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Sæsonens landshold:

Debutant keeper mod Skotland

Ole Isaksson vender tilbage,mens Erik
Westergaard debuterer på A-landsholdet.
Når det danske landshold 15.juli møder
Skotland i Broad Ferry nær Dundee,er det
først anden gang,der er tale om et dansk
skotsk møde på landskampplan.Første gang
ligger 16 år tilbage,hvor Skotland i Glas
gow vandt med en halvleg og 24 point.
Siden er Danmark gået en del frem interna
tionalt,tænk bare på sidste års gode sæ
son - hvor meget skal bl.a.kampene i juli
hvor der også bliver to endages-matcher
mod skotske distriktshold,og siden lands
kampen mod Holland i Esbjerg,vise.
Der var udtaget følgende landsholdstrup:
Henrik Mortensen (anf),Erik Westergaard
(keeper),Carsten Morild,Klaus Buus og Ole
Isaksson,alle AaB,Jens Priess,Skanderborg
Peter P.Klokker,B 1909,Niels Talbro,AB,
Troels Nielsen,Frem,Torben Skov,Chang,Bj.
Jensen,Nyk.M.Ole Mortensen og Morten Pe
tersson,begge Svanholm.Af dem har Bj.Jen
sen siden måttet melde afbud p.gr.af fa-

milieforøgelse og det er ikke i skriven
de stund (28/6) afgjort,hvem der skal ha
ve hans plads i truppen.
Som man ser er det ikke den store udskift
ning der har fundet sted fra det hold,der
i august sidste år vandt klart over MCC.
Hvis ikke der samtidigt var udtaget et B
landshold,skulle nogle af de unge måske
have chancen,men på den anden side,hvor
for lave om på et hold,det går godt for.
Klaus Buus� ,Ole Isakssans og Ole Morten
sens tilbagevenden til truppen synes en
forstærkning.Eneste debutant (endnu da)
er Erik Westergaard på keeperpladsen.Sam
menligner man hans og Bj.Jensens præsta
tioner på den plads i år,kan ingen vist
indvende spor mod at loddet er faldet i
Erik Westergaards favør.Bj.Jensen var dog
altså med på selve landsholdet indtil sit
afbud,men som gærdespiller - hvor han da
også stadig giver gode løfter.Fra kampen
i Nyk.M.er altså Michael Petersson,Svan
holm,der forlods havde meldt afbud,og Hg.
Olesen,AaB,gledet ud.
Han er,sammen med Kjeld Christensen,Skan
derborg (anf),Flemm.Søegaard,Svanholm,og
Bj.Rasmussen,Silkeborg,blandt nogle af de
cricketmæssigt erfarne,der skal holde sam
men på et kuld unge mennesker på turen
til Rhindalen og kampene mod BAOR og RAF.
Udover disse fire er nemlig her udtaget
Ole Beir Andersen,AB,Per Terp og Claus
Morild,begge AaB,Jan Rasmussen,B 1909,Fred
dy Sangild,Herning,Steen Thomsen,Glostrup
Jesper Morild,Hjørring,Jørn Beir Andersen
Arhus,og Claus Hansen,Nyk.M.
Oprindeligt var Bent Rossen,AB,udtaget til
keeperpladsen på B-landsholdet,men har
meldt afbud.Til erstatning for ham og Bj.
Jensen er udtaget Per Rasmussen,Skander
borg og Niels Chr.Elefsen,Hjørring.Det er
ikke afgjort hvem der rykker op i A-holds
truppen - men det skal ingen hemmelighed
være at vi glæder os over at man fandt en
plads til Elefsen,selvom hans form er kom
met sent.Også folk som Jan Rasmussen,1909
og Bj.Rasmussen,Silkeborg,er der grund
til at give den cadeau,de her har fået.
UK havde før holdene blev udtaget modta
get afbud fra Mich.Petersson,Svanholm,Jan
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Freddy Sangild
- to landshold

Claus Hansen
- to landshold

Hansen,Ringsted,Bo Christiansen,Slagelse,
og Ole Helmersen,AB,mens Hardy Sørensen,
AaB,har lagt battet på hylden og Johan Lut
her,Frem,ifølge forbundsbestyrelsens be
slutning er ude af landskampsammenhæng i
år.
Med disse ting in mente er der svært at
se,at der p.t.kan stilles stærkere lands
hold og glædeligt at nogle af de unge kan
få lidt mere international rutine på B
landsholdet.Seks af spillerne fra dette
hold går iøvrigt igen på ungdomslandshol
det,der skal deltage i 6-nationers turne
ringen i Godalming,Surrey,i slutningen af
juli-først i august.
Det er Claus Morild,AaB,Claus Hansen,Nyk.
M,Freddy Sangild,Herning,Steen Thomsen,
Glostrup,Jesper Morild,Hjørring,og Per Ras
mussen,Skanderborg.Dertil kommer Ole Mor
tensen fra A-holdstruppen.Claus Morild
bliver anfører for ungdomslandsholdet,til
hvilket iøvrigt følgende er udtaget:Bjar
ne K.Jensen,Svanholm (keeper),Peter Dahl
gaard,Nyk.M.Karsten Christensen,Hjørring,
Thony Hadersland,AB,Morten Skannerup,Al-

Per Rasmussen
- to landshold

borg Chang,og Erik Juul,Skanderborg.DCFs
hold skulle gerne i denne turnering få
føjet endnu et par sejre til den man har
over Canada fra 1975,hvor 6-nationers tur
neringen blev afviklet for første gang.De
øvrige modstandere i turneringen er Hol
land,Irland og udvalgte nord- og syd-engel
ske hold.
Ungdomslandsholdet skal følges til England
med drengelandsholdet,der i Brighton skal
deltage i Sussex Countys jubilæumsturne
ring.Udover Sussex�eget hold deltager Hol
land og et udvalgt hold fra Liverpool.Her
er udtaget følgende danske hold:Carsten
Strandvig,Chang (anf),Kim Neerup,Svanholm
(keeper),Lars Wittus,Skanderborg,Kim Mad
sen og Torben Jensen,Esbjerg,Jørgen Morild
AaB,Jan Bredo,Ringsted,Søren Mikkelsen,Glo
strup,Karl E.Poulsen,Nyk.M.Knud Larsen,
Kerteminde,Jan Madsen,Fredericia,Hans Chr.
Madsen,Kolding,og Jens Bønding,Arhus.Det
danske drengelandshold har kun været i
kamp een gang tidligere,nemlig i 1974 i
Amsterdam,hvor det blev til et stort nederlag til de hollandske drenge.
ola.

Ole Mortensen
Svanholm,og
Steen Thomsen
Glostrup,i
aktion i Eng
land sidste år.
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Turneringsoversigten:

Seje vendelboer giver sig ikke

N.Chr
Elefsen
- gennem
brud

Som B 1909 overraskede i første halvde'.
af slutspillet,blev det Hjørrings t�r_,
den sidste halvdel.B 7909 kom ned pa Jor
den igen dels ved et halvlegsnederlag til
Svanholm:dels ved at tabe en gyser i Skan
derborg,hvor de sidste fem gær�er blot
skulle score 71 point,hvad de ikke kunn�.
Hjørring var der ikke regnet meget med 1
år - holdet sluttede sidste år som nr.70
kun reddet af Hans Fausbøl og en bedre
kvotient end de to københavnerklubber nå,måske er det for groft sagt.
Men situationen blev ikke bedre,da Klaus
Buus forlod holdet i en art protest mod
at der ikke blev bestilt nok - om det så
var Vendsyssel Tidende,var den ved at
indstille sig på at Hjørring nok måtte
stride hårdt for at blive i l.division,
hvor holdet har været i hele perioden un
der DCF.
Men Hjørrings hold rejste sig - selvom
man havde Fausbøl og Ole Christoffersen
med enkelte gange blev det i første ræk
ke Niels Chr.Elefsen,Tom C.Nielsen og
Jesper Morild der rejste holdet og med
en dobbeltsejr over Arhus,der er faldet
slemt af på den på det sidste.sikrede
vendelboernes deltagelse i slutspillet.
I østkredsen blev det efter Skanderborg
sejrene over 7909 og Ringsted klart at
midtjyderne kommer med sammen med fynbo
erne og Svanholm.I vestkredsen har AaB
vel lige fra starten været sikre delta
gere.
Det vil sige at der i øjeblikket (29/6)
kun står eet spørgsmål tilbage?Hvem bli4 CRICKET JULI 7977

ver det sjette hold i slutspillet om det
danske mesterskab.Kampen Hjørring-Nyk.M.
bliver afgørende - vinder morsingboerne
er de med,men Hjørring ser formentlig
hellere Arhus med i slutspillet.Kommer
århusianerne det,kan Hjørring starte med
74 points i slutspilJet - taber vendel
boerne derimod til Nyk.M.må Hjørring
starte med nul point.
Nykøbing kunne allerede have afgjort sa
gen,hvis det ikke var fordi man var lø
bet ind i et overraskende nederlag til
Chang,der fjernede morsingboerne for 60
hvorefter Hg.Jensen & Co.havde 8 Chang
gærder nede for 57 - 9.manden Tommy
Knudsen scorede imidlertid en 4-rer før
han blev kastet ud og så var der ingen
point til Nyk.M.der heller ikke formåe
de at vinde 2.halvleg.Arhus har en en
kelt chance - kan holdet slå Chang 8-0,
mens Nyk.taber i Hjørring og siden til
AaB,er århusianerne med i slutkampen.
ØST KREDSEN
I østkredsen er det sådan set gået ef
ter forventning.Esbjerg fik ikke noget
ud af en dobbelttur til Ringsted og Kø
benhavn - sjællænderne battede 247 ud
for 7 og det kunne Esbjerg kun svare på
med 726,men var dog ikke i fare for at
tabe større,selvom Ringsted forsøgte.Da
gen efter blev det kun til 87 mod Svan
holm,hvor fem kastere fik gærder.
f�æste weekend var det Ringsteds tur til
Fyn og Jylland og det blev en lang,trist
weekend,eftersom to nederlag faktisk af
skar Ringsteds muligheder for at komme
i slutspillet.Det blev ellers til en ha
bil halvleg på 762 mod 7909,men den fyn
ske gærdeside var bedre.
Derimod er Skanderborgs gærdeside lette
re at have med at gøre - indimellem for er der nogen,der har været svingende
i præstationerne i år,er det Skanderborg
Med 7 f.26 til Hans E.Juncker var jyder
ne ude allerede ved 702,men til gengæld
havde alle jydernes kastere fat,så Ring
sted blev stoppet ved 77.
Svanholm havde en lille ting at snakke
med fynboerne om ved returkampen i Oden
se - d-herrer Flemm.Søegaard (ll f.44)
og Ole Mortensen (9 f.67) var skarpret
tere i 7909-halvlege på 50 og 57.Indi
mellem havde Svanholm scoret 745 f.9,men
det var såmænd næsten ikke nødvendigt,
kun Jan Rasmussen (5 f.38) havde nogen-

lunde hold i,hvad han gjorde.P.P.Klokker
der ellers året igennem har haft nogle
lune halvlege,måtte nøjes med 5 og 4.
Svanholm fortsatte til Esbjerg,der nåede
pæne 166,men den vestjyske kastning er
ikke det store sus - Svanholm passerede
for 4 fald.Heller ikke mod Skanderborg
kunne Esbjerg stille meget op - hjemme
holdets 274 f.9 var næsten en umulighed
at svare igen på og da Esbjerg ydermere
fik en spiller skadet koncentrerede man
sig om at undgå at tabe 0-8,hvilket lyk
kedes.
Dagen efter øretæven til Svanholm var
1909 i Skanderborg for at spille regn
vejrskamp.Hjemmeholdet startede med 193
efter at 5 havde været ude for 80.Peter
Palle Klokker og Gulzar Ahmed fornøjede
sig med en glimrende 4.gærdestand på 123
fra 48 til 171,5.gærde faldt ved 183 og
man synes det skulle være legeværk at
score de sidste 11 point.Men hjemmehol
det,især Leif Hansen,strammede grebet
og da sidste fynbo blev løbet ud,stod
der kun 189 på tavlen.
VESTKREDSEN
AaB vandt sine reglementerede sejr over
Hjørring og over Arhus og tog så på Eng
landstur.Mod Hjørring var hverken Car
sten eller Claus Morild med,men det var
heller ikke nødvendigt.AaB scorede 156
(Carsten Christensen 6 f.72,0.Christof
fersen 4 f.48),og Hjørring fik kun 72,bl.
a.takket være Hg.Olesen og Henrik Morten
sen,mens Jørgen Morild tog 2 for 4.Deri
mod havde de århusianske kastere John Mad
sen og Robert Burnes overraskende godt
fat på en noget mystisk pitch i Arhus.Her
fik AaBerne kun 129 all out,det laveste
i år,men ålborgenserne er ikke mestre
for ingen ting - Arhus var ude for 75.
Samme dag havde Nyk.M.sit intermezzo i
Chang.Ugen før havde morsingboerne hjem
me slået Arhus med 40 point (142-102) i
en kamp,der fra begge sider var præget
af manerlig god kastning.
Tommy Knudsen blev hovedpersonen i kam
pen Chang-Nyk.M.Først tog han 6 for 24
hvilket var med til at få morsingboerne
for 60 og siden scorede han den vindende
4-rer.I 2.halvleg huggede Nyk.111 ud og
havde da også 3 Changfolk ude for 38,men
så battede Torben Skov og Bj.Holtegård
op og sørgede for at alle 8 point blev i
Alborg.
Changs glæde varede dog kun til næste
dag,hvor Hjørring kom og vandt 8-0,især
takket være N.C.Elefsens 7 f.39.Chang
var 100 bagud efter l.halvleg og selvom
2.halvleg blev på 142,var det ingen kunst
for vendelboerne at lave de sidste.Dob
beltturen til Arhus blev en ligeså stor

succes - den ene·af kampene var egentlig
Hjørrings hjemmekamp,der regnede væk.Der
for måtte man spille begge ude.Hjørring
var uden Mog.Uhrskov,Ole Christoffersen
og Carsten Kristensen,men det gik allige
vel - Arhus fik i den første kamp 154
(Tom C.Nielsen 5 f.40) og det kunne Hjør
ring overskride for 6 gærder,selvom 4 var
ude for 83.(N.C.Elefsen 51).0m søndagen
gik det ikke århusianerne bedre - her
var Hjørring først inde og sendte 217 po
int ud efter at 6 gærder var faldet for
73,Tom C.og Jens P.Morild stabiliserede.
Arhus kom så skævt ind i kampen at man
lukkede ved 88 for 7 for at prøve at
vinde efter færdigspillet kamp.Hjørring
scorede 46 hurtige og Arhus skulle så nå
175.for at vinde - det blev til 113,N.C.
Elefsen havde igen 7 f.39.Dermed var ven
delboerne i slutspillet.
Morsingboerne kæmpede stadig for sin mu
lighed ved hjemme åt slå Chang med 5 gær
der efter at Henrik FlUgel ellers med 66
havde været med til at sætte Alborg-tota
len op til 176.Chang manglede tre mand
og kun Gert Christiansen havde held med
sin kastning - det var ikke nok mod Nykø
bingenserne,der nok kan score,når de ba
re får ro til det.

