6 (Per Hansen 67,Michael Andersen 40,John 
Andersen 3 f.33). 
8/5.SILKEB0RG (ude) over HORSENS med 5 st. 
gærder efter l.halvleg.(6-0).Horsens 83 
(Torsten Jensen 23+,Erik Mikkelsen 5 f.19) 
og 96 (Ole Schaumann 26,Bent Andersen 5 f. 
19,Erik Mikkelsen 3 f.22),Silkeborg 88 f. 
5 (Erik Mikkelsen 30,Morten Sodemann 3 f. 
18) og 63 f.6 (Knud Randløv 33,M.Sodemann
5 f.23).

15/5.GL0STRUP (ude) over VIBORG med 6 st. 
gærder efter l.halvleg (6-0).Viborg 86 
(Jan Thorup 29,Thor Jensen 4 f.5),Glostr. 
90 f.4 (Rene Thomsen 26,Michael Andersen 
25+). 

21/5.SLAGELSE (hj) over HORSENS med 8 po
int efter l.halvleg.(6-0).Slagelse 177 
(Alf Sørensen 65,Brian Tønnesen 27+,0riel 
Joseph 4 f.25),Horsens 169 (Erik Olesen 
93,0le Schaumann 34,John Andersen 4'f.10) 

?2/5.SILKEB0RG (hj) over VIBORG med 36 po 
ints efter l.halvleg.(6-0).Viborg 50 (Bj. 
Rasmussen 6 f.13,Azhar Ali 3 f.32) og 106 
f.9 (Flemm.Agerskov 48,Mogens Sørensen 29
Bj.Rasmussen 3 f.26),Silkeborg 86 (J.Tho
rup 4 f. 50).
22/5.GL0STRUP (hj) over HORSENS med 102 
point efter 1.halvleg.(6-0).Glostrup 254 
f.7 (Per Hansen 89,Karsten Mikkelsen 66,
Sten Thomsen 33,Rene Thomsen 27,0riel Jo
seph 3 f.55,0le Schaumann 3 f.78),Horsens
152 (Ole BUlow 56,P.E.Hjorth 33,Karsten
Mikkelsen 3 f.13).

GRUNDSERIE II ØST: 
8/5.KB (ude) over FREM med 47 points ef
ter 1.halvleg.(6-0).KB 197 (Douglas Evans 
59,Per Sørensen 35,Steen Lund 34,Troels 
Nielsen 4 f.43),Frem 150 (M.Subhani 62,Tr. 
Nielsen 33,Allan Schultz 6 f.52). 
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8/5.AB (hj) over SVANH0LM med 88 points 
efter 1.halvleg.(6-0).AB 205 (Carsten Fen 
ger 61,Jan Ribel 44+,Niels Talbro 41 ,Tom 
Kristensen 6 f.46),Svanholm 117 (Bent Hen 
riksen 31 ,Jan B.Nielsen 25,0le Beir An
dersen 6 f.32,Torben Olesen 4 f.31). 
15/5.FREM (ude) over SVANH0LM med 108 po
int efter l.halvleg.(6-0).Frem 177 f.7 
(M.Subhani 51,Johan Luther 42,Troels Niel 
sen 26,Henrik Lam 3 f.67),Svanholm 69 (F. 
Nistrup 30,Khalid Latif 6 f.17) og 16 f.2. 

15/5.KB over SORANER med 7 st.gærder ef
ter 1.halvleg.(6-0).Sp.i Brøndbyerne.So
raner 95 (Per Nørgaard 37,Kim Schaumann 
25,Henning Lystrup 3 f.9,Per Sørensen 3 
f.20),KB 96 f.3 (Douglas Evans 55+).

19/5.FREM (hj) over SORANER med 10 st.gær 
der efter færdigsp.kamp.(8-0).Soraner 74 
(Johan Luther 6 f.7,Freddy Nielsen 3 f.9) 
og 47 (Khalid Latif 5 f.7,Troels Nielsen 
4 f.28),Frem 84 f.0 (Actor Cheema 49+,Jo
han Luther 35+) og 41 f.0 (Mabhoub Subha
ni 27+). 

22/5.SVANH0LM (ude) over KB med 5 point 
efter l.halvleg.(6-0).Svanholm 107 (Leif 
Hansen 26,Allan Schultz 5 f.37),KB 102 
(Henrik Lam 5 f.34,Tom Kristensen 5 f.37) 
22/5.AB over SORANER med 84 point efter 
l .halvleg.(6-0).Sp.i Valby.AB 270 f.4 (Ni
els Talbro 126+,T.0lsen 58+,Carsten Fen
ger 31),Soraner 186 (Frank Pearson 67+
Kim Schaumann 36,Henning Henriksen 30 Pe
ter Qvist 5 f.31,0le Beir Andersen 4 f.62)
og 41 f.6 (Ole B.Andersen 4 f.18).

3.DIVISION ØST:
6/5.S0RO (ude) over SLAGELSE med 29 point 
efter færdigspillet kamp og efter at SLA
GELSE førte efter 1.halvleg med 11 point. 
(8-6).Sorø 29 (John Nielsen 5 f.15 John 
Christ�nsen 4 f.13) og 119 (Alex oisen 43 
John Nielsen 7 f.53,John Christensen 3 f. 
45),Slagelse 40 (Jørgen Eliassen 6 f.16, 
Alex Olsen 4 f.19) og 79 (Alex Olsen 6 f. 
47,Jørgen Eliassen 4 f.29). 
6/5.R0SKILDE-FREM:Udsat. 
8/5.RINGSTED (ude) over SVANH0LM med 4 st 
gærder efter l.halvleg.(6-0).Svanholm 104 
(�teen L.Hansen 23+,Leif Johansen 5 f.43) 
Ringsted 108 f.6 (Gert Jensen 37+). 
8/5.KØGE (ude) over NYKØBING F.med en 
hal�leg og 178 points.(8-0).Køge 259 f.5 
(Stig Hansen 117+,Dennis Seier 70+,Poul 
J.Pedersen 3 f.86),Nyk.F. 17 (Jens Søren
sen� f.4,Ben�y Nielsen 3 f.9) og 64 (Ts. 
Kalci 38,Dennis Seier 3 f.8,Keld Hørby 3 
f.18).