Frem i 1. div. igen?

Frem har som første hold sluttet grund
spillet,6 sejre og 2 nederlag blev det
til,men Frem tjente et af nederlagene
ind igen ved at vinde tre kampe 8-0.Til
gan9en af Troels Nielsen og Johan Luther
har styrket holdet så meget at vi er o
verbevist om at Valby-mandskabet besæt
ter en af de fire oprykningspladser i
slutspil II og dermed vender tilba9e til
l .division,hvor holdet ikke har været si
den 1964.
Frem tabte kun sæsonens første kamp til
KB og siden til AB,hvilket i realiteten
vil sige til Niels Talbro og Bj.Rossen.
Sidstnævnte havde med 6 f.60 stor andel
i at Frem måtte nøjes med beskedne 114,
og da AB passerede med 3 gærder i behold
havde Talbro,der carried his bat med 106
scoret 95 ud af ABs total.
Resten har faktisk været leg for Frem-er
ne med Troels Nielsens to centuries i
samme weekend mod KB og Soraner som kro
nen på værket.Et century til M.Subhani
blev det til i den første kamp mod AB ,
men også Frems mark er oppe på tæerne i to halvlege mod Svanholm blev det så
ledes til 12 greb og to stokninger.
Fra den anden grundserie synes Silkeborg
der også har spillet ganske overbevisen
de i år at være sikker på slutspillet.
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John Andersen,
Slagelsc:,griber
her Horsens
John Poyser ud.
I baggrunden
Alf sørensen,t.
h.John Nielsen.
(Fot:H.Thuesen,
Hors.Folkeblad)

Hvem de to andre hold bliver afgøres i
weekenden 2-3.juli.Her skal AB og KB
spille dobbeltkamp (den første regnede
væk).KB skal vinde begge kampe for at
have en chance - og spørgsmålet er end
da om det er nok,idet AB har en kamp mod
Soraner at falde tilbage på,Men KB mang
ler ihvertfald Doug.Evans så vi ved
snart ikke... KBernes to nederlag til
Svanholm (i 2.omgang tog Svanholms juni
or Steen Paulsen 6 for 27 i et KB-sam
menbrud på 43) har været for kostbare.
I vestkredsen skal Horsens møde Glostrup
- Horsens er kommet godt på det sidste
men er langt fra garderet.selvom det
skulle blive til sejr over Glostrup,der
har endnu to kampe at falde tilbage på.
Vi tror at Glostrup så rigtigt,da hol
det anmodede om at blive placeret i
vestkredsen.
TRIST FOR SORANER
Men tilbage til østkredsen.KB har vun
det en sikker sejr �ver Soraner og det
samme har alle de øvrige hold - Soraner
har stadig spillere,der er istand til
at levere gode enkeltpræstationer,men
det kniber med bredden på holdet og der
er ikke rigtigt spillere at tage af.Vi
har på fornemmelsen at Soranerne kan kom
me til at slide hårdt for at undgå de
gradering.Svanholm har trods alt så stor
bredde at holdet ind imellem kan levere
nogle artige overraskelser - på den an
den side har Svanholmerne ind imellem ik
ke været istand til at stille fuldt hold.
I kampen mellem de to bundhold i ostkred
sen var Soraner dog lige ved at trække
det længste strå,takket være Bo BlUitgens
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7 f.40 og med N.0.Bjerregård tilbage på
kastesiden kan det være at Soraner kla
rer frisag.
VIBORG NED?
I vestkredsen har det jævnthen knebet li
ge så meget for Viborg,men holdet har dog
unge spillere,der kan gøre sig gældende.
Igen er det imidlertid et spørgsmål om
bredde og her kan Slagelse igen bedre væ
re med,selvom sjællænderne har skuffet
i år - et par gange dog uforskyldt,idet
de har tabt med ganske få points.Det gæl
der både �od Silkeborg og mod Viborg.
Silkeborg er ubesejret,men det var lige
ved i en kamp mod Glostrup,hvor der kun
var to jyske gærder i behold,da spille
tiden udløb.Den 0-0 kamp kan få betyd
ning i slutspillet.
Som sagt er Horsens kommet igang,omend
spurten nok er sat for sent ind.Det er
bl.a.blevet til halvlege på 250 mod Vi
borg og 239 mod Slagelse,hvor Jørgen O
lesen og Tom Ivar Poulsen havde en 6.gær
destand på 121 .Men også Glostrup har en
betydelig bredde,mens Silkeborg fortsat
er meget all-round men med betydelig
vægt lagt på markspillet og med Bj.Ras
mussen og Azhar Ali som de toneangivende
FORSIDEMOTIVET er faktisk et sindbillede
på cricketspillet - kasterens triumf con
tra gærdespillerens ærgrelse.Motivet er
fastholdt af P.E.Bilstrup,Nykøbing Mors.
Redaktionen beklager iøvrigt eventuelle
forsinkelser af dette nummer,industrife
rien har kompliceret den tekniske proces.

Flere vil III byde på grundseriepladserne

Det ser ikke længere som først på sæso
nen ud til at de to 3.divisioner har så
oplagte favoritter.Flere vil tilsynela
dende blande sig i legen med Sorø og Her
ning.
I østkredsen gælder det først og fremmest
Ringsteds 2.hold,der nu efter 6 kampe kun
er 2 points efter Sorø.I vestkredsen er
Fredericia på vej frem,mens B 1913 des
værre stadig kun har fået spillet to kam
pe,hvor det efter planen skulle være fem
til dato.Kampen mod Herning regnede væk,
Hjørring kunne ikke stille hold og Grenå
har måttet trække sig.D.v.s.at fynboerne
har næsten 6 uger uden at spille og det
er ingen spøg.Kampen mod Herning vil dog
sikkert vise fynboernes styrke.
Kolding har åbenbart specialiseret sig
i at tage point fra de store,men uden at
få nogen selv - tre 0-0 kampe er det ble
vet til,senest mod Herning,der havde
lagt ud med 216 f.5 (Century til Erling
Krogh Andersen) - de sidste Koldingfolk
stod inde ved total 153,da tiden udløb.
Mod Kerteminde var Kolding mere heldig
med at uret løb stærkt.Kerteminde nåede
191 f.6 efter at Kolding havde scoret 209
f.8.Kerteminde har også gjort sig med en
sejr over Holstebro,der har meget svært
ved at få hold over sig i år.Herning har
slået naboerne 8-0 og der var også lagt
i ovnen til Holstebro i Fredericia,der
vandt l.halvleg uden besvær og kun skul
le score 58 for at få alle 8 points.Men
så fik Peter Johansen fat - 7 f.23 og
Fredericia var ude for 42,så Holstebro
fik de første turneringspoints.
Fredericia har vundet en klar sejr i
Hjørring,der iøvrigt skuffede ved ikke
at kunne stille hold til en dobbelttur
til 1913 og Kerteminde.Derimod var Fre
dericia noget mere på den mod godt kæm
pende Dronningborg,der havde 9 gærder
ude for 78 efter selv at have scoret 85.
Men Fredericia halede dog sejren hjem.
Derimod har Dronningborg slået både Hol
stebro og Skanderborg.Holstebro startede
ellers med 199 f.5 men den score overgik
Dronningborg for kun 3 fald.Mod Skander
borg havde kronjyderne 2 gærder i behold
da 182 var overtrumfet.
Skanderborg har imidlertid fået Jørgen
Steen Larsen med igen - han havde sammen
med Kaj M.Nielsen en ubrudt gærdestand
på 143 mod Kolding,scorede selv 121 og
tog 6 for 31,så han kan kunsten endnu.
Kolding har til gengæld vundet over Ar
hus og er som sagt godt med fremme i fø
rerfeltet.
Hvad 3.division øst angår,kom vi i sid-

ste nummer til at skrive at Svanholms 3.
divisionshold jo ikke generer nogen.Det
vil Køge absolut ikke skrive under på.
Svanholm vandt nemlig med 15 point efter
at have scoret 137 på Køges unge kastere
der kastede for kort og hårdere,end de
egentligt kunne.Hos Svanholm kastede N.J.
Lorentzen,der forud ikke havde rørt en
bold i længere tid,hele Køges halvleg 25 overs,uden en løs bold og uden at der
blev scoret grænseslag på ham.Han tog 3
gærder,Den ligeledes "genopstandne" Jør
gen Nordkamp tog 3 og Erl.Christiansen
de sidste 3.
Den bet satte Køge lidt tilbage i jagten
på Sorø - Køge har ellers planrræssigt
slået Frem 8-0 og AB efter l.halvleg.I
den kamp satte Benny Nielsen tre klub
rekorder:Højeste score 151+,flest cen
turies (3) og rekord for 3.gærde (165).
Sorø har vundet overbevisende 8-0 sejre
over Roskilde og Nyk.F,der dog scorede
140 i l.halvleg,mens Ringsted med fire
sejre i træk har bragt sig med i front.
Frem og Slagelse er slået efter l.halv
leg,Roskilde og Glostrup 8-0,og kun mod
Roskilde var hele gærdesiden i funktion.
Folk som Henrik Wilhelmsen,Jan Marott og
Mich.B.Hansen står for løjerne.Også Leif
Johansens 8 f.18 i en Glostrup-inning på
83 var bemærkse1sværdige.
Frem har tabt knebent til Glostrup (3 po
int) og til Slagelse (2 gærder),men vun
det sikkert over svage KB,så måske er
der mere i Frem�erne end det først tyde
de på.Holdet mangler et par udsatte kam
pe.KB har også tabt til AB - ellers et
fornøjeligt møde mellem folk som Provis
Karl Morild m.fl.Glostrup har vundet i
Nyk.F. ,der får svært ved at holde skan
sen i år.Svanholm slog også falstringer
ne.N. Steyn scorede sin karrieres 2.cen
tury - det første blev til for 20 år si
den i Sydafrika.Svanholm bankede 250 ud
på bare 29 overs.Svanholm vandt også i
Roskilde men her tegnede de to juniorer
Palle Lykke og Stig Lucas sig for 122
på godt en time.
MELLEMRÆKKERNE
I mellemrækkerne er det på grund af fe
rietiden ikke blevet til lige meget al
le steder.I østkredsen kan dog noteres
at både Ishøj og Lund spiller på livet
løs - Ishøj nåede mod Soranerne en så
flot score som 170,men har ellers sta
dig sin første sejr til gode,mens Lund
har slået både Næstved og Ishøj.Det kni
ber desværre for Næstved,der har tabt
til Køge med et enkelt gærde efter en
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Henry K.Buhl
- spillede med
hjernerystelse

meget spændende 2.halvleg.Ringsteds 3.
hold,der h�r slået Soranerne klart,lig
ger �odt til og bærer klart vidnesbyrd
o� SJællændernes store bredde.
I midt�redsen er Husum istand til at spil
le seniorkampe for første gang siden 73
og selvom faciliteterne ved Den danske
Skole desværre lader noget tilbage at øn
ske,har Husum noteret sio hidtil største
triumf med en halvlegssejr over Kertemin
de.Kampen gav klubbens første century -

den 19-årige Hermann Alker scorede 114+.
En overgang så det. ud som om Husum måtte
stoppe midt i det hele.I kampen mod Es
bjerg pådrog Henry K.Buhl sig en hjerne
rystelse og måtte indlægges,men han var
tilbage i kampen mod Kerteminde.

Ellers synes Horsens og Esbjerg stærkest
her,men Horsens har i flere kampe brugt
ikke-spilleberettigede folk.Hovedgård
strider fortsat tappert og det første
century i klubbens historie blev til mod
B 1913,der iøvrigt også har haft en for
nøjelig to-afteners kamp mod B 1909,der
bød på et century til Arne Grønnino.
Vestkredsen er stort set faldet fra hin
anden.Nyk.M.,bl.a.med den alt for sjæl
dent sete Tage Mikkelsen,har dog vundet
over Herning og over AaB,der mod forvent
ning alligevel var istand til at stille
et rent klubhold.