 

14/5.SLAGELSE (hj) over SVANHOLM med 81 
point efter l.halvleg.(6-0).Slagelse 180 
(Erik Sørensen 61,Jens Chr,Hansen 47,Er
ling Christiansen 6 f.65),Svanholm 99 (Na
ude Steyn 38,Erl.Christiansen 27,E.Søren
sen 5 f.42). 

14/5.RINGSTED (hj) over KB med 12 point 
efter l.halvleg.(6-0).KB 91 (Steen Lind
hardt 58,Michael B.Hansen 3 f.17) og 64 
(Per Nielsen 7 f.22,Jan Dahl 3 f.23),Ring 
sted 103 f.2 (Niels E.Christensen 82) og 
42 f.7 (John Holmes 3 f.23). 

14/5.SORØ (ude) over GLOSTRUP med 56 po
ints efter l.halvleg.(6-0).Sorø 152 f.7 
(Alex Olsen 57,Jørgen Hansen 3 f.36),Glo
strup 96 (Søren Mikkelsen 26). 

15/5.AB-ROSKILDE:Udsat. 

19/5.SORØ (hj) over SVANHOLM med 6 st.gær
der efter l.halvleg.(6-0).Svanholm 152 f. 
8 (Erl.Christiansen 83+,Naude Steyn 32,H, 
H.Nielsen 4 f.18),Sorø 153 f.4 (Ole HUckel
kamp 73+,Peter Marthorst 26).

19/5.ROSKILDE (ude) over NYKØBING F.med 
174 point efter l.halvleg.(6-0).Roskilde 
282 f.6 (I.Barnes 98,Anders Nørregaard 79 
Stig Lucas 53,Helmer Hansen 27,Søren Chri 
stensen 3 f.92,Poul J.Pedersen 3 f.110), 
Nyk.F.108 (A.Nørregaard 3 f.27). 

21/5.GLOSTRUP (hj) over AB med 8 st.gærder 
efter l.halvleg.(6-0).AB 184 (Peter Søren
sen 74,Lars Christensen 33,Søren Mikkelsen 
5 f.45),Glostrup 188 f.2 (Harry Møller 73+ 
Michael Møller 61+). 

22/5.KØGE (hj) over SLAGELSE med 35 point 
efter l.halvleg.(6-0).Køge 159 (Finn M.Ni
elsen 59,Erik Sørensen 6 f.73),Slagelse 
124 (John Nielsen 55,Per Petersen 25,Stig 
Hansen 5 f.23). 

22/5.SORØ (ude) over KB med 7 st.gærder 
efter l.halvleg.(6-0).KB 141 (John Holmes 
35,Flemming Hermann 32,Hans H.Nissen 4 f. 
28),Sorø 147 f.3 (Jørgen Sarøe 41,0le HUc 
kelkamp 38+,Jørgen Eliasen 28). 

3.DIVISION VEST:

6/5. KERTEMINDE ( hj) over GRENA med 46 po 
ints efter l.halvleg.(6-0).Grenå 124 (Kim 
Nielsen 44,Poul J.Winther 4 f.47,Kim 
Scheffman 4 f.36) og 95 f.l (Kim Nielsen 
67+),Kerteminde 170 (Bjarne Rasmussen 44, 
Søren Klokker 34,Peter Jørgensen 27,Bent 
Nielsen 27,Søren Steensgaard 4 f.64). 

8/5.HERNING (ude) over KERTEMINDE med 3 
st.gærder efter l.halvleg.(6-0).Kertemin
de 116 (Bent Nielsen 33,Muhammed Abbas 4 

f.34,Freddy Sangild 3 f.25),Herning 117
f.7 (Svend Rasmussen 38,Fazal 30,Poul J.
Winther 3 f. 10) .

8/5.HJØRRING (hj)-KOLDING.l.halvleg ikke 
færdigspillet.(0-0).Kolding 190 (P.E.Ni
elsen 112+,Peter Meyer 4 f.27,Torben 
Vandsted 3 f.40),Hjørring 160 f.9 (Jens 
P.Morild 120,Axel Morild 28,Lars P.Niel
sen 5 f.47).

15/5.HJØRRING (hj) over GRENA med 58 po
int efter l.halvleg.(6-0).Hjørring 120 
(Jørgen Christensen 31 ,Axel Morild 27,Tom
my Hansen 4 f.38,H.O.Malfeld 5 f.58) og 
79 f.5 (A.Morild 32+,T.Hansen 4 f.30), 
Grenå 62 (Peter Meyer 3 f.18,Torben Vand
sted 3 f.19) og 9 f.O. 

15/5.B 1913 (hj) over FREDERICIA med 49 
points efter l.halvleg.(6-0).B 1913 91 (J. 
Machon 26,Jan Østergaard 3 f.10,Peter Øs
tergaard 3 f.26) og 42 (P.Østergaard 6 f. 
25,J.Østergaard 4 f.12),Fredericia 42 (J. 
Hvidkjær 6 f.11) og 77 f.7 (J.Østergaard 
27+,Kurt Østergaard 26,Jørgen Jensen 3 f. 
18,J.Machon 3 f.29). 

15/5.HERNING (hj) over SKANDERBORG med 85 
point efter l.halvleg.(6-0).Skanderborg 
51 (Freddy Sangild 5 f.19,Mohammed Abbas 
3 f.11) og 104 f.7 (Bjarne Rosendal 3 f. 
17),Herning 136 f.3 (Fazal Guerishi 64+, 
Svend Rasmussen 61). 

15/5.KOLDING (hj) over DRONNINGBORG med 
8 st.gærder efter færdigspillet kamp.(8-0) 
Dronningborg 80 (Albert Keun 3 f.18) og 
64 (Poul E.Nielsen 3 f.8,Lars P.Nielsen 5 
f.31),Kolding 134 f.5 (A.Keun 52+,Poul E.
Nielsen 49) og 12 f.2.