Fem klubber er i froot i ungdomsrækkerne

På grund af landsjunior- og landsdrenge
stævnerne har der også været forholdsvis
stille på turneringsfronten indenfor ung
domscricket - og der tages først for al
vor fat igen først i august.
Hos juniorerne fører Svanholm i østkred
sen,men - og det er overraskende - pres
set af Køge,mens Glostrup og AB ligger
i baghjul med hver en kamp mindre.De øv
rige kommer næppe til at spille nogen rol
le.Svanholm og AB fik ikke spillet deres
l.halvleg færdig og derfor er Køge smut
tet imellem efter sikre sejre over Sorø
og over Ringsted.Svanholm har dog slået
Køge 8-0 tidligere på sæsonen.Køges Den
nis Seier tog i kampen mod Sorø 4 gærder.
på 4 hinanden følgende bolde,mens Jens
Jeppesen og Erik Jensen scorede 196 point
i en uafsluttet 2.gærdestand.Mod KB skul
le Svanholm score 8 points i den sidste
over for at få alle 8 turneringspoints.
Michael Olsen tegnede sig for en 4�rer
på l .og på 5.bold.I kampen Svanholm-AB
lukkede Svanholm med 257 f.6 efter halv
delen af spilletiden,men den score søgte
ABerne ikke at gå efter.siges det.
I midtkredsen kommer kampen til at stå
mellem de forsvarende mestre fra Esbjerg
og Skanderborg.Kerteminde er overrasken
de tredie efter sejre over Arhus og 1913
mens 1913 har slået Arhus,for hvem det
kniber ligeså meget som for Horsens.Men
glædeligt,at der sker noget i fynsk ung
domscricket.Esbjergs og Skanderborgs to
indbyrdes kampe kommer dog til at afgø
re kredsmesterskabet.De to hold har se
nest slået såvel Arhus som Horsens 8-0.
I Esbjergs kamp mod Arhus havde Kim Mad
sen og Mog.Seider en 3.gærdestand på 141

a·
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Nordkredsen ser ud til at ligge til Nyk.
M.hvor Henrik Jespersen og Tommy Nielsen
huserer.Morsingboerne har slået Dronning
borg,det samme har Chang,ligesom Alborg
holdet har vundet 8-0 over Hjørring.Men
den ikke-færdigspillede l.halvleg Chang
havde mod Viborg kan meget let spille
Nykøbing kredsmesterskabet i hænde.
DRENGE
I østkredsen er der close race mellem
Glostrup og Svanholm.De to hold har ik
ke mødtes endnu,men begge sat point til.
Svanholm var tæt på at tabe til KB,men
sidste gærde holdt sig inde og scorede
31 point.Derimod var 40 minutters regn
formentlig skyld i at Glostrup ikke fik
noget mod Ringsted,Søren Mikkelsen var
ellers startet med 142+.Svanholm har vun
det med en halvleg over AB,der fik 19 o
vers og en bold i hver halvleg.Ringsted
har også vundet et par gedigne sejre o
ver Køge og over Frem,mens Sorø enten
har tabt ved eller uden at spille.
I ABs kamp mod Sorø havde Kim og Jan
Bagger en l.gærdestand på 120.
I midtkredsen synes ingen at kunne true
Esbjerg,der bl.a.har vundet en stor sejr
over Skanderborg.Her havde Tim Jensen og
Dennis Olsen en åbningsgærdestand på 101
De samme to tegnede sig for 103 mod Fre
dericia,der ellers er nr.2 i rækken.
Nordpå slår fire hold de øvrige,nem1ig
Chang,AaB,Arhus og Nyk.M.I,så det er dis
se fire holds indbyrdes kampe,der er af
gørende.Foreløbig fører Nyk.M.I med fire
8-0 sejre,foran Chang,der dog ikke har
mødt Nyk.endnu.
Fortsættes side 14

Og så bringer vi statistikkerne...

Forbundets 1 rigsstatistikere 11 Jørgen
Jønsson og Morten Petersson har barslet
med sæsonens første statistikker,bereg
net pr.26.juni.
De er fortrinsvis til behageligt selv
studium,men Jøns.berrærker dog alligevel
at:
gennemsnittet for gærdespillere i l.di
vision aldrig har været mindre,end det
er i øjeblikket.Kun 3 mand er over 30 i
snit pr.halvleg,ja.nr.12 endda ikke o
ver 20 ...
Ringsted er et af de dårligste gærde
hold i l.division - alligevel er tre af
holdets spillere blandt de 12 bedste...
Flemming Søegård har aldrig været bedre
kastende end nu.I hver 3.over snupper
han et gærde for en udgift på omkring 6
point ...
Det hævdes at samme Søegårds psyke (fleg
ma) ikke egner sig til landsholdet.Et
godt råd vil måske være at give ham et
sprøjt med en spraydåse eller et strøg
med en kamferstift,så må han også i 2-3
dages kampe kunne tage gærder.Den medi-

cin har de som bekendt haft i Alborg i
ma'tlge år...
at Carsten Morild ikke gør det dårligere
end Søegård kommer næppe bag på nogen...
det er dejligt at se,at legspinnerne om
sider har kunnet bane sig vej ind på sta
tistikken (Luther,Lars Hansen,Jan Ras
mussen) ....
ingen har været i tvivl om at Thor Jen
sen er en energisk mand,men at han sam
tidig med at bygge eget hus,åbne klub
bens nye flotte klubhus,træne Glostrups
lilleputter og være ansvarlig for den
daglige drift af klubben,også kan over
komme at placere sig både på gærde- og
kastelisten i 2.division,er simpelthen
imponerende....
når Sorø topper 3.division skyldes det
ikke mindst gode kastepræstationer fra
de to talentfulde juniorer Alex Olsen og
Hans H.Nissen...
I 3.div.øst har man endvidere oplevet
nogle 11 knippelfine 11 slag fra Gert Jensen,
Ringsted.Det har foreløbigt indbragt po
liti�anden en 2.plads på listen

KASTNING - l.DIVISION:
(Min.15 gærder)
ov. m pts \'Jk gsn

Jens SØrensen 1 KØge 73,4 2
1144 21 6,8
L.Johansen,Ringst.105,2 27 234 28 8,3
H.H.Nissen,Sorø
6
1,01414517 8,5
E.Christiansen,Svh.120,2 30 298 2810,6
Jens Jeppesen,Køge 70,317175 1610,9
100,0 1
2 280 2511,2
Alex Olsen,Sorø
133,0 27 297 2611,4
J.Eliasen,Sorø
John Nielsen,Slag. 74,013 209181
1,6
Erik sørensen,Sla. 86,015 20716 12,9

1

19 34 6,4
1,2 23 2
Fl.SØegård,Svanh. 10
Carsten Morild,AaB 126,2 43174 27 6,4
1
1 38 7,
Henr.Mortensen,AaB 159,3 43 27
10
1,0 36 138 19 7,2
Henn.Olesen,AaB
1
Jan Rasmussen,
1909133,5 32 277 34 8,
O.Mortensen,Svanh. 89,417 220 26 8,4
P.P.Klokker,B 1909 74,2 22 149 16 9,3
1 9,4
N.C.Elefsen,HjØrr. 9
1,3 30199 2
Lars Hansen,Svanh. 47,l 517
118 9,5
H.E.Juncker,Ringst. 70,3 15 153 15 10,2
80,5 16 185 1810,2
Fl.Poulsen,Ny�.M.
115
,4 38 227 21 10,8
John Madsen,Århus

2.DIVISION:

Johan Luther,Frem
50,2
Bj.Rasmussen,Silkb.146,0
Thor Jensen,Glost. 83,0
Khalid Latif,Frem 1
12,3
St.Paulsen,Svanh.
70,0
Tr.Nielsen,Frem
145,0
B.Andersen,Silkeb. 80,l
St.Thomsen,Glost. 100,5
Allan Schultz,KB 143,5
T.Kristensen,Svan. 133,5
Bj.Rossen,AB
99,3
Azhar Ali,Silkeb. 10
1,0

3.DIVISION ØST:

N.Nørregaard,AB
JØrg.Hansen,Glost.

6173 22 7,8
50 230 28 8,2
2816919 8,8
25 306 32 9,5
25 18919 9,9
32 398 361
1,0
26 196171
1,5
34 188 1611,7
33 3
1
1 261
1,9
25 337 2612,9
26 284 2
113,5
27 25819 13,5

37,l1
1 7816
53,016 10216

4,9
6,3

3.DIVISION VEST:

J.Østergård,Frcia
96,0 35 123 27 4,6
P.Østergård,Frcia
73,512196 32 6,
1
Mohamm.Abbas,Hern. 95,0 29 184 23 8,0
Tommy Hansen,Grenå 72 1 0 1515716 9,8
P.Johansen,Holsteb.
129,0 23 364 35 10,l
L.P.Nielsen,Kold. 140,0 29 364 26 14,0
93,01
1 25818 14,3
Bo Jepsen,Skborg.
56,0 5 2231514,8
S.Klokker,Kertem.
96,019 2531615,8
P.E.Nielsen,Kold.
75,010 2581616,l
P.Winther,Kertem.
P.E.Mortensen,Hol.109,l 17 338 2016,9

JUNIOR
(Min.20 gærder)

Allan Olsen,Glost. 28,2 5 57
Lars Jensen,Chang
60,017108
H.Jespersen,Nyk.M. 40,0 3135
Torb.Jensen,Esbj. 106,l 33 23
1
G.Kristiansen,Chg. 83,l 29174
C.Grigel,Esbjerg
1
10,5 26 26
1
Tom Hansen,KB
67,017 2
10
M.Sodemann,Hors.
79,4 13 266

22 2,5
22 4,9
20 6,7
34 6,7
22 7,9
3
1 8,4
23 9,
1
Q212,0
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T.Hadersland,AB
M.Blangstrup,KB

75,0 9 276 22 12,5
89,3 13 335 21 15,9

DRENGE
(Min.20 gærder)

K.E.Poulsen,Nyk.M. 59,0 14 98 28
Anton Biehe,Århus
82,3 28 123 27
S.Mikkelsen,Glost. 95,1 33 154 31
Torb.Jensen,Esbj. 121,3 26 224 45
L.Mikkelsen,Glost. 68,2 16 157 31
D.Olafsson,Svanh.
87,1 21 211 41
C.Strandvig,Chang
69,4 19 114 21
Jan Bredo,Ringst. 101,3 30 236 39
Fl.Pedersen,Århus
84,2 22 139 21
Jan Madsen,Frcia
90,5 19 201 26
Thorb.Wulsten,Svh. 73,2 15 189 22

3,5
4,6
5,0
5,0
5,1
5,1
5,4
6,1
6,6
7,7
8,6

Karst.Olsen,Chang
Kurt Knudsen,Esbj.
L.Mikkelsen,Glost.
Cl.SØrensen,Glost.
Henr.Sørensen,AB
Jens Bredo,Ringst.

22
25
33
28
24
30

1,2
3,9
4,6
5,9
7,1
9,4

+ pts h.s.

LILLEPUT
(Min • 20 gærder)

44·,1
38,5
88,3
82,4
73,4
92,0

GLERDESPIL - l .DIVISION:
(Min.5 inn,100 pts)
in
11
Henr.Mortensen,AaB
P.P.Klokker,B 1909
11
10
Lars Hansen,Svanh.
Jesper Morild,HjØrr. 10
7
Jan Hansen,Ringst.
Gulzar Ahmed,B 1909 10
John Madsen,Århus
9
Carsten Morild,AaB
9
Jens Priess,Skborg
8
Klaus Buus,AaB
7
7
Ebbe Hansen,Ringst.
Max Nielsen,Ringst.
7

397
292
369
239
176
202
225
225
173
128
127
133

87+
57
90
48
72+
82
73
72+
51
60
45+
45

gsn
79,4
48,6
41,0
29,8
29,3
28,8
28,1
28,1
24,7
21,3
21,1
19,0

9
9
7

2
2
3
3
0
1
2
2
2
2
4
0

377
370
357
396
294
252
311
233
319
245
164
227

126+
147+
81+
101
93
118
85
69+
83+
70+
36+
89

62,8
52,8
51,0
49,5
42,0
42,0
38,8
38,8
35,4
35,0
32,8
32,4

6
6
6
8
7
6
5

2
4
1
4
1
2
2

290 151+ 72,5
144 65+ 72,0
299 136+ 59,8
211 73+ 52,7
252 83+ 42,0
164 59 41,0
120 57 40,0

8
9
10
11
7
7
10
8

11

�.DIVISION ØST:

Benny B.Nielsen,Køge
Gert Jensen,Ringst.
Naude Steyn,Svanh.
Ole Huckelkamp,Sorø
E.Christiansen,Svanh.
Finn M.Nielsen,Køge
Per Johansen,Ringst.

10 CRICKET JULI 1977

27
97
151
165
170
283

6
5
1
2
1
3
1
1
1
1
1
0

2.DIVISION:

Niels Talbro,AB
Troels Nielsen,Frem
Finn Nistrup,Svanh.
Mab.Subhami,Frem
Erik Olesen,Horsens
Douglas Evans,KB
Johan Luther,Frem
Jan Ribel,AB
Bj.Rasmussen,Silkeb.
Rene Thomsen,Glost.
Thor Jensen,Glost.
Per Hansen,Glost.

25
21
32
28
24
18

Stig Hansen,KØge
6
Abdur-Rab Khan,Frem
9
Mich.MØller,Glost.
7
N.E.Christensen,Ring. 5
Stig Lucas,Roskilde
6
Alex Olsen,Sorø
10

3.DIVISION VEST:

2
2
1
0
1
3

159 117+ 39,7
262 70+ 37,4
220 61+ 36,6
175 82 35,0
172 73 34,4
234 57 33,4

P.E.Nielsen,Kolding
8 3 308 112+ 61,6
Fazal Quereshi,Hern. 7 2 240 64 48,0
Kurt Østergård,Frcia 9 2 294 107 42,0
H.U.Åstrup,Dronnbg.
6" 1 201 67 40,2
Kim Nielsen,Grenå
6 1 162 67+ 32,4
Axel Morild,HjØrr.
5 1 126 34 31,5
S.Klokker,Kertem.
7 1 187 100 31,1
Jan Østergård,Frcia 10 1 235 67 26,1
Henry Jacobsen,Drbg. 6 1 128 60+ 25,6
Bo Jepsen,Sk.borg
9 2 175 54 25,0
Fl.Rasmussen,Dr.bg.
7 0 162 72 23,1
Sv.Rasmussen,Hern.
6 0 131 61 21,8

JUNIOR
(Min.200 pts)
N.Bindslev,Chang
6
Bj.K�Jensen,Svanh,
10
Peter sørensen,AB
6
søren Roland,Glost.
8
L.H.Petersen,B 1913
9
Carsten Pedersen,Hor.11
M.Blangstrup,KB
10
Karl Sejr,Århus
11
Ole Bulow,Horsens
9
Jens BØnding,Århus
15
M.Sodemann,Horsens
9
Jan Villadsen,Esbj. 10

3
4
2
3
2
2
1
4
0
2
1
1

313
551
226
246
244
296
288
201
242
320
208
206

S.Mikkelsen,Glost.
9
Tim Jensen,Esbj.
8
C.Strandvig,Chang
7
Dennis Olsen,Esbj.
6
K.E.Poulsen,Nyk.M.
7
Thorbj.Wulsten,Svanh, 7
Kim Madsen,Esbj.
7
Jan Bredo,Ringsted
10
Lars Gadkjær,Skborg
8
Jan Madsen,Frcia
10

6
3
2
3
4
3
2
2
0
2

461 142+153,7
336 82 67,2
312 70+ 62,4
161 41 53,7
161 102 53,7
194 80+ 48,5
183 66 36,6
263 48+ 32,9
168 62 21,0
157 31+ 19,6

Jan Jensen,Esbj.
4
Peder sørensen,Køge
7
L.Mikkelsen,Glost.
8
Tim Jensen,Esbj.
4
Jan Bagger,AB
7
Claus sørensen,Køge
8
Jesper Larsen,Svanh. 5
søren Henriksen,Svh. 5
Kenn.Martinsen,AB
7
Fl.JØrgensen,Skborg
5
Kenn.Jacobsen,KØge
7
Kenn.Hansen,Ringst. 11

2
2
3
1
3
3
0
1
2
0
0
0

108
263
240
141
138
146
131
102
126
124
131
148

DRENGE
(Min.150 pts)

LILLEPUT
{Min.100 pts)

108+104,3
122 91,8
69+ 56,5
99 49,2
56 34,8
113+ 32,8
81 32,0
89+ 28,7
81 26,8
87 24,6
107+ 23,5
72 22,8

49+
79
55
67+
66+
51+
36
37
53+
53
33
69

54,0
52,6
48,0
47,0
34,5
29,2
26,2
25,2
25,2
24,8
18,7
13,5

D e t o københa vnske åbnere søren Mikkelsen,Glostrup,d er modtager bold,og Kim Neerup,
Svanholm,battede københavnerne godt på vej til sejr ov er Nordjylland.Changs Kim O
lesen har kastet,K.E.Poulsen,Nyk.M.keep er.Kaj Hjorth er dommer. (Foto:S.Roland)

Solen skinnede og alt var dejligt

Glimrende sydjysk hold var overlegent
ved landsdrengestævnet i Brøndbyerne
Man bli�r så glad,når solen skinner - og
det gjorde den under hele landsdelsdrenge
stævnet i Brøndby 20.og 21.juni.
Solskin var der både i direkte og i over
ført betydning.Den umodenhed,der har præ
get nogle af deltagerne i tidligere stæv
ner,forekom ikke.Der blev vist cricket af
usædvanlig god standard fra mange - gan
ske særligt af det vindende sydjyske hold
der havde en overraskende,men så meget
desto mere velkommen høj standard.
STÆRKE SYDJYDER
Sydjyderne vandt alle deres tre kampe o
verlegent.Holdet blev båret af overordent
lig lovende Esbjerg-spillere og havde i
Jan Wittus,Skanderborg,en overordentlig
god anfører.Keeperen Lars Gadkjær,Skander
borg,havde enkelte missere,men har abso
lut gode anlæg,Jan Madsen,Fredericia,og
Hans Chr.Madsen,Kolding,supplerede med
henholdsvis blød venstrearmskastning og
mediumbowling og alle de nævnte havde en
pæn teknik ved gærdet.Hertil kom en ro
bust gærd�spiller i Jens Bønding,Arhus.
Men først og fremmest en cadeau til de
fire Esbjerg-spillere.Esbjergs ungdomsaf
deling har længe været på vej,men hidtil
har spillerne i for høj grad været præget
af slagstyrke uden særlig teknik.Men det
ser ud til at være en saga b.lott.
Kim Madsen er en både hårdtslående og og-

så teknisk ganske velfunderet gærdespil
ler,Torben Jensen kaster swingbowling med
overordentlig god længde.Dennis Olsen har
en kasteaflevering,der fik DCF-instruktør
Jørgen Jønsson til at �'boble" af frYd,og
er ligeledes en udmærket gærdespiller,og
lilleputten Tim Jensen,der i legemsbyg
ning forekommer af juniorstørrelse,er en
lefthander,der har så gode anlæg,at han
sammen med de tre andre - hvis de bevarer
interessen og bliver i Esbjerg - om føje
år gør klubben til _en DM-favorit på seni
orsiden.
PLAGET AF AFBUD
Da stævnet også gjaldt som baggrund for
udtagelsen af det hold,bestående af dren
ge og l.års juniores,der skal til England
i slutningen af juli,deltog også l.års ju·
niores og det var ikke nogen ilde ting.
Bredden var bedre og de bedste kunne ikke
brillere på slet så billig baggrund.Her
må vi dog undtage kampene med det sjæl
landske hold,der var ramt af afbud fra fi·
re Ringsted-spillere,der skulle have væ
ret bærende.
Nu måtte Jan Bredo,Ringsted,og Knud Lar
sen,Kerteminde (der blev flyttet over,så
ledes at der blev tale om et sjællandsk/
fynsk hold) kæmpe en forgæves kamp mod o
vermagten uden megen støtte fra de øvri
ge.Knud Larsen var iøvrigt en af stæv
nets store overraskelser,også han havde
en pæn allround-teknik og stod inde næs
ten hele tiden under Sjælland/Fyns gærde·
ture.Pointsene scoret mod Sjælland/Fyn
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var billige.Når Knud Larsen og Bredo hav
de kastet hver deres 8 overs (Der blev
spillet 40 overs kampe efter pokalturne
ringsreglementet) var der billigt køb på
den lille Brøndbyøster skolebane,hvor
sjællænderne spillede alle deres kampe.
Lejlighedsvis fik dog såvel Kim Andersen,
Slagelse,som Lars Christiansen,Ringsted,
lejlighed til at bide fra sig.
MINUS I MARKSPILLET
Stævnets nr.2 blev københavnerne,der hav
de deres bedste i Glostrups stortalent,
Søren Mikkelsen,hvis kastning dog ikke
generede nær så meget,som den plejer,når
han "kører igennem" i ungdomskampene.Kø
benhavnerne kunne dog byde på en god lil
le keeper i anføreren Kim Neerup og hav
de i Svanholm-kasteren David Olafsson,der
holder god længde og retning og generer
enhver,så længe bolden svinger,den spil
ler,der under stævnet tog flest gærder,
nemlig 11.Tom Hansen,KB,og Kim Larsen,
Svanholm,kastede godt nok til at være med
til at rydde alle andre end sydjyderne,
og Thorbjørn Wulsten,Svanholm,har anlæg
for at kaste legspinnere.Men det markspil
og den allround-cricketforståelse,som
sydjyderne glædede med,havde københavner
ne ikke.
VAR YNGRE
Stævnets nr.3,Nordjylland,havde i Car
sten Strandvig en af de dominerende all
roundere.Hans gærdespil forekommer imid
lertid for hasarderet.Nordjyderne var
jævnthen yngre end modstanderne og hol
dets allround-formåen fortalte meget om,
at det ikke står så godt til med nord
jysk ungdomscricket,som for få år siden.
Karl Ejnar Poulsen,Nyk.M.knaldede et cen
tury ud mod Sjælland på en billig bag
grund.Det er dejligt at se en så ung
spiller,der kan og vil flytte bolden,men
teknikken,især benarbejdet,kan blive me
get bedre.Han ender måske som kaster,i
det han allerede nu er ganske fjendtlig
og i løbet af føje år vil kunne oparbej
de en fart,der kan bevirke huseren også
i seniorrækkerne.Bjqrne Knakkergaard,Nyk.
M,er en god lille allrounder,der kaster
offskruere,Kim Olesen,Chang,er ikke uef
fen med bat i hånd,og Rene Krogh,Herning
søn af ex-landsholdsspill€r Erling Krogh,
kaster blød venstrehånd og er en tro ko
pi af sin træner Freddy Sangild,hvilket
ikke er ilde,når det gælder kastningen.
DE ENKELTE KAMPE

20/6.SYDJYLLAND over NORDJYLLAND med 65
point.Sydjylland 166 f.7 (Lars Wittus,Sk
borg,43,Hans Chr.Madsen,Kolding,31,Kim
Madsen,Esbj,21,Jan Madsen,Frcia,15,Tim
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Changs Carsten SLrandvig har alle mulig
heder for at blive en god allrounder.Her
batter han med Kim Neerup,som keeper.
Jensen,Esbj,12,Dennis Olsen,Esbj,10+,Chr.
Mikkelsen,Nyk.M.3 f.25),Nordjylland 101
(Carsten Strandvig,Chang,37,K.E.Poulsen,
Nyk.M.14,Bj.Knakkergår9,Nyk.M.10,Bj.Bak,
Viborg,11,L.Wittus 3 f.25,Kim Madsen 2 f.
17,D.Olsen 2 f.8).

Abningsgærdestanden mellem Lars Wittus
og Kim Madsen på 49 bar præg af en over
ordentlig god forståelse af de små ene
res betydning,og næsten alle de øvrige
på holdet bidrog til scoren.

20/6.KØBENHAVN over SJÆLLAND/FYN med 5
st.gærder.Sjælland 68 (Kn.Larsen,Kerte
minde,29,Kim Andersen,slagelse,16,Jan Bre
do,Ringsted,14,David Olafsson,Svanholm,4
f.9,Kim Larsen,Svanh.3 f.29,søren Mikkel
sen,Glostrup,2 f.15),København 69 f.5
(Tom Hansen,KB,23,D.Olafsson 12+,Kenneth
Holmes,KB,11,J.Bredo 2 f.19).

Tredie sjællandske gærde faldt ved 55,al
le var ude for 63,da David Olafsson tog
4 gærder på 2 1/2 over.Københavnerne bat
tede i omvendt gærdeorden og mistede fem
gærder for at passere.

20/6.NORDJYLLAND over SJÆLLAND/FYN med
82 point.Nordjylland 249 f.4 (K.E.Poul
sen 102,Kim Olesen,Chang,44,Chr.Mikkel
sen 36,Bj.Knakkergård 16,P.Lillebæk,Nyk.
12+,C.Strandvig 10,J.Bredo 2 f.49),Sjæl
land 167 (Bredo 46,Lars Christiansen,Ring
sted,26,Kim Andersen 18,Kn.Larsen 14,Kl.
Andersen,Kerteminde,12,Ole Olsen,Ringst.
11,Rene Krogh,Herning,4 f.33,K.E.Poulsen
2 f.16,C.Strandvig 2 f.22).

Nordjydernes indledende kæmpescore,knal
det ud fortrinsvis af Karl E.Poulsen,gav
holdet lejlighed til at bruge alle kaste
re og det viste sig at 9.kasteren,Rene
Krogh,var det bedste bud med sine lang
somme venstrehåndslegskruere.
20/6.SYDJYLLAND over KØBENHAVN med 109
point.Sydjylland 185 (Kim Madsen 66,Tim
Jensen,Esbj,32,L.Wittus 23,Jan Madsen 17
Jens BØnding,Århus,16.Torb.Jensen,Esbj.
14,Hans Madsen 13,Thorbj.Wulsten,Svanh.

4 f.18,D.Olafsson 3 f.63,Tom Hansen 2 f.
24),København 76 (Thorbj.Wulsten 17+,S.
Mikkelsen 13,Stig Hammershøj,Glost.13,
Torb.Jensen 4 f.17,Hans Madsen 2 f.7,Jan
Madsen 2 f.13).

Wittus;Kim Madsen og Tim Jensen gav syd
jyderne en overordentlig kompetent start
i denne afgørende kamp,hvor deres 2.gær
de først faldt ved 115.Så havde de øvri
ge bare at slå løs på den københavnske
kastning,hvis længde var en hamber mund
fuld.? københavnere var ude efter at Tor
ben Jensen totalt havde knækket ryggen
på den københavnske gærdeside med sin ven
ligt udseende swingbowling.Sidstegærdet
Wulsten og Hammershøj hævede til 76 i en
afslappet atmosfære.
21/6.SYDJYLLAND over SJÆLLAND/FYN med 6
st.gærder.Sjælland 73 (Kn.Larsen 28,Ole
Olsen 11,Torb.Jensen 4 f.25,L.Wittus 2 f
16,H.C.Madsen 2 f.13,Jan Madsen 2 f.11),

Sydjylland 76 f.4 (J.BØnding 39+,Kim Mad
sen 22,Bredo 2 f�23).

Kertemindes Knud Larsen holdt alene sam
men på den sjællandsk/fynske gærdeside;
Jens Bønding,Arhus,greb chancen til en
robust,men ikke ilde spillet halvleg,da
et par af de øvrige,ellers uovervindeli
ge sydjyder spillede mindre koncentreret.

21/6.KØBENHAVN over NORDJYLLAND med 7 st.
gærder.Nordjylland 108 (C.Strandvig 53,
Bj.Bak 16,Kim Olesen 12,D.Olafsson 4 f.
23,Wulsten 2 f.19,Kim Larsen 2 f.23),Kø
benhavn 111 f.3 (S ..Mikkelsen 48,Kim Nee
rup,Svanh,33,Kim Larsen 12).

Hvis ikke den københavnske mark havde væ
ret venlig overfor Strandvig,var der in
gen bukser blevet af det skind.Nu score
de nordjyderne point nok til at Mikkel
sen- og Neerup kunne gøre indtryk med en
førstegærdestand på 78.
Nis.

Næsten 3000 points i Solvangspart<en

Hvor tager man hen hvis man vil opleve
mange point og mange gærdefald,spørger
Glostrups Thor Jensen og giver selv sva
ret:Til Glostrups drengestævne selvføl
geligt.Stævnet afvikledes 18.og 19.juni
med deltagelse af 10 hold fra hele lan
det og Thor Jensen beretter følgende fra
stævnet:
Tilmeldingen var rekord og med så mange
tilmeldte hold kunne stævnet ikke gå helt
galt.Jeg vil her benytte lejligheden til
at takke såvel spillere som ledere.For
uden disse kunne man ikke opleve en sco
re på 2974 point.Hver spiller måtte kun
score 25 - hvad det kunne være blevet
til uden begrænsning må man nok spørge
om,men heldigvis er begrænsningen der,og
den accepteres af drengene,så ideen med
stævnet,nemlig at så mange af drengene

som muligt kommer til at spille ved gær
det,virker.
232 gærdefald foruden dem,der blev truk
ket,tre overe til hver kaster,der blev
afleveret 3800 bolde og præsteret en hel
mængde gode greb.Der blev spillet på to
baner i Solvangsparken,men om søndagen
måtte vi alligevel hale Søren Nissen ud
af sengen for at låne 11 Frimærket 11 ellers
kunne de jyske hold ikke nå hjem.
23 kampe blev afviklet med 15 overs til
hvert hold.Nr.l og 2 fra hver pulje gik
videre til semifinalen - Esbjerg vandt
den ene af disse over Chang 65-63,mens
Glostrup i den anden slog Svanholm 93-52
I finalen scorede Glostrup først 79 f.4
på de 15 overs.Denne total nåede Esbjerg
i 13.over efter en forsigtig start.Det
var uden gærdefald.