19/5.GRENA (hj) over HOLSTEBRO med 18 po
ints efter færdigsp.kamp og efter at Hol
stebro førte efter l.halvleg med 2 points. 
(8-6).Grenå 86 (P.E.Mortensen 5 f.37,Peter 
Johansen 5 f.41) og 62 (Kim Nielsen 30,P. 
Johansen 7 f.17),Holstebro 88 f.8 (P.Johan 
sen 47+,Johnny Hansen 4 f.46,H.O.Malfeld 
3 f.35) og 42 (Johs.Knakkergaard 5 f.22, 
Peter Zachen 3 f.16). 

19/5.HERNING (ude) over ARHUS med 5 st. 
gærder efter l.halvleg.(6-0).Arhus 94 (Mu
hammed Abbas 5 f.16,John Simonsen 3 f.20) 
Herning 96 f.5 (Fazal Qureshi 60+). 

22/5.ARHUS (hj) over HJØRRING med 8 point 
efter l.halvleg.(6-0).Arhus 75 (Ole Chri
stoffersen 5 f.25,Bent Petersen 4 f.20), 
Hjørring 67 (Erik Madsen 4 f.14). 

22/5.B 1913 (ude) over HOLSTEBRO med 4 st. 
gærder efter l.halvleg.(6-0),Holstebro 122 
(John Jespersen 75,Erling Hauge 5 f.40),B 
1913 128 f.6 (Jørgen Hvidkjær 60+,Peter 
Johansen 4 f.66). 
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22/5.KERTEMINDE (ude) over DRONNINGBORG 
med 12 point efter l.halvleg.(6-0).Kerte
minde 154 (Poul J.Winther 56,Bent Nielsen 
25,Flemm.Rasmussen 6 f.55,Chr.Boldsen 3 f. 
27),Dronningborg 142 {Hans LI.Astrup 67,Sø
ren Klokker 5 f.41). 

22/5.FREDERICIA {hj) over SKANDERBORG med 
160 point efter l.halvleg.(6-0).Fredericia 
204 f.6 (Kurt Østergaard 107,Steen Øster
gaard 25,Bo Jepsen 3 f.46),Skanderborg 44 
(Jan Østergaard 6 f.22,Bent Madsen 3 f.20) 
og 81 f.6. 

MELLEMRÆKKE ØST (31) 

6/5.SORANER (ude) over NÆSTVED med 2 st. 
gærder efter færdigspillet kamp og efter 

at NÆSTVED førte efter l.halvleg med 11 

points�(8-6).Næstved 81 {Leif
_
Henriksen

27,Per Nørgård 6 f.31,Frank M1ller 4 f. 

38),og 51 (Mogens Hansen 27+,Fritz P.Ni

elsen 6 f.22,Per Nørgård 3 f.25),Soraner 

70 (Sundar 30,Mogens Hansen 5 f.32,0le 

Roek Petersen 4 f.30) og 63 f.8 (Mogens 

Hansen 4 f.36,0le R.Pedersen 3 f.24). 

7/5.RINGSTED {hj) over ISHØJ med en halv 

leg og 44 points.(8-0).Ishøj 50 (V.Pasha 

15+,Michael Hansen 3 f.11,Søren Bo Ras

mussen 3 f.22) og 28 (Jan Bredo 7 f.6), 

Ringsted 122 f.9 (Søren Bo Rasmussen 65, 

Yousaf Mir 4 f.38,Iftikhar 3 f.31). 

8/5.LUND-KØGE:Udsat. 

15/5.KØGE (ude) over RINGSTED med en halv 
leg og 22 point.(8-0).Ringsted 61 (Jan Pe 
dersen 4 f.16,Bjørn Olesen 3 f.23) og 37 
(Bj.Olesen 4 f.12),Køge 120 f.9 (Jens Jep
pesen 30+). 

15/5.LUND-SORANER.Tabt af Soraner. 

19/5.RINGSTED (hj) over NÆSTVED med 4 st. 

gærder efter færd i gsp. kamp. ( 8-0). Ringsted 

122 (Jan Bredo 38,Søren Bo Rasmussen 29,0-

le Reck Pedersen 7 f.32,Willy Jacobsen 3 

f.58) og 60 f.6' (Jan Bredo 29,0le R.Peder

sen 5 f.21),Næstved 76 (Finn Grann 3 f.0,

Peter Wilhelmsen 4 f.21) og 35 (Jan Bredo

4 f.0 ,Leif Johansen 4 f.22)

21/5.SORANER-ISHØJ.Tabt af Soraner. 

22/5.LUND (ude) over NÆSTVED med 90 point 
efter l.halvleg.(6-0).Lund 253 f.3 (Jaya 
Reddy 109+,John Virapen 101),Næstved 163 
(Kim Andreassen 26,Kalle Asker 3 f.19,J. 
Red dy 3 f. 30 ) . 

MELLEMRÆKKE MIDT ( 32) 

7/5.B 1913 (ude) over HUSUM med 4 st.gær
der efter l.halvleg.(6-0).Husum 158 (Hen
ry Buhl 55+,GUnther Wiese 45,Kurt Hansen 
4 f.63),B 1913 165 f.6 (Torben Hirtz 71, 
Børge Wotzny 31). 
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15/5.B 1909 {hj) over HORSENS med 39 point 
efter l.halvleg.(6-0).B 1909 94 (Muzaffar 
Ali 30,0riel Joseph 7 f.52),Horsens 55 (0. 
BUlow 27,Allan Ifill 3 f.12). 

15/5.HOVEDGAARD (hj) over KERTEMINDE med 
6 st.gærder efter færdigspillet kamp. 
(8-0).Kerteminde 39 (Graham Jenkins 5 f. 
9,Søren Stenshøj 3 f.26) og 79 (B.Klax
ton 4 f.24,S.Stenshøj 4 f.29),Hovedgård 
89 {Ole Nielsen 25,Neville Ramsey 3 f. 
18) og 31 f.4 {Leif Andersen 3 f.20).

19/5.ESBJERG (ude) over HOVEDGARD med 9 

st.gærder efter færdigsp.kamp.(8-0).Hoved 

gård 83 (Graham Jenkins 51,Erik Abraham
sen 3 f.16,J.C.Ankersø 3 f.18,Carsten An
kersø 4 f.39) og 81 (Carsten Ankersø 6 f. 
36,J.C.Ankersø 4 f.26),Esbjerg 94 f.2 (C. 
Ankersø 39+,Henning Pedersen 26+),og 76 
f.l (Jan Villadsen 34+,Henry Bådsgaard 28

MELLEMRÆKKE VEST (33) 

7/5.HERNING-AAB:Udsat. 

8/5.VIBORG {hj) over ARHUS med 30 points 
efter l.halvleg.(0-0,da begge hold erklæ 
rede at de benyttede "ulovlige" spillere) 
Viborg 208 {Flemm.Sørensen 54,0le Schjødt 
47,Mog.Sørensen 25,Jørgen Morild 3 f.24) 
Arhus 178 (J.Morild 100,Benny Pedersen 30 
Jeppe Sørensen 4 f.42). 

19/5.AAB-ARHUS.O-O.Tabt af begge,da ingen 
stillede hold. 

19/5. NYKØBING M. (ude) over VIBORG med 9 
st.gærder efter færdigsp.kamp.(8-0).Viborg 
80 (Mogens Sørensen 33,Søren Damgaard 5 f. 
36) og 133 {M.Sørensen 31,Tom Petersen 25,
Erik Hansen 3 f.46),Nyk.M.88 f.l (Erik Han·
sen 40+,Tage Mikkelsen 28+) og 141 f.l
Tommy Nielsen 71+,Tage Mikkelsen 55+).

DAMERÆKKE ØST (34) 

14/5.AB {ude) over KØGE med 66 points ef
ter l.halvleg.(6-0).Køge 29 (Anette Hansen 
3 f.2,Mette Lindgaard 4 f.6,Ulli Larsen 3 
f.12),AB 95 f.5 (LI.Larsen 20).

JUNIOR ØST (41) 

6/5.AB (hj) over RINGSTED med 10 st.gær
der efter l.halvleg.(6-0).Ringsted 65 
{Thony Hadersland 7 f.28) og 116 f.3 (Mi
chael Hansen 54+,Jesper !saksen 28),AB 
66 f.O (Peter Sørensen 45+). 

7/5.GLOSTRUP {hj) over KB med 9 st.gærder 
efter færdigspillet kamp.(8-0).KB 77 (E
rik Michaelsen 34,Allan Olsen 5 f.20) og 
86 (Morten Blangstrup 42,E.Michelsen 28, 
A.Olsen 5 f.22),Glostrup 153 f.2 {Karsten
Mikkelsen 57+,Søren Roland 46) og 32 f.l.



7/5.SVANHOLM (ude) over SORØ med 9 st.gær 
der efter færdigspillet kamp.(8-0).Sorø 
31 (Steen Paulsen 4 f.14) og 52 (Michael 
Goeskjær 28),Svanholm 50 f.l (Bjarne K. 
Jensen 41+) og 37 f. l (Bj .K.Jensen 26+). 

7/5.KØGE (hj) over SLAGELSE med 10 st. 
gærder efter færdispillet kamp.(8-0).Sla
gelse 41 (Erik Jensen 7 f.15,Toni Larsen 
3 f.5) og 26 (E.Jensen 7 f.15,Jens Jeppe 
sen 3 f.3),Køge 44 f.l og 28 f.0. 
15/5.KB (hj) over SORØ med 6 st.gærder ef 
ter l.halvleg.(6-0).Sorø 38 f.9 (Morten 
Blangstrup 4 f.10,Erik Michelsen 3 f.8) 
og 38 f.0,KB 87 f.4 (Tom Hansen 36+). 

19/5.AB (hj) over GLOSTRUP med 6 st.gær
der efter l .halvleg.(6-0).Glostrup 138 f. 
7 (Søren Roland 99,Thony Hadersland 5 f. 
69),AB 140 f.4 (Peter Sørensen 69+,Hans 
Mol dow 27). 

21/5.SVANHOLM (hj) over KØGE med 10 st. 
gærder efter færdigsp.kamp.(8-0).Køge 74 
(Erik Jensen 30,Dennis Seier 26,Steen Pa
ulsen 4 f.10) og 71 (D.Seier 39,Kim Lar
sen 7 f.11),Svanholm 79 f.4 (Bjarne K. 
Jensen 25) og 72 f.O (Bj.K.Jensen 60+). 

21/5.RINGSTED (hj) over KB med 103 point 
efter l.halvleg.(6-0).KB 83 (M.Blangstrup 
46+,Michael B.Hansen 4 f.35,Søren Bo Ras
mussen 3 f.18) og 30 f.4 (Per Johansen 4 
f. 11),Ringsted 186 f.3 (Jesper !saksen
102+,Per Johansen 30+).

22/5.SLAGELSE-SORØ:Udsat. 

JUNIOR MIDT (42) 

1/5.KERTEMINDE (ude) over B 1913 med 7 
st.gærder efter færdigspillet kamp.(8-0) 
Kerteminde 79 (Preben Rasmussen 5 f.21, 
Benny Hansen 3 f. 11) og 47 f.3,B 1913 
14 (Bjarne Rasmussen 4 f.3,Jan Pedersen 
4 f.6) og 111 (L.H.Pedersen 41,Bj.Rasmus 
sen 4 f.21). 

6/5.ESBJERG (ude) over ARHUS med 9 ståen 
de gærder efter færdigspillet kamp.(8-0) 
Arhus 84 (Jens Bønding 36,Mogens Seider 
4 f.19) og 97 (J.Bønding 29,Carsten Gri
egel 8 f.51 ),Esbjerg 121 f.4 (Jan Willad 
sen 33+,Kim Madsen 26,Henning Pedersen 
25) og 65 f.l (Hg.Pedersen 30+).