Esbjergs vindende
hold:Bent Christian
sen,Kim Madsen,Torben
Jensen,Tim Jensen,Den
nis Olsenq søren Peter
sen,Jan Kristensen,Jan
Knudsen,Jan Jensen,Ole
Østergård,Kurt Knudsen
Lars Christiansen,Dan
Bondesen og holdleder
Henry Bådsgård.
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Et syn,der må glæde
alle - 26 spillere i
aktivitet på een gang
i Solvangsparken.

Søren Nissen overrakte Supporter-pokalen
til Esbjerg,idet han gratulerede holdet
og mente at det var den rigtige vinder,
eftersom de viste den største bredde og
som ubesejrede i turnering�n fik vestjy
derne første andel i pokalen.
Søren Mikkelsen,Glostrup,fik Eigil Dam
gaard-pokalen som bedste all-rounder.Han
scorede i 6 kampe 165+ og tog 12 gærder
for 19.Det skal også nævnes at aldrig
har Solvangsparken været ude for en be
gejstring som den 2.holdet,d.v.s.pige
holdet,fra Nykøbing Mors kom med�da en
sammentællingsfejl blev afsløret og vis
te,at de faktisk havde vundet deres før
ste kamp - med 19-18 over KB.Der var
flere,som mistede stemmen ved den lejlig
hed.
Spillere man særligt lagde mærke til:Den
nis Olsen,Kim Madsen og Tim Jensen,Esbj.
Jan Bredo,Ole Olsen og Kenneth Hansen,
Ringsted,Kim og Jan Bagger,samt Kenneth
Martinsen,AB,Kenneth og Matti Jacobsen
samt Klaus Nielsen,Køge,Chr.Mikkelsen,K.
E.Poulsen og Anne Kjelstrup,Nyk.M.Thor
bjørn Wulsten,Niels Maigaard og David 0-

lafsson,Svanholm,Erik Michaelsen,Kenneth
Holmes og Gary Matzen,KB,Carsten Strand
vig,Hasse Nielsen og Per Pedersen,Chang,
Søren og Lars Mikkelsen,Stig Hammershøj
og Dennis Petersen,Glostrup.
En spændende,morsom,festlig,fornøjelig
og anstrengende weekend var forbi.En hil
sen til alle deltagerne og en bøn:Gør re
klarne for stævnet rundt i· Danmark.Vi må
have de klubber med,der endnu ikke har
prøvet halløjet.
Thor.

Turneringsoversigten:

Texaco-legatet

I lilleputternes østkreds blev det "tie"
da Køge og KB spillede 33-33.Køge er på
2.pladsen efter Glostrup og man skal nok
ikke helt afskrive AB,der har tabt til
Glostrup,men vundet over Køge.Glostrup
har så til gengæld måttet bøje sig for
Ringsted og måtte nøjes med 0-0 mod Svan
holm,som man ikke kunne få ud.Svanholm
holdt sig også inde tiden ud i en kamp
mod AB.
I midtkredsen,hvor der kun er tre hold,
har Esbjerg klart taget føringen - mod
Skanderborg havde Jan Jensen og Lars Chri
stiansen en gærdestand på 111 som 3.gær
de.
I nordkredsen er det givet at de forsva
rende mestre fra Nyk.M.ikke vender til
bage.Både Chang og AaB har slået mor
singboerne og da Chang foreløbig har en
halvlegssejr over AaB,synes Chang klar
favorit til kredsmesterskabet.
ola.
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Resultaterne:
Pulje l:Nyk.M.I-Glostrup 39-82,KØge-AB
45-65,Nyk.M.I-Esbjerg 54-57,KØge-Glostr.
46-47,AB-Esbjerg 76-104,KØge-Nyk.M.I 6264,AB-Glostrup 72-73,Esbjerg-Glostrup 6760,Nyk.M.I-AB 105-78,Køge-Esbjerg 56-61.
Pulje 2:Svanholm-Chang 67-64,Ringsted
Nyk.M.II 100-16,Chang-KB 84-37,Svanholm
Nyk.M.II 83-7,KB-Ringsted 88-93,Chang
Nyk.M.II 112-23,Ringsted-Svanholm 50-74,
Nyk.M.II-KB 19-18,Chang-Ringsted 58-57,
Svanholm-KB 71-60.
Semifinaler:Esbjerg-Chang 65-63,Glostrup
-Svanholm 93-52.
Finale:Esbjerg-Glostrup 80-79.

TEXACO A/S beder herved ansøgere til sit
uddannelseslegat om at melde sig.Uddan
nelseslegatet blev indstiftet i foråret
1976 og er på kr.10.000.Legatet kan er
hverves af een eller flere personer i
dansk idræt til videreuddannelse inden
for det specielle område,han eller hun
virker med indenfor idrætten.
Legatet er personligt og kan kun benyt
tes til det i henhold til ansøgningen an
førte formål.Legatet kan således ikke gø
res til genstand for overdragelse eller
pantsætning.
Begrundede ansøgninger til uddannelses
legatet kan indsendes af medlemmer af al
le idrætsorganisationer inden den 1.sep
tember 1977 til:
Legatkomiteen for TEXACO A/S�s
Uddannelseslegat
Holmens Kanal 5
1060 København K

INTERNATIONAL CRICKET

Første
test
uafgiort

Bob Woolmer,Kents åbner,der scorede century for England i
den første test mod Australien.

England fik sig en ny crickethelt under
den første test mod Australien - den så
kaldte Jubilee-test,der markerer 100 års
jubilæet for testsamkvemmet mellem Eng
land og Australien på engelsk grund.Hel
ten er Bob Woolmer,Kent,der nåede ialt
199 point.
Matchen blev naturligvis spillet på The
Oval og skønt England havde vundet den
indledende Prudential Cup-serie (En-da
geskampe på 55 overs) med 2-1,kom hjemme
holdet hurtigt i vanskeligheder.
Jeff Thomson,der er uden sin fastbowler
makker Dennis Lillee,fik hurtigt gjort
den engelske l.halvleg til et sørgeligt
syn.(Lillee plejer sin dårlige ryg i
den australske TV-kommentatorboks).Wool
mers 79,scoret over næsten en hel dag,
og Randalls 53,hjalp dog engl�nderne til
216 (Thomsen 4 f.41).Den australske de
butant Serjeant toppede med 81 i austra-

liernes svar på 296,hvor den engelske
fastbowler Bob Willis tog 7 for 78.
Over en dag var gået til spilde p.gr.af
regn og dårligt lys og 25.ooo tilskuere
på Lords fik den ene dag kun omkring en
times spil for deres erlagte entre.En
hver lighed mellem den fredag og en som
merdag var absolut tilfældig,skrev kom
mentatorerne.
I 2.halvleg lavede tfoolmer sit century,
mens den afsatte anforer Greig lavede
91 .Femte gærde faldt ved 286,tiende ved
305.Thomson tog 4 f.86.Australierne hav
de 44 overs til at score de nødvendige
220 til sejren og de gik efter pointse
ne.Men åbnerne var ude for 5.Kookes 50
hjalp lidt på sagen,men holdet var i al
vorlige vanskeligheder med 6 nede for
114,da dommerne tog overliggerne fem o
vers før afslutningen,idet dommerne men
te at lyset var for dårligt
Mike Brearley,der har
afløst Tony Greig som
anfører for England,er
den fØrste,som konstant
spiller med hovedbeskyt
telse.Som det ses er
hans tindinger beskyt
tet og under kasketten
er der yderligere be
skyttelse.Paraplyen er
kun beskyttelse mod den
regn,der har generet en
gelsk cricket meget i
denne sæson.I baggrun
den Lords'over-dækkede
pitch.
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til cricket-cirkus

er hans station,der transmitterer test
matcherne i Australien.
DET VIRKELIGE ÆRINDE
Dette kan ingen naturligvis acceptere.At
Packers station på egne betingelser skal
kunne sende cricket fra Australien,er et
umuligt krav.Den indledende sætning i
denne artikel er Packers ord til pressen
efter de sammenbrudte forhandlinger.Og
dermed stemplede han sig selv - hans æ
rinde er ikke cricketspillets - det er
alene en intern kamp mellem australske
TV-selskaber,han vil vinde.
Krigen
er erklæret.Packer har nu i sin
1
stald 11 hele det australske og hele det
vestindiske testhold plus de bedste syd
afrikanere og pakistanere.Derudover eng
lænderne Greig,Knott,Underwood,Amiss og
Snow.
EN STORM IMOD SIG
De testmatcher,der er arrangeret til vin
ter bliver uden deltagelse af nogen af
de 51,Packer har kontrakt med.Han har
dermed fået vendt den medvind,han en o
vergang havde,til en storm lige i ansig
tet.
De englændere,der har solgt sig til ham,
ligeledes.De har alle fået de såkaldte
benefits,d.v.s.store skattefrie beløb,
som en engelsk professionel spiller får
efter mange års tro tjeneste for sit
county.Disse penge er en slags pensions
ydelse,skravet sammen ved indsamlinger
blandt tilskuere og ved velgorenhedskam
pe.Men den loyalitet,som disse benefits
er udtryk for,forsvandt som dug for so
len,da Packer kom med sin pengekasse.

-Nu må hver mand hytte sit skind - og så
lad Fanden tage de sidste...
Sådan sagde den australske TV-mand Kerry
Packer,der nu har tegnet kontrakt med 51
af verdens førende cricketspillere,efter
at han havde forhandlet med de test-spil
lende nationer om et samarbejde.
Som det vil forstås,endte forhandlinger
ne resultatløst.Det var ellers ikke,for
di der ikke var vilje til at bøje af fra
de forskellige landes repræsentanter.Pac
ker var også med et langt stykke ad ve
jen med hensyn til datoer o.lign.
Men da Packer kørte frem med sit virkeli
ge ærinde kom bruddet.Kerry Packer er di
rektør for· en australsk TV-reklamesender
og han stillede som betingelse for at gå
ind på nogen form for kompromis,at hans
sender fik eneretten til at transmittere
test-cricket i Australien.Hans argument
er,at
da alle de forende spillere er i
1
hans stald 11 ,er det kun rimeligt,at det

UDELUKKELSE?
Der synes at herske en mere og mere ud
præget stemning for,at Packer og hans
spillere skal bekæmpes med alle til rå
dighed stående midler.Spiller de for Pac
ker istedet for for deres land bør de
simpelthen udelukkes,finder mange.Ledere
fra de engelske county-klubber,der har
været med til at lave de store benefits
for dem,der nu har solgt sig med hud og
hår,siger rent ud,at uanset hvor store
stjerner de pågældende så er,så har de
for sidste gang optrådt for deres county
hvis de foretrækker Packers TV-cirkus
fremfor deres land.
Den overvejende stemning synes altså at
gå mod udelukkelse af de 51.Men hvad det
skal ende med ved ingen.Erling Froulund,
Dansk Cricket Forbunds repræsentant på
det internationale forbunds mode i juli,
hvor der formentlig træffes en afgørelse,
får ihvertfald nogle spændende dage. Nis.
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Så lad
Fanden
tage de
sidste...
Aben krig efter at
verdens 51 bedste
spillere er solgt

1
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4.SLIP

BILLEDERNE på denne side (velvilligt stil
let til rådighed af H.Thuesen,Horsens Fol
keblad) er historiske og skildrer samtidig
en virkelig festdag for HORSENS-cricketaf
deling.Formand ANDERS MOSE fortæller,at
HENNING ELIASEN spillede sin kamp nr.250
mod SLAGELSE på Horsens førstehold,hvilket
selvfølgelig blev honoreret med blomster,
som det ses.HG.ELIASEN har desuden tre
landskampe,flere internationale kampe samt
været på udvalgt jysk hold.
250 førsteholdskampe er rekord i HORSENS,
som det formentlig er et af de højeste an
tal kampe spillet af en stadig aktiv her
hjemme.Det vil med den hidtidige turne
ringsordning sige at HG.ELIASEN har været
på førsteholdet uafbrudt i ca.25 år.Gad e
gentlig vide,hvem der har kamprekorden i
dansk cricket i dag? Folk som AXEL MORILD
JØRGEN MORILD,ERIK ABRAHAMSEN,KJELD LAR
SEN og THS.PROVIS må vel egentlig være ret
gode bud.CARSTEN MORILD,PEDER ØSTERGAARD,
JOHS.KNAKKERGAARD og andre må vel også ha
ve noget at sige i den forbindelse.Det får
vi måske at vide når statistikkerne for
DCFs første 25 år foreligger til næste år.
Men tilbage til Horsens store dag - HG.E
LIASEN har været en af byens bedste cric
ketspillere gennem tiderne,han er en match
winner-type og med sit kraftbetonede spil
har han afgjort mange kampe til Horsens
fordel.
Men selvfølgelig har han også gået i en
god skole i de 35 år,hvor han har haft bat
tet i hånden.Han fik sin cricketopdragel
se på banerne i Vestergade og flyttede med
ud til Idrætsparken - og opdragelsen fik
han gennem sin far,SVEND ELIASEN,også en
af Horsens·s bedste og da også på landshol
det.
Og så kommer vi netop til det finurlige far og søn kom til at spille sammen i søn
nens jubilæumskamp.SVEND ELIASEN,der er
68 år,stoppede sin gevaldige cricketkarri
ere for fire år siden,men var straks rede,
da Horsens manglede folk til kampen mod

- løst og fast·om cricket og cricketers
Slagelse.Tre spillere,Ole BLllow,Morten So
demann og Carsten Pedersen havde nemlig om
lørdagen spillet mellemrækkekamp i Esbjerg
og var således ikke spilleberettigede.Men
SVEND ELIASEN var straks rede - trods sin
alder klarede han sig flot,scorede 7 po
ints not out og var således med til at
sikre sejren.Det var også en anden af de
folk,man fik til at hjælpe - nemlig JØR
GEN OLESEN,der ikke har rørt en cricket
bold i et par år.Han scorede 95 og fjerne
de siden 6 sjællandske gærder for 25 -og
var med næste uge i Viborg.Jo,det var en
glædens dag i Horsens - og dem har man
såmænd cricketmæssigt ikke haft for mange
af i det seneste par år - men det kommer
forhåbentligt ige�.

UK-formand FINN NISTRUP skal med på lands
holdets tur til SKOTLAND,men som leder.Al
lligevel - beretter vor mand i hovedsta
den - spillede NISTRUP på et afbudsramt
SVANHOLM II mod AB en halvleg så smuk og
effektiv,at man skulle tro at han selv
var medbejler til en plads som åbnings
gærde på landsholdet.Det blev til 62 po
int og der er næppe tvivl om at NISTRUP
har en betydelig del af æren for at det
er gået Svanholmerne så forholdsvis godt
i 2.division i år.
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4.SLIP
AH,HVOR KOMMUNALT,siger de i ROSKILDE.Her
havde klubben regnet med at indvie sin
nye bane i DARUP i starten af denne sæson
!stedet blev den klar i midten af juni.
Banen er dejlig,selvom en jernbanelinie
på den ene side og en motorvej på den an
den ikke ligefrem skaber idyl,men f.eks.
Chang og Arhus har jo de samme problemer
med spor og veje.Under alle omstændighe
der - det glemmer man i Roskilde.Derimod
er det hård kost,at man absolut skal gra
ve ud til pitchen på sommerens vådeste
dag.Nu er der lavet nogle dybe hjulspor,
hvor de spillere,der fi�lder i gully,så
kan prøve at undgå at Qrække benene.Des
uden har rendegraveren lavet to dybe
grusstier på begge sider af pitchen,så
det kræver en noget speciel beskyttelses
teknik at fielde på den bane.Træningsfa
ciliteterne er slet ikke kommet op at
stå - måtten skal hentes omkring 400 me
ter væk og båsene er kun på tegnebordet.
De modstandere,der piver,fordi de skal
stå i marken i rendegraverens efterladen
skaber,burde hellere bøje sig i beundring
over at STANLEY PICKERSGILL og hans folk
holder fanen højt under de vilkår,men
som det gamle ord jo siger - det skal væ
re skidt,før det kan blive godt.
APROPOS baneforhold - vor hjemmelsmand
fortæller at nogle ABere forgangen week
end gæstede det svenske for at spille en
a-række kamp mod LUND.Her viste sig ikke
at være andre omklædningsfaciliteter end
buskene rundt om dyrskuepladsen.Nej,det
er ikke let,når man er vant til klubhus
med bar.
HVER australsk spiller,der deltager i
turneen i ENGLAND i sommer og strækkende
sig over næsten hele sæsonen,modtager et
samlet beløb på 3750 f - eller ca.10.000
kr pr.måned - meget pænt,men ikke noget
f.eks.professionelle fodboldspillere vil
le gå særligt langt efter.Nå,selvfølgelig
falder der mere at hen ad vejen og nogle
har nok også MR.PACKER (ham med cricket
cirkus�et) at falde tilbage på til vin
ter.
MENS VI taler om australiere - den tidli
gere test-åbningskaster A.R.DELL fik 10
no ball-domme (heraf seks i een over) i
en klubkamp.Dommer var NELMA GROUT,21 og
Australiens eneste kvindelige dommer i
første klasses cricket.
CIGARETFIRMAET Benson & Hedges investerer
næsten 2 mill.kr i australsk topcricket i
år og de næste to år.Ca.70 procent af pen
gene går direkte til spillerne.
18 CRICKET JULI 1977

- løst og fast om cricket og cricketers
A.J.HIGNELL,countyspiller i cricket,lands
holdsspiller for det engelske rugbyhold,
er i år anfører for både CAMBRIDGE UNIVER
SITYs cricket- og rugbyhold.(Gad vist,
hvornår den mand får tid til at studere?)
DEN AUSTRALSKE testholdskeeper R.W.MARSH
satte en verdensrekord ved i en kamp for
South Australia at hqlde ti greb og score
et century.
APROPOS CENTURIES - til udgangen af juni
er der herhjemme scoret ialt 33,men mærke
ligt nok ingen i l.division endnu.Højest
nåede BENNY B.NIELSEN med 151+ i KØGES
kamp mod AB II i 3.div.Der er scoret syv
centuries i 2.division - NIELS TALBRO,AB
har 126+ mod SORANER og 106+ mod FREM,TRO
ELS NIELSEN,FREM,har 147+ mod KB og 100+
mod SORANER,endda scoret på to dage i træk.
DOUG EVANS har 118 for KB mod FREM,DAVID
SMITH,SILKEBORG,101+ mod GLOSTRUP og MAB
HOUB SUBHANI,FREM,101 mod AB.I 3.division
er det blevet til ni centuries so far Køge-spillerens som nævnt det højeste.KOL
DINGs kastere har måttet lægge ryg til fi
re af de øvrige:ERLING KROGH ANDERSEN,HER
NING,134+,JØRN STEEN LARSEN,SKANDERBORG,
121+,JENS P.MORILD,HJØRRING,120,og SØREN
KLOKKER,KERTEMINDE,100.Til gengæld har
P.E.NIELSEN,KOLDING,scoret 112+ mod HJØR
RING.I 3.division har endvidere STIG HAN
SEN,KØGE,117+ mod NYK.F.Mod samme mand
skab har NAUDE STEYN,SVANHOLM,scoret 136+
Mellemrækkerne:HG.ELIASEN,HORSENS,125+ mod
HOVEDGARD,YAYA REDDY,LUND,109+ mod NÆSTVED
HANS HANSEN,RINGSTED,106 mod SORANER,SHA
HIS SIAL,LUND,102 mod ISHØJ,JOHN VIRAPEN,
LUND,101 mod NÆSTVED,ARNE GRØNNING,B 1913,
101+ mod B 1909,GRAHAM JENKINS,HOVEDGARD,
100 mod B 1913,og JØRGEN MORILD,ARHUS,100
mod VIBORG.Hos juniorerne har BJ.K.JENSEN
SVANHOLM,scoret 109 i iandsdelskampen mod
SYDJYLL/FYN og 122 mod AB,CARSTEN PEDER
SEN og MORTEN SODEMANN,begge HORSENS,har
henholdsvis 113+ og 107+ mod B 1913,NIELS
BINDSLEV,CHANG,108+ mod HJØRRING,JESPER I
SAKSEN,RINGSTED,102+ mod KB og JENS JEPPE
SEN,KØGE,118+ mod SORØ.Desuden har SØREN
MIKKELSEN,GLOSTRUP,scoret 142+ og 103+ i
drengekampe mod RINGSTED og AB.Og så glem
te vi selvfølgeligt een - KURT ØSTERGAARD
FREDERICIA,107 i 3.div.mod SKANDERBORG.
DER ER også noget,der hedder verdensrekor
der i NON-STOP-CRICKET.Den hidtidige lød
på 56 timer og 15 minutter;men i år har
to hold fra MOUNT ELISABETH CC,MELBOURNE
i Australien spillet non-stop i 60 timer
og syv minutter - gad vist om der egentlig
har været meget skæg ved det - til sidst?
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IRLAND,som Danmark sidste år i Ringsted
var tæt ved at slå,har i Dublin spillet
en to-dages match mod det australske test
hold.Irerne klarede sig overordentligt ny
deligt og scorede i l.halvleg over 200 po
ints for tabet af 3-4 gærder.De lukkede
omkring 70 points bagud i forhold til au
stralierne,som var blevet taget for 270,
fortrinsvis af spinneren MONTEITH,der ik
ke var med i Ringsted i ·fjor,men som tid
ligere har været en torn i øjet for det
Erl.Froulund
danske teshold.Mod australierne tog han 6
- cricket i
gærder for 70.Australien gav i 2.halvleg
Nakskov?
irerne to tomer til at score omkring 200
NYKØBING FALSTER har det svært i 3.divisi points og kampen endte uafgjort uden at i
on øst og den i forvejen meget lille spil rerne på nogen måde var pressede.Det må
lerstab er ydeligere blevet svækket ved at s·iges at være overraskende at et af de
små lande kan klare en sådan kamp så udmær
holdets - i sidste sæson - bedste kort,E
ket.Naturligvis griber australierne ikke
RIK SVENSSON,er flyttet til Korsør og har
en sådan kamp så alvorligt an,som en egent
lagt battet på hylden.Desuden tilbringer
en anden af klubbens gode spillere SVEND
lig testmatch,men alligevel var det godt
skuldret af IRLAND.
STENVANG sommeren som u-landsfrivillig i
Afrika og JOHN SVENSSON spiller for Glo
PEDERSEN,der var førende allrounder i
strup:Klubbens bærende spillere gennem,ja, KAJ
afdøde
BALLERUP CRICKET CLUB,har fået lys
det ma vel snart være 40 år,POUL J.PEDER
ten
igen
og debuterede for GLOSTRUP CC i
SEN og HARR� ERICHSEN bliver jo ikke yng
3.division
mod FREM.På samme hold har Bal
re,men stædige er de.De vil holde liv i
lerups
mangeårige
first string på gærdesi
cricket i NYKØBING F.og sammen med Danmarks den HARRY MØLLER fået
en indian summer,
ældste keeper og formentlig ældste aktive
mens
en
anden
af
Ballerups
gode spillere
i det hele taget,HØYER HANSEN,prøver de at fra de senere år,ERLING CHRISTIANSEN,der
holde skuden flydende indtil bl.a.T.S.KAL er vendt tilbage til SVANHOLM,scorer fle
SI får held med sit ungdomsarbejde på den
re points og tager flere gærder end nogen
nye bane.NYKØBING F.havde dog den glæde at sinde
tidligere i sin crickettid for Svan
en af klubbens bedste spillere for nogle
holm III i 3.divcøst.Der er efterhånden et
år siden,allrounderen POUL ERIK NIELSEN
Ballerup-hold igang rundt om i de k_Q
gjorde come back mod Glostrup,ligesom DCFs helt
benhavnske klubber.Kun mangler den måske
tidligere formand,ERLING FROULUND,har lo
bedste af Ballerups spillere OTTO JACOB
vet Nyk.F.at stille op,når hans kommunal
SEN,der - før han kom til Ballerup - var
direktørstilling i Nakskov levner ham tid
en
af de mest lovende spillere B 93 skab
til det.Froulunds mål med dette er ikke
te.Østerbroklubben
nedlagde jo i sin tid
blot at holde liv i Nykøbing men også at
aldeles
uforståeligt
sin cricketafdeling,
få mere cricket på Sydhavsøerne i det he
skønt
der
var
spillere
nok.Det passede ba
le taget,idet han rumsterer med hemmelige" re ikke ind i fodboldafdelingens
planer
planer om at få den for mange år siden af at give plads til cricket i de snævre
for
døde cricketklub i NAKSKOV genoplivet igen. hold på Østerbro.
BJARNE MADSEN,ungdomsJeder i DRONNINGBORG
CC har fået en smuk cadeau af RANDERS kom
mune.Han er blevet valgt som en af de tre
idræ�sledere,kommunen sender på udveksling
med idrætsledere fra RANDERS nordiske ven
skabsbyer.BJ.MADSEN skal til DRAMMEN.Iøv
rigt kunne DRONNINGBORG nyligt markere sit
10 års jubilæum med en nytlelig propaganda
tryksag,der bl.a.fortæller om klubbens hi
storie fra den januar-dag i 1967,hvor læ
rer FRITZ G.KNUDSEN tog initiativet til
klubbens start - en klub,der har vist sin
Harry MØller
levedygtighed,bl .a.med det danske junior
- Indian
mesterskab i 1971 og flere 2.pladser i 3.
Summer
division vest.
11
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DOUGLAS EVANS har med beklagelse måttet
sige KB og dansk cricket farvel.Gjorde
det med maner med 116 mod Frem.Kan ikke
få job som arkitekt her og må vende til
bage til Australien.KB kommer efter si
gende også til at undvære ALLAN SCHULTZ
i slutspillet,så landets ældste cricket
klub har før haft lysere udsigter.
UDEN AT tage stilling til vor hjemmels
mands vederhæftighed i den konkrete sag
kan vi da berette,at den nyeste måde at
få skub i kasterne i 3.division øst på,
når gærdespillerne har forket de første
30-40 bolde over "i skoven",skulle være
at sige:-Hvis du ikke kaster bedre,får
du ikke bud fra BELLING!Så skulle der u
fejlbarligt være pinde - siges det.
DET ER SJÆLDENT,at cricketdommere griber
til at give advarsler for "bodyline-bow
ling" (kastning mod kroppen) herhjemme.Vi
erindre kun fra nyere tid en kamp mellem
Nyk.M.og Ringsted,men i rivalopgøret i 2.
division AB-FREM greb dommer LARS HENRIK
SEN til dette middel mod Frem-kasteren
KHALID LATIF,der havde fortsat med at kas
te kort mod AB�erne.Han fik det gule kort
sagde holdkammeraterne grinende og det
kunne Latif såmænd have fortjent ved man
ge andre lejligheder også,Men i denne
kamp var hans kastestil måske udslaggiven
de for ABs sejr.For NIELS TALBRO,der la
vede omkring 90 pct.af AB�s points,ynder
korte bolde mod kroppen og hans yndlings
slag er hook�et.I denne kamp var forment
lig 9 ud af hver 10 points scoret på
hooks på Troels Nielsen og Latif.
JENS KAMP spillede sin kamp nr.loo på SKAN
DERBORGS l.hold mod B 1909 og fik en sejr
i jubilæumsgave,idet de indtil da frem
stormende fynboer blev stoppet kun fem
points fra sejren.1909�s australske kee
per JOHN PERRAN bemærkede,ar det var det
største "cricket-selvmord" han havde set.
5 gærder formåede ikke at score 11 point.
DET GAR ganske udmærket i HERNING for ti
den.Klubben ser ud til at skulle vende
tilbage til 2.division og man har netop
fået FREDDY SANGILD udtaget til såvel B
som ungdomslandshold.En af dem,der har væ
ret med i alle HERNINGs 27 år er den 55årige SV6ND H.NIELSEN og det var derfor
særdeles populært,da han nyligt blev ud
nævnt til æresmedlem.Udover hans indsats
i kampene har han nemlig også været en af
de førende dels som leder,formand og in
str�ktør,dels som initiativtager til byg
ger, af klublokaler m.v.En sådan ildhu er
guld værd i en hvilken som helst klub.
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Ferd.Ankersø
- fornemt
besøg