6/5.HORSENS (hj) over B 1913 med en halv 
leg og 62 points.(8-0).Horsens 229 f.0 
(Carsten Pedersen 113+,Morten Sodemann 
107+),B 1913 91 (Lars H.Pedersen 37,Pre
ben Rasmussen 35,Carsten Pedersen 5 f. 16) 
og 76 (Ole BUlow 3 f.4). 

· 14/5.SKANDERBORG (ude) over HORSENS med 8
st.gærder efter færdigspillet kamp.(8-0).
Horsens 25 (Erik Juul 6 f.8,Per Rasmussen

4 f.12) og 56 (Finn Krause 4 f.29),Skan
derborg 27 f.6 (Morten Sodemann 5 f.15) 
og 57 f.2 (Jørgen Pedersen 31). 

14/5.ARHUS (hj) over B 1913 med 88 point 
efter l.halvleg.(6-0).Arhus 145 (Jens Bøn
ding 84+,Tonny Nielsen 5 f.42,Michael Han
sen 3 f.33),B 1913 57 (Kalle Sejer 4 f.18) 

14/5.ESBJERG (hj) over KERTEMINDE med 9 
st.gærder efter færdigspillet kamp.(8-0). 
Kerteminde 28 (Carsten Griegel 5 f.12,Tor 
ben Jensen 4 f.11) og 36 (T.Jensen 6 f.17) 
Esbjerg 51 f.0 (Jan H.Hansen 27+) og 15 f. 
1. 
19/5.SKANDERBORG (hj) over KERTEMINDE med 
10 st.gærder efter færdigspillet kamp.(8-0) 
Kerteminde 38 (Per Rasmussen 5 f.17,Er,k 
Juul 4 f.18) og 40 (Kim WUrtz 4 f.4),Skan
derborg 39 f.O (P.Rasmussen 25+) og 42 f.O. 

21/5.B 1913 (hj) over ESBJERG med 6 point 
efter færdigspillet kamp og efter at Es
bjerg havde ført efter l.halvleg med 3 po
int.(8-6).B 1913 49 (Lars H.Pedersen 26+ 
Carsten Griegel 4 f.20,Torben Jensen 3 f. 
25) og 106 (Jan Villadsen 3 f.11 ,Torbe�
Jensen 4 f.38),Esbjerg 52 f.4 (Tonny Niel
sen 3 f.23) og 97 (Henning H.Pedersen 27, 
Michael Hansen 6 f.51 ,Tonny Nielsen 3 f.36 

JUNIOR VEST (43) 

7/5.NYKØBING M (ude) over HJØRRING med 4 
st.gærder efter færdigspillet kamp og ef 
ter at HJØRRING førte efter l.halvleg 
med 33 points.(8-6).Hjørring 82 (Ole Chr
istiansen 34,Karsten Kristensen 33,Henrik 
Jespersen 7 f.36) og 56 (O.Christensen 
25,K.Kristensen 27,Søren Ravn 5 f.24),Nyk 
M 49 (K. Kristensen 7 f.18,0.Christensen 
3 f.26) og 91 f.6 (Henrik Jespersen 29). 

6/5.VIBORG (ude) over DRONNINGBORG med 
en halvleg og 75 points.(8-0).Viborg 170 
f.6 (Flemm.Agerskov 75,Flemm.Sørensen 34
Frank Jensen 5 f.74),Dronningborg 52 (Jan
Thorup 4 f.31) og 43 (Hans U.Aastrup 34,
Fl.Agerskov 6 f.8,J.Thorup 3 f.34).

14/5.NYKØBING M(ude) over CHANG med 3 st. 
gærder efter l.halvleg.(6-0).Chang 120 
(Niels Bindslev 55,Ken Aas Degn 3 f.18, 
Tommy Nielsen 4 f.36,Lars Dalgaard 3 f. 
50),Nyk.M.121 f.7 (Søren Ravn 62+,John 
Tørring 4 f.37). 

19/5.CHANG(ude) o.HJØRRING med en halv
leg og 103 point.(8-0).Chang 201 f.3 (Ni
els Bindslev 108+,Carsten Strandvig 59), 
Hjørring 42 (Lars Jensen 6 f.23,Gert Chri 
stiansen 4 f.19) og 49 (Karsten Kristen
sen 33,Hasse Nielsen 6 f.13,Niels Bind
slev 3 f.9). 
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21/5.CHANG(hj)-VIBORG:l.halvleg ikke fær
digspillet.(0-0).Chang 158 (Niels Bind
slev 63,C�rsten Strandvig 49,Jan Thorup
6 f.67),V ,borg 84 f.8 (Carsten Strandvig
3 f.12,John Tørring 4 f.33).

DRENGE ØST (51) 

6/5.AB (hj) over RINGSTED med 4 points 
efter l.halvleg.(6-0).Ringsted 40 (Tho
mas Hornsyld 6 f.12,Henrik Sørensen 4 f. 
11) og 78 f.3 (Jan Bredo 44),AB 44 f.5
(Ths.Hornsyld 25) og 18 f.7 (Jens Bredo
3 f. l,Jan Bredo 4 f.7).

6/5.GLOSTRUP (ude) over KB med 8 st.gær
der efter færdigspillet kamp.(8-0).KB 35 
(Lars Mikkelsen 6 f.20,Søren Mikkelsen 
4 f.10) og 44 (L.Mikkelsen 4 f.14,S.Mik
kelsen 3 f.9),Glostrup 50 f.O (S.Mikkel
sen 43+) og 31 f.2. 

7/5.KØGE (hj) over SLAGELSE med 49 point 
efter l.halvleg.(6-0).Køge 72 (Matti Ja
cobsen 29,Carsten KUmmler 4 f.24,Jesper 
Frandsen 3 f.21),Slagelse 23 (M.Jacobsen 
4 f.9,Kenneth Jacobsen 4 f.12) og 55 f. 
5 (C.KUmmler 30). 