FERD.ANKERSØ,formand for VESTJYDEN i ES
BJERG fik celebert besøg under ESBJERGS
kamp mod SVANHOLM i grundserie øst.TV op
tog glimt fra kampen og PALLE HOLGERSEN
fik fortalt lidt om cricket,talt med CAR
STEN GRIGEL og med formand ANKERSØ samt
med en 81-årig cricketgæst.OG der blev da
også lige tid til at nævne landskampen mod
HOLLAND i juli.Glædeligt at TV ind imel
lem kan få tid at se på andre ting end li
ge fodbold og hestesport.
KB�s hold i 2.division har to gange i den
ne sæson lidt nederlag til SVANHOLMS an
dethold.Ingen KBere har glemt,at det var
dem,der sidste år slog SVANHOLMs l.divisi
onshold og derved på et tidligt tidspunkt
afgjorde årets danske mesterskab.Nederla
gene til Brøndbyklubbens 2.hold er derfor
kommet som noget af et chock for KBerne
særligt det sidste,hvor de blev ryddet for
4�,fortrinsvis af Svanholms ubeskrevne ju
n,orkaster STEEN PAULSEN,der fik sine bol
de til at svinge forholdsvis sent og bl.a.
kunne nyde,at to KBere lod bolden sejle i
pindene uden så meget som at spille efter
den.Hans 6 gærder for 29 fik KBerne til at
stønne:-Hver gang vi spiller,skaber vi en
ny kastestjerne" og HENNING LYSTRUP skrev
på indberetningsskemaet for en sejrrig K B
juniorkamp,spillet samme dag:-Måske skulle
vi have sendt dem i stedet.
DEN JYSKE KROFAR fra HOVEDGARD,dog med en
væsentlig del af sin fortid i NEW ZEALAND
GRAHAM JENKINS,tegnede sig for sin klubs '
første century nogensinde,da han scorede
100 på Odense stadion mod B 1913s andet
hold.Da hans kammerater imidlertid kun kun
ne bidrage med 45 alt i alt,og fynboerne
var startet med 202,lykkedes det ikke at
vinde - men spillerne fra HOVEDGARD har
stadigt lykkelige timer og GRAHAM JENKINS
samt den anden indvandrede newzealænder,
BRIAN CLAXTON har ihvertfald bevist at
der egentlig ikke skal så meget til for at
stable et crickethold på benene.
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DEN NAVNKUNDIGE KB�er Georg Brysting,der
døde for et par år siden,over 80 år gam
mel og som var en af sin tids største fod
bold- og cricketspillere,vil være stolt o
ver sit barnebarn,hvis han læser disse li
nier på de eviggrønne cricketbaner,hvor
vi forhåbentligt alle skal ses,når vi ik
ke længere kan mødes på de jordiske.Barne
barnet,MORTEN BRYSTING,er lilleputspiller
i KERTEMINDE.Han skulle deltage i en kamp
i Skanderborg og køres dertil af farmand.
Da kampen skulle starte,var han ikke duk
ket op og Kertemindes "altmugligmand"
(formand,anfører,dame- og herretræner,ba
nepasser m.v.) POUL WINTHER var ved at
blive noget "småmopset 11 Morten kom med en
lille halv times forsinkelse og da Poul
Winther lidt arrigt spurgte,hvorfor han
kom for sent,forklarede han at faderens
bil var brudt sammen på motorvejen,og at
det desværre havde taget nogen tid for
Morten at tomle til Skanderborg (Vel at
rrærke på eget initiativ).Formanden blev
naturligvis formildet og efterkom omgåen
de Mortens ønske - at være regnskabsfører
for KC næste dag i Dronningborg.Gad vidst
om de danske cricketspillere til sin tid
skal tale om "Danmarks Morten",som de
gjorde om hans bedstefar,der efter en
svenskekamp i fodbold blev tiljublet som
"Danmarks Georg"?
AAB kom ubesejret hjem fra en tur til Lon
don-området,hvor man både så og spillede
cricket.De danske mestre sluttede turen
med at vinde med 85 points over et hold
fra ADDISCOMBE.Alborgenserne startede med
200 for 3.(Carsten Morild 77,Henning Hoff
61) og de danske landsholdskastere fjerne
de derefter englænderne for 115.C.Morild
3 f.29,Henrik Mortensen 3 f.21,Ole Isaks
son 2 f.13.Henning Olesen kastede kun to
overs,fordi han tidligere i kampen var
blevet hæmmet af at en gammel fiberskade
brød op.
FAMILIEN Østergaard e.r stærkt repræsente
ret i 3.division vest og som det vil ses
af ranglisterne andet steds i bladet,ser
det ud til at familiens ihærdighed er ved
at bære frugt.Klubben har således i år pro
duceret sin første mand til landsholdet,
drengespilleren JAN MADSEN.
ANDETSTEDS på disse sider fortælles den
gribende beretning om Svanholmeren POUL
TRANSBØLS genvordigheder.PER HANSEN,GLO
STRUP giver ham ikke meget efter - har
måttet holde en længere pause efter at han
på et tidspunkt hvor han var lige ved at
være klar efter en cricketskade,faldt ned
ad en trappe.
•

_

Kj.Christensen
- sjældent
jubilæum

KJELD CHRISTENSEN,Skanderborg,spillede 1.
holdskamp nr.200 mod Svanholm 3/7.Klubben
måtte lægge hovederne i blød for at finde
en passende erindring - hidtil har man ba
re haft nåle for 50 og 100 kampe,men det
rækker jo ikke her.Kj.Christensen,der er
37,debuterede for 19 år siden rnod Hjør
ring og har siden kun forsømt to l.holds
kampe�Kj.Christensen havde sidste år en
af sine helt store sæsoner ved gærdet,og
flere mente dengang at han burde have væ
ret på landsholdet, hvor han har været fi
re gange med debut mod HOLLAND i 1969.Kj.
Christensen er dog udtaget som anfører
for B-landsholdet på turen til VESTTYSK
LAND i år.Midtjyllands Avis har talt med
jubilaren,som på spørgsmålet om hvilken
kaster han nødigst vil møde,svarer:-Car
sten Morild.Man kan altid være heldig at
slå ham ud,men hvis han skal spilles i or
dets bogstaveligste forstand,er han meget
vanskelig at have med at gøre.
!øvrigt spillede BO JEPSEN sin kamp nr.100
og LARS H.NIELSEN sin turr;eringskamp nr.50
for Skanderborg i Brøndbyerne.
Og nu vi er ved Skanderborg,så får midtjy
derne 23.juli besøg af VBB BERLIN,en gen
visit efter et succesrigt jysk besøg i maj
ERIK HANSEN,formand for forbundets ung
domsudvalg,har gjort en indsats for at
skabe større forståelse for cricketspor
ten,bl.a.hos lærere og andre,der har med
ungdom at gøre.Har skrevet lang informa
tiv artikel om cricketspillets grundprin
ciper og om forskellige træningsmulighe
der til det tværfaglige tidsskrift FOCUS
der beskæftiger sig med idræt i teori og
praksis.
LILLEPUTTEN Karsten Olesen,Chang,er for
mentlig for tiden landets mest uspilleli
ge kaster.25 af de 44 overs,hans har kas
tet i turneringen,er maidens.l de reste
rende 19 er der scoret 27 point på ham.
Den samlede gærdehøst er på de samme 44
overs blevet til 22.
CRICKET JULI 1977 21

4.SLIP
OGSA ENGLANDS åbningsgærde DENNIS AMISS
har tegnet kontrakt med det i sidste num
mer omtalte "cricketcirkus",der til vin
ter skal turnere rundt i Australien og
spille kampe for en reklame-TV-sender.ENG
LAND må nu rejse bl.a.til PAKISTAN uden
bl.a.UNDERWOOD,KNOTT,GREIG og AMISS,hvis
man ikke vælger at forhandle sig frem til
en løsning,hvor begge parter bøjer af,med
direktøren for reklamecricket-cirkus-et,
KERRY PACKER,der er godt på vej til at
blive den mest omtalte mand i de engelske
avisers sportsspalter i år.
CRICKETINTERESSEREDE rundt omkring glippe
de noget med øjnene,da det normalt velun.
derrettede RITZAUS BUREAU en søndag aften
meddelte at HJØRRING havde vundet over
AAB med 74 points og bedre blev det ikke
ved at se ALBORG STIFTSTIDENDES overskrift
næste dag:"Fik hævnet klubskiftet".Men
RB var undskyldt - på grund af en journa
listisk arbejdsnedlæggelse havde man uø
vede folk på redaktionen og de havde byt
tet om på resultatet.AAB vandt med 74 po
ints og det var CARSTEN og CLAUS MORILD
så sikre på,at de havde meldt afbud til
kampen - ikke på grund af uoverenstemmel
ser,som nogle straks ville vide,men for
di,der også skal være lidt tid til fami
lien.Hvad STIFTSTIDENDE angår,var den og
så hjemme:Vendelboerne greb KLAUS BUUS
ud på 3.bold i kampen,hvor MOGENS UHRSKOV
iøvrigt spillede sin l.holdskamp nr.150
og TOM C.NIELSEN sin l.holdskamp nr.50.
TORBEN DALAGER,cricketspiller fra B 1909
var i nogle dage bogstavelig taget ikke
til at slå et ord af.Han fik slået tre
tænder løse af en cricketbold under træ
ning.Lægen beroligede dog den uheldige
fynbo med at der ikke var fare for at han
skulle have nyt "gitter" - blot måtte han
ikke si-e en ly-; fire dage.
DET ER MED blandede følelser,at den engel
ske cricketverden har modtaget meddelel
sen om,at GEOFF BOYCOTT,en af landets bed
ste gærdespillere - nu atter har stillet
sig til rådighed for testholdet,hvor han
ikke har været siden 1973.Boycott meddel
te dengang,at han ikke længere var til
disposition og at han helt ville hellige
sig YORKSHIREs countyhold.Nu vil han ger
ne være med igen,men han bliver et pro
blem for UK.Han er stadig en af landets
førende og sikkert spillen-æssigt kvalifi
ceret,men som det hedder - han unddrog
sig forpligtelserne overfor sit land,da
bombardementet var værst - nemlig da LIL
LEE og THOMSON i Australien gav en række
engelske gærdespillere en behandling,de
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nok aldrig er kommet over.Men uden LILLEE
og med en THOMSON ikke nær så truende som
før,er australierne langtfra så frygtind
gydende i denne sommer,som tidligere.

Poul TransbØl
-landets
uheldigste

DANMARKs uheldigste cricketspiller i 1977
er kåret.SVANHOLMs POUL TRANSBØL slår si
ne konkurrenter med mange længder.I sæso
nens første pokalkamp stødte han sammen
med GLOSTRUPs velvoksne og bomstærke kas
ter JØRGEN HANSEN.Og man bør hverken ver
balt eller legemligt komme i sammenstød
med DCFs dommeransætter.Det tilsyneladen
de uskyldige sammenstød førte for Trans
bøls vedkommende til en så kraftig for
stuvning af hånden at han først kunne hol
de på et bat igen i begyndelsen af juni.
Netop som han skulle igang igen,følte han
på DANMARKS HØJSKOLE for LEGEMSØVELSER
trang til at forsøge sig udi BASEBALLSPIL
let.Bolden blev slået højt op i luften Trasbøl og en anden spiller - af nogenlun
de samme drøjde som den tidligere omtalte
Jørgen Hansen prøvede begge at gribe bol
den,med det resultat,at de bragede hove
derne sammen.Den anden fik hovedpine,Trans
bøl blev kørt bevidstløs på hospitalet med
kraniebrud,brækket næse og hukommelsestab.
Efter en lille måneds tid var bruddene he
let og hukommelsen vendt tilbage og nu
skulle Transbøl så endelig igang - men så
blev han kaldt tilbage til hospitalet til
en benoperation,han havde været skrevet op
til et helt år.Poul Transbøl har dog en
trøst.Han er træner for Svanholms juniores
og selv fra sygesengen har han kunnet føre
sit hold til en foreløbig førsteplads i
juniorrækken øst.
OG MENS VI taler om uheld - PER LANGMARK
l.divisionsspiller hos VESTJYDEN,ESBJERG
brækkede et fodrodsben i kampen mod SKAN
DERBORG og måtte indgipses på sygehuset.
Hans klubkammerater stred tappert en an
den halvleg igennem for at hindre midtjy
derne i at få maksimumsudbytte af kampen
og det lykkedes.