7/5.SVANHOLM (ude) over SORØ med en halv 
leg og 75 points.(6-0).Svanholm 123 f.O 
(Thorbj.Wulsten 80+,Martin Bundgaard 29+ 
Sorø 19 (David Olafsson 7 f.4) og 29 (M. 
Bundgaard 3 f.3). 

14/5.AB (ude) over FREM med 23 points ef
ter l.halvleg.(6-0).Frem 33 (Henrik Søren 
sen 6 f.11) og 80 f.4 (Hugo Strømskov 29+ 
Karl E.Pedersen 25),AB 56 f.4 (Kim Bagger 
30,Jan Mørk 3 f.22) og 45 f.8 (J.Mørk 3 f 
16,H.Strømskov 3 f.19). 

19/5.SVANHOLM (ude) over SLAGELSE med en 
halvleg og 58 point.(8-0).Svanholm 93 f. 
7 (Carsten KUmmler 4 f.4i),Slagelse 10 
og 25 (Thorbjørn Wulsten 4 f.12). 

19/5.KB (hj) over SORØ med en halvleg og 
7 point.(8-0).Sorø 37 (Kenneth Holmes 5 
f.11) og 26 (K.Holmes 3 f.10),KB 70 f.5
(Jayr Hassan 35+).

19/5.GLOSTRUP (ude) over AB med en halvlg 
og 54 point.(8-0).Glostrup 169 f.O (Søren 
Mikkelsen 103+,Stig Hammershøj 54+),AB 51 
(Claus Sørensen 3 f.5,S.Mikkelsen 3 f.19, 
Lars Mikkelsen 3 f.20) og 64 (Kenneth Mar
tinsen 27,S.Mikkelsen 5 f.8,S.Hammershøj 
3 f.6). 

21/5.RINGSTED {hj) over KB med en halvlg. 
og 96 point.(8-0).Ringsted 133 f.1 (Jan 
Bredo 44,Knud Svendsen 40+,0le Olsen 37+) 
KB 29 (J.Bredo 3 f.7,0.0lsen 3 f.16) og 
8 (J.Bredo 3 f.2). 
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21/5.SORØ (hj) over FREM med l point eft 
l.halvleg.(6-0).Frem 43 (Niels Bagge 5 f.
16,Niels Chr.Larsen 3 f.3),Sorø 44 (Niels
Bagge 30+,Karl Erik Pedersen 5 f.10).

DRENGE MIDT (52) 

7/5.FREDERICIA (hj) over KERTEMINDE med 
10 st.gærder efter færdigspillet kamp. 
(8-0).Kerteminde 33 (Jan Madsen 4 f.8) 
og 39 (Jan Madsen 5 f.14,Kent Bjerre 3 f. 
14),Fredericia 54 (J,Madsen 30,Morten 
Brysting 3 f.21) og 21 f.0. 

8/5.FREDERICIA {hj) over SKANDERBORG m. 
4 st.gærder efter 1 .halvleg.(6-0).Skan
derborg 54 (Kim WUrtz 24,Jan Madsen 7 f. 
23),Fredericia 55 f.6 (Jan Madsen 24). 

14/5.ESBJERG {hj) over KERTEMINDE med en 
halvleg og 112 point.(8-0).Esbjerg 143 f. 
l {Tim Jensen 59+,Dennis Olsen. 36+),Kerte
minde 14 {Torben Jensen 6 f.3,Denn.Olsen
3 f.5) og 17 (D.Olsen 4 f.8,T.Jensen 3 f.
5).

19/5.KERTEMINDE (ude) over SKANDERBORG med 

12 point efter l.halvleg.(6-0).Kerteminde 

53 (Lars Gadkjær 6 f.26,Flemming Jørgensen 

4 f.10),Skanderborg 41 (Claus Andersen 6 f. 

20,Knud Larsen 4 f.12). 

19/5.ESBJERG {hj) over KOLDING med en halv 
leg og 47 points.(8-0).Kolding 50 (Jan Jen 
sen 5 f.19,Torben Jensen 3 f.13) og 39 (J. 
Jensen 4 f.10,Dennis Olsen 3 f.7),Esbjerg 
136 f.2 (Tim Jensen 82,Dennis Olsen 38+). 

21/5.FREDERICIA (ude) over SKANDERBORG m. 
31 point efter 1.halvleg.(6-0).Fredericia 
65,Skanderborg 34 (Kent Bjerre 6 f.16) og 
54 f.6 (Lars Gadkjær 23,Kim Sorgenfri 3 f. 
26). 

DRENGE VEST (53) 

7/5.ARHUS (hj) over VIBORG med 38 point 
efter l,halvleg.(6-0).Viborg 41 (Flemm. 
Petersen 5 f.18) og 41 f.O (Bjarne Bak 
22+),Arhus 79 {Anton Biehe 25,Lars Koue 
3 f. 29). 

7/5.NYKØBING M (ude) over HJØRRING med 
9 st.gærder efter færdigspillet kamp. 
(8-0).Hjørring 18 (Karl E.Poulsen 4 f. 
10,Chr.Mikkelsen 3 f.6) og 23 (Chr.Mik
kelsen 5 f.9),Nyk.M.20 f.1 og 24 f.l. 

8/5.AAB (ude) over HERNING med 9 st.gær· 
der efter færdigspillet kamp.(8-0).AaB 
80 (Kenneth Hansen 20,Michael Jensen 5 
f.27) og 9 f.l,Herning 27 og 56 (Rene
Krogh Andersen 22,Jesper Olesen 3 f.9,
Kenneth Hansen 3 f.21).

14/5.CHANG (hj) over NYKØBING M.II med en 
halvleg og 104 point.(8-0).Chang 114 f.2 
(Carsten Strandvig 69+),Nyk.M.II 3 (Hasse 
Nielsen 6 f.O) og 7 (Per Pedersen 4 f.1). 



19/5.NYKØBING M.I (hj) over ARHUS med 7 
st.gærder efter færdigsp.kamp.(8-0).Arhus 
8 (Bjarne Knakkergaard 4 f.l,Chr.Mikkel
sen 3 f.3) og 48 (Chr.Mikkelsen 4 f.7), 
Nyk.M.I 11 f.2 og 52 f.3. 

19/5.ARHUS (ude) over NYKØBING M.II med 3 
st.gærder efter færdigsp.kamp. (8-0) ,Nyk.M. 
II 33 (Jørn Rasmussen 5 f.2) og 39 (Anton 
Biehe 4 f.2,Jørn Rasmussen 5 f.10),Arhus 
35 f.l og 41 f.7 (Susanne Søndergaard 3 
f.10,Anne Kjelstrup 3 f.15).

21/5.CHANG-VIBORG.Tabt af Viborg,der be
nyttede for gamle spillere. 

19/5.CHANG(ude) over HJØRRING med en halv 
leg og 62 point.(8-0).Chang 108 f.6 (Car
sten Strandvig 58,Preben Pedersen 6 f.37) 
Hjørring 29 (Hasse Nielsen 5 f.11) og 17 
(Carsten Strandvig 3 f.4). 

21/5.AAB (hj) over HOLSTEBRO med en halv
leg og 59 point.(8-0).AaB 105 f.4 (Ken
neth Hansen 34+),Holstebro 13 og 33 (Ken
neth Hansen 3 _f .4). 

LILLEPUT ØST (61) 

6/5.AB (hj) over RINGSTED med 10 st.gær
der efter færdigspillet kamp.(8-0).Ring
sted 19 (Henrik Sørensen 6 f.5) og 21 
(Kenneth Martinsen 4 f.l ,H.Sørensen 4 f. 
7),AB 35 f.3 og 8 f.O. 

8/5.GLOSTRUP (ude) over KB med 9 st.gær
der efter færdigspillet kamp.(8-0),KB 11 
(Lars Mikkelsen 6 f.3,Claus Sørensen 4 f 
3) og 67 (Sagib Desnim 30,L.Mikkelsen 5
f.16),Glostrup 31 f.2 og 52 f.l (L.Mik
kelsen 31+).

14/5.SVANHOLM (hj) over RINGSTED med 49 
point efter l.halvleg.(6-0).Svanholm 84 f. 
5 (Jesper Larsen 23),Ringsted 35 (Søren 
Henriksen 8 f.13) og 43 f.4. 

15/5.KØGE (ude) over RINGSTED med 80 po
int efter l.halvleg.(6-0).Køge 109 f.8 
(Kenneth Jacobsen 33,Jens Bredo 7 f.44), 
Ringsted 29 (Erik Iversen 5 f.O). 

19/5.GLOSTRUP (ude) over AB med 34 point 
efter l.halvleg.(6-0).AB 60 (Claus Søren
sen 5 f.19,Lars Mikkelsen 4 f.20) og 42 
f.4 (Jesper Astrupgård 24+),Glostrup 94
f.2 (L.Mikkelsen 46,Cl.Sørensen 36).

22/5.KØGE(ude) over SVANHOLM med 75 po
int efter l.halvleg.(6-0).Køge 161 (Pe
der Sørensen 79,Kenneth Jacobsen 32,Mar 
tin Bundgaard 6 f.35),Svanholm 86 (Sø
ren Henriksen 37,Kenneth Jacobsen 4 f. 
26,Klaus Nielsen 5 f.45). 

22/5.AB over KØGE med 33 point efter 1. 
halvleg.(6-0).Sp.i Brøndby.Køge 63 (Pe
der Sørensen 23,Jan Bagger 3 f.6,Henrik 
Sørensen 3 f.16)og 51 f.3 (P.Sørensen 
26+),AB 96 f.3 (Kenneth Martinsen 53+, 
Jesper Astrupgaard 27). 

LILLEPUT MIDT (62) 

7/5.ESBJERG (hj) over KERTEMINDE med en 
halvleg og 44 points.(8-0).Esbjerg 107 f. 
2 (Tim Jensen 67+,Jan Jensen 32),Kerte
minde 8 (Kurt Knudsen 7 f.l) og 55 (Mor
ten Brysting 26,Kurt Knudsen 7 f.22). 

21/5.SKANDERBORG (hj) over KERTEMINDE med 
113 point efter l.halvleg.(6-0).Skanderbg. 
132 f.6 (Flemm.Jørgensen 53,Jan Knudsen 
43+),Kerteminde 19 (Ole Wittus 6 f.2,Fl. 
Jørgensen 3 f.4). 

LILLEPUT VEST (63) 

7/5.NYK.OBING M I-AAB:Ingen afgørelse da 
l.halvleg ikke blev færdigspillet.AaB I
80 (Martin Rye 4 f.11,Kim Rishøj 3 f.11)
Nyk.M.I 63 f.7 (K.Rishøj 31+,Jørgen Stam
hus 6 f.20).0 turneringspoints til AaB,
der brugte for gammel spiller.Regnes som
ikke spillet for Nyk.M.I

7/5.AAB (ude) over NYKØBING M II med en 
halvleg og 28 points.AaB 79 f.5 (Jørgen 
Stamhus 30,Chr.Degn 4 f.15),Nyk.M.II 17 
(Tonny Bak 7 f.7) og 12 (J.Stamhus 7 f.3) 
0 turneringspoints til AaB,der brugte for 
gammel spiller.Regnes som ikke spillet f. 
Nyk. M. I I . 

21/5.AAB(hj) over HOLSTEBRO med 2 st. 
gærder efter l.halvleg.(6-0).Holstebro 
29 (Tony Bak 4 f.10),AaB 74 f.8 (T.Bak 
20+,Kaj Andersen 7 f.27). 

A-RÆKKE ( 71)

7/5.LUND (ude) med 9 points over SORANER 
(6-0).Soraner 102 (H.Blemmer 28+,Masood 
Butt 4 f.14),Lund 111 (Jaya Reddy 30+). 

A-RÆKKE (74)

6/5.VIBORG (ude) over HOLSTEBRO med 14 
points.Holstebro 109 f.8 (Viggo Poulsen 
29,Barge Steensen 25,John Jespersen 24) 
Viborg 123 f.9 (Patrick Joseph 31,0le 
Schjødt 32,Peter Andersen 25,John Jesper 
sen 3 f. 33). 

PRIVATKAMPE: 

16/4.SVANHOLM (hj) over GLOSTRUP med 21 
points.(30 overs).Glostrup 109 (Per Han
sen 46,0le Mortensen 3 f.14),Svanholm 
130 (Ole Mortensen 31 ,Mich.Petersson 42+ 
Hugo Espersen 3 f.22). 
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Stillingerne (30:5): 
GRUNDSERIE I ØST: SLAGELSE 3 12 4.00 
B 1909 3 20 6.67 GLOSTRUP 2 6 3.00 
SVANHOLM 3 14 4.67 FREM l 0 0.00
SKAi'WERBG, 2 6 3.00 AB l 0 0.00
RINGSTED 3 6 2.00 KB 2 0 0.00 
ESBJERG 3 0 0.00 NYK.F. 2 0 0.00 

GRUNDSERIE I VEST: 
SVMHOLM 3 0 0.00 

AAB 4 26 6.50 3.DIVISION VEST:

ARHUS 3 12 4.00 HERNING 3 18 6.00 
NYK.M. 3 6 2.00 B 1913 2 12 6.00 
HJØRRING 3 6 2 .00 KOLDING 2 8 4.00 
CHANG 3 0 0.00 KERTEM. 3 12 4.00 

GRUNDSERIE II ØST: 
FR.CIA 2 6 3.00 
HOLSTEBR.2 6 3.00 

FREM 4 20 5.00 
ARHUS 2 6 3.00 

AB 3 12 4.00 
GRENA 3 8 2.67 

KB 3 12 4.00 
HJØRRING 3 6 2.00 

SVANHOLM 3 6 2 .00 
DROrHJBG. 3 6 2.00 

SORANER 3 0 0.00 
SKANDBG. 3 0 0.00 

GRUNDSERIE II VEST: 
MELLEMRÆKKE ØST: 

GLOSTRUP 3 18 6.00 
KOGE l 8 8.00

SILKEBORG 2 12 6.00 
LUND l 6 6.00

SLAGELSE 2 6 3.00 
RINGSTED 3 16 5.33 

VIBORG 2 0 0.00 
SORANER 3 8 2.67 

HORSENS 3 0 0.00 
NÆSTVED 3 6 2.00 

3.DIVISION ØST: ISHØJ l 0 0.00
KØGE 2 14 7. 00 
SORØ 4 26 6.50 

MELLEMRÆKKE MIDT: 

RINGSTED 3 18 6.00 
ESBJERG 2 16 8.00 

ROSKILDE l 6 6.00
B 1913 l 6 6.00

,I� -� � ' ---
-

B 1909 l 6 6.00
HOVEDGARD 2 8 4.00 
KOLDING 0 0 0.00 
HUSUM l 0 0.00
HORSENS l 0 0.00
KERTEM. 2 0 0.00 

MELLEMRÆKKE VEST: 

NYK.M. l 3 8.00
HERNING 2 8 4.00 
AAB l 0 0.00
ARHUS 2 0 0.00 
VIBORG 3 0 0.00 

DAMERÆKKE: 

KERTEM. 2 12 6.00 
AB 3 12 4.00 
RINGSTED 2 0 0.00 
KØGE l 0 0.00

JUNIOR ØST: 

SVANHOLM 2 16 8.00 
AB 2 12 6.00 
GLOSTRUP 2 8 4.00 
KØGE 2 8 4.00 
RINGSTED 2 6 3.00 
KB 3 6 2 .00 
SLAGELSE l 0 0.00
SORØ 2 0 0.00 

JUNIOR MIDT: 

SKANDERBG.2 16 8.00 
ESBJERG 3 22 7.33 

.... og hvis det er muligt,vil vi gerne have en heftig regn-

byge lige efter frokost og en tordenstorm en time før spil

letidens ophør .... 

Skive Folkeblads bogtryk/ offset 

HORSENS 
KERTEM. 
ARHUS 
B 1913 

2 8 4.00 
4 14 3. 50 
3 6 2 .00 
4 8 2.00 

JUNIOR VEST: 

NYK.M. 2 14 7.00 

VIBORG 2 8 4.00 

HJØRRING 2 6 3.00 

CHANG 3 8 2.67 
DRONNBG. l O 0.00

DRENGE ØST: 

GLOSTRUP 2 16 8.00 
SVANHOLM 3 22 7.33 
RINGSTED 3 16 5.33 
AB 3 12 4.00 

KØGE 2 6 3.00 
KB 3 8 2.67 
SLAGELSE 3 8 2.67 
SORØ 4 6 l .50 
FREM 3 0 0.00 

DRENGE MIDT: 

ESBJERG 2 16 8.00 
FR.CIA 3 20 6.67 
KERTEM. 3 6 2.00 
SKANDERBG- 4 8 2.00 
KOLDING 2 0 0.00 

DRENGE VEST: 

CHANG 3 24 8.00 
NYK.M.I 3 24 8.00 
AAB 4 24 6.00 
ARHUS 4 20 5.00 
HOLSTEBRO 2 0 0.00 

HERNING 2 0 0.00 
VIBORG 2 0 0.00 
HJØRRING 2 0 0.00 
fff K. M. I I 3 0 0. 00 

LILLEPUT ØST: 

GLOSTRUP 4 26 6.50 
AB 5 22 4.40 
KØGE 3 12 4.00 
SVANHOLM 2 6 3.00 
RINGSTED 5 6 l .20 

KB 3 0 0.00 

LILLEPUT MIDT: 

ESBJERG 2 16 8.00 
SKANDERBG. 2 6 3.00 
KERTEM. 2 0 0.00 

LILLEPUT VEST: 

CHANG l 8 8.00
AAB 4 6 l .50 
NYK.M.I O O 0.00 
NYK.M.II O O 0.00 
HOLSTEBRO l O 0.00 