Et vemodigt
farvel til
Grenå-cricket

Dansk Cricket Forbund har ikke for man
ge klubber,selvom der i de seneste år er
startet flere nye.Derfor er det med ve
mod og beklagelse vi må notere,at en af
de "gamle" er faldet fra.
Midt i juni måtte Grenå Idrætsforenings
cricketafdeling give op.Som afdelingens
formand,Asger Hartelius,skriver til for
bundet:-Vi vidste allerede sidste år,da
vi skulle tilmelde hold,at det ville bli
ve vanskeligt at gennemfore turneringen
i år,samtidig med at vi vidste at i år
ville være det sidste år,hvor vi havde
en chance.Vi havde håbet at kunne mobi
lisere 3-4 spillere,som ikke havde del
taget det sidste par år,men det er kun
lykkedes for os at få en af disse igang
samtidig med at flere af vore spillere,
s0m bor i andre byer,spiller andre ste
der.Vi har derfor kun været 12 mand...
Grenå har gennemført fire kampe,to af
dem med 10 mand og da der kun var 7-8
disponible til kampen mod B 1913 og da
det ikke så bedre ud for de kommende
kampe,traf man den tunge beslutning at
trække holdet.
Arhus har siden søgt om og fået tilla
delse til at bruge fire Grenå-spillere,
Hans Ole og J.Malfelt,Kim Nielsen og
Zacher Christensen.De fleste af de øv
rige lægger formentlig battet på hyl
den.Beklageligvis - men man har vel
med turneringsleder Søren Nissen lov
at Grenå kan 11 genoplives 11 ,at der igen
kan spilles cricket på den hyggelige
bane nær Kattegat,hvor også den gamle
redacteur engang i sine unge dage er
blevet kastet ud.
Grenå har nemlig både med bat og bold
gjort det godt nok til at kunne holde
sig i 2.division i det meste af DCFs
snart 25 år.Men det har har knebet med
tilgangen og Grenå har haft vanskelighe
der i det sidste par år efter nedryknin
gen til 3.div,selvom der er talentfulde
unge på holdet.
Både ældre og yngre spillere over hele
Jylland,måske over hele landet vil tæn
ke tilbage med glæde og fornøjelse på
kampe mod Johs.Knakkergaard,der har be
tydet umådeligt meget for cricket i Gren
å,mod Egil Andreassen,Viggo,Tommy og
Johnny Hansen,Niels Sjørup,Eigil Crone
o� mange,mange flere.
ola.

Turneringsresultater:
GRUNDSERIE I ØST:

4/6.RINGSTED (hj) over ESBJERG med 121 po
int efter l.halvleg.(6-0).Ringsted 247 f.
7 (Ebbe Hansen 45+,Per Vinding 45,Max Ni
elsen 43),Esbjerg 126 (Sv.E.Ankersø 36,K.
Hansen 33,Claus Rasmussen 4 f.37,Jan Han
sen 3 f.39) og 82 f.3 (Chr.Ankersø 40+,
Henning Berg 3 f.40).
5/6.SKANDERBORG (hj)-B 1909.Afbrudt p.gr.
af regn.Skanderborg 23 f.6 (Per Jacobsen
4 f.12).
5/6.SVANHOLM (hj) over ESBJERG med 7 st.
gærder efter l.halvleg.(6-0).Esbjerg 81
(Ole Mortensen 3 f.15),Svanholm 95 f.3
(Lars Hansen 46+).
11/6.B 1909 (hj) over RINGSTED med 3 st.
gærder efter l.halvleg.(6-0).Ringsted 162
(Jan Hansen 59,Max Nielsen 30,Jan Rasmus
sen 4 f.36,Gulzar Ahmed 4 f.43),B 1909
164 f.7 (Peter P.Klokker 53,G.Ahmed 27,J.
Perran 25).
12/6.SKANDERBORG (hj) over RINGSTED med
25 point efter l.halvleg. (6-0).Skanderbg.
102 (Jens Priess 28,Hans E.Juncker 7 f.26
Henning Berg 3 f.9),Ringsted 77 (Kj.Chri
stensen 3 f.19).
18/6.SVANHOLM (ude) over B 1909 med halv
leg og 38 point. (8-0).B 1909 50 (Fl.søe
gård 5 f.21,0le Mortensen 5 f.28) og 57
(Fl.SØegaard 6 f.23,0.Mortensen 4 f.33),
Svanholm 145 (Lars Hansen 90,Jan Rasmus
sen 5 f.38).
19/6.SKANDERBORG (hj) over B 1909 med 4
point efter l.halvleg.(6-0).Skanderborg
193 (Jens Priess 45,Vagn Zilmer 34,Kjeld
Christensen 29,Erik Juul 26,Gulzar Ahmed
4 f.34,P.P.Klokker 3 f.�9) ,B 1909 189 (G.
Ahmed 82,P.P.Klokker 57,Leif Hansen 5 f.
29).
19/6.SVANHOLM (ude) over ESBJERG med 6 st.
gærder efter l.halvleg.(6-0).Esbjerg 166
(Leif Øre 60,Kurt Hansen 27,Lars Hansen 4
f.55),Svanholm 167 f.4 (Søren Hamberg 39+
Bj.K.Jensen 31+,Henning Elmelund 31).
26/6.SKANDERBORG (hj) over ESBJERG med
134 point efter l.halvleg.(6-0).Skanderbg.
274 f.8 (Leif M.Nielsen 52,Jens Priess 51
Egon Jørgensen 48+,Vagn Zilmer 39,Jens
Kamp 25,Karsten Grigel 5 f.96) og 17 f.O.
Esbjerg 140 (Jan Madsen 52,Anker Ankersø
35+,Kj.Christensen 3 f.15),og 80 f.7 (C.
Ankersø 39,Kj.Christensen 4 f.27).

GRUNDSERIE I VEST:

30/5.AAB (hj) over NYKØBING M.med 125 po-
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int efter l.halvleg.(6-0).AaB 185 f.4 (H.
Mortensen 78+,Kl.Buus 32+,Per Terp 29,0le
Isaksson 25,Torben L.Pedersen 3 f.32),Nyk.
M.60 (Poul Pedersen 25,Carsten Morild 6 f.
17,Henning Olesen 3 f.16).
30/5.HJØRRING (hj) over CHANG med 6 st.gær
der efter l.halvleg.(6-0).Chang 84 (N.Chr.
Elefsen 6 f.20) ,Hjørring 86 f.4 (J.Holms
bjerg 25).
5/6.HJØRRING (hj)-ÅRHUS.Afbrudt p.gr.af
regn.Århus 12 f.l.
5/6.CHANG (hj)-NYKØBING M.Afbrudt p.gr.af
regn.Chang 62 f.l (P.W.Jensen 32+,Morten
Skannerup 25).
12/6.NYKØBING M (hj) over ÅRHUS med 40 po
int efter l.halvleg.(6-0).Nyk.M.142 (Erik
Hansen 33,John Madsen.6 f.49,Rob.Burnes 4
f.24),Århus 102 (Lars Mathiassen 33+,John
Madsen 30,Hg.Jensen 4 f.38,Flemm.Poulsen
3 f. 34).
12/6.AAB (ude) over HJØRRING med 84 point
efter l.halvleg.(6-0).AaB 156 (Henrik Mor
tensen 35,Erik Westergaard 29,Karsten Chri
stensen 6 f.72,0le Christoffersen 4 f.48),
Hjørring 72 (li.Mortensen 3 f.28,Hg.Olesen
4 f.17).
18/6.AAB (ude) over ÅRHUS med 54 point ef
ter l.halvleg. (6-0).AaB 129 (Carsten Mo
rild 42,John Madsen 4 f.28,Robert Burnes
4 f.37),Århus 75 (Henr.Mortensen 5 f.39).
18/6.CHANG (hj) over NYKØBING M.med 7 st.
gærder efter færdigsp.kamp. (8-0),Nyk.M.60
(Tommy Knudsen 6 f.24) og 111 f.6 (Torben
L.Pedersen 48,T.Skov Nielsen 4 f.24)Chang
62 (Henning Jensen 4 f.2,Claus Hansen 5 f.
27) og 110 f.3 (Bj.Holtegaard 45+,T.Skov
33+,Erik Hansen 3 f.47).
19/6.HJØRRING (ude) over CHANG med 6 st.
gærder efter færdigsp.kamp.(8-0).Hjørring
162 (Jesper Morild 48,Jens Holmsbjerg 45,
T.Skov Nielsen 5 f.37,Bj.Holtegaard 4 f.
71) og 49 f.4 (Jesper Morild 27+,T.Skov
3 f.18),Chang 64 (N.Chr.Elefsen 7 f.33,0.
Christoffersen 3 f.20) og 142 (Morten Skan
nerup 47,0.Christoffersen 4 f.33,Tom C.Ni
elsen 3 f.13,Karsten Christensen 3 f.89).
25/6.HJØRRING (ude) over ÅRHUS med 4 st.
gærder efter l.halvleg. (6-0).(6-0).Århus
154 (John Madsen 73,Tom C.Nielsen 5 f.40)
Hjørring 155 f.6 (N.Chr.Elefsen 51).
26/6.HJØRRING (ude) over ÅRHUS med 62 po
int efter færdigsp.kamp. (8-0) .Hjørring 217
(Jens P.Morild 84,Tom C.Nielsen 66,Jesper
Morild 35,John Madsen 6 f.58) og 46 f.4.
Århus 88 f.7 (John Madsen 39,Tom C.Nielsen
3 f.24) og 113 (Steffen Meibom 38,N.Chr.E
lefsen 7 f.39,Bruno Nielsen 3 f.26).
26/6.NYKØBING M.(hj) over CHANG med 5 st.
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gærder efter l.halvleg.(6-0).Chang 176
(Henrik Flugel 66,Poul Griis 45,Flemm.
Poulsen 5 f.47),Nyk.M.177 f.5 (Svend Vil
lumsen 38,Poul Pedersen 36,Henning Jen
sen 32,Bj.Jensen 29+,Gert Kristiansen 5
f.61).

GRUNDSERIE II ØST:

30/5.FREM (hj) over AB med 176 point ef
ter l.halvleg.(6-0).Frem 256 f.6 (Mabh.
Subhani 101,Amjad Iqbal 70+,Actor Cheema
32,Bj.Rossen 4 f.74),AB 80 (Niels Talbro
27,John Luther 3 f.9,Troels Nielsen 4 f.
22).
5/6.SVANHOLM (ude) over SORANER med 16
point efter l.halvleg.(6-0).Svanholm 97
(G.Kristensen 50,Bo Bluitgen 7 f.40,Peer
NØrgaard 3 f.51),Soraner 81 (P.NØrgaard
28+,Steen Paulsen 3 f.13,Peter Schmidt 3
f.10,Tom Kristensen 3 f.24).
5/6.AB (hj)-KB.Afbrudt p.gr.af regn.AB
228 (Niels Talbro 67,Jan Ribel 43,Bent
Rossen 37,Allan Schultz 4 f.62,Henning
Lystrup 3 f.63).
11/6.AB (hj) over FREM med 3 st.gærder
efter l.halvleg.(6-0).Frem 114 f.9 (Tro
els Nielsen 29,Bj.Rossen 6 f.60),AB 144
f.7 (Niels Talbro 106+,Khalid Latif 3 f.
38,Troels Nielsen 4 f.62).
12/6.SVANHOLM (hj) over KB med 98 point
efter l.halvleg.(6-0).Svanholm 146 (Hen
rik Lam 31+,Bj.K.Jensen 28,Hg.Lystrup 4
f.47,Allan Schultz 3 f.46),KB 48 (Steen
Paulsen 6 f.27,Klaus Frederiksen 3 f.15).
19/6.KB (hj) over SORANER med en halvleg
og 43 point.(8-0).KB 220 f.7 (Jørgen Hal
men (64+,Benny Burmeister 48+,Per Søren
sen 36,N.O.Bjerregaard 4 f.77),Soraner 70
(Vie Metha 25+,Allan Schultz 4 f.17,Hg.
Lystrup 4 f.27) og 107 (Charles LØnholdt
27,E.Borchersen 26+,Hg.Lystrup 5 f.41,
Stig Lund 3 f.48).
19/6.FREM (hj) over SVANHOLM med 8 st.gær
der efter færdigsp.kamp.(8-0).Svanholm 82
(Troels Nielsen 4 f.21,Khalid Latif 4 f.
41) og 110 (Klaus Frederiksen 38,J.Luther
5 f.17,Tr.Nielsen 3 f.41),Frem 102 f.l
(J.Luther 56+,A.Cheema 29) og 91 f.2 (M.
Subhani 49+,Finn Madsen 27+).
25/6.FREM (ude) over KB med 3 st.gærder
efter l.halvleg.(6-0).KB 216 (Doug.Evans
118,JØrgen Halmen 30,Troels Nielsen 5 f.
58,Finn Madsen 3 f.29),Frem 219 f.7 (Tr.
Nielsen 147+,K.Latif 25,Hg,Lystrup 4 f.118)
26/6.FREM (ude) over SORANER med en halv
leg og 52 point (8-0).Frem 244 f.3 (Tr.
Nielsen 100+,Johan Luther 85,M.Subhani
39),Soraner 106 (J.Butler 26,Tr.Nielsen 3
f.7,John Dean 3 f.26,K.Latif 3 f.44) og
86 (Sidney NØrgaard 26,Kim Schaumann 35,

J.Luther 5 f.43,K.Latif 3 f.14).
26/6.AB (ude) over SVANHOLM med 43 point
efter l.halvleg.(6-0).AB 199 f.9 (Jan Ri
bel 63,Ole Beir Andersen 43,Tom Kristen
sen 4 f.58),Svanholm 156 (Finn Nistrup 62
Leif Hansen 34,Bj.Rossen 5 f.45).

GRUNDSERIE II VEST:

4/6.SILKEBORG (hj) over SLAGELSE med 7 st.
gærder efter færdigsp.kamp. (8-0) .Slagelse
81 (Azhar Ali 3 f.13,Bj.Rasmussen 4 f.31)
og 101 (Jan Ursin 25,A.Ali 3 f.17,Bent
Andersen 3 f.18),Silkeborg 154 f.4 (Bj.
Rasmussen 43+,Erik Randløv 41+,Bo Christi
ansen 4 f.47) og 35 f.3.
5/6.VIBORG (hj) over SLAGELSE med 2 st.
gærder efter l.halvleg. (�-0) .Slagelse 183
(John Andersen 34,Va9n Pedersen 31,Ebbe
Christiansen 31,Lindy Pedersen 25,Flemm.
Agerskov 5 f.66),Viborg 185 f.8 (Flemm.
Agerskov 69,Patrick Joseph 36,John Ander
sen 3 f.57).
11/6.SILKEBORG (ude) over SLAGELSE med 23
point efter l.halvleg.(6-0).Silkeborg 222
(Ej.Rasmussen 78,Azhar Ali 33,Niels Ras
mussen 29,Sv.Å.Jensen 25,Erik Sørensen 3
f.63),Slagelse 199 (Bo Christiansen 73,K.
Andreassen 46,John Nielsen 42,Bj.Rasmus
sen 5 f.28).
12/6.GLOSTRUP (hj)-SILKEBORG.l.halvleg ik
ke færdigspillet.(0-0) .Glostrup 242 f.9
(Jørgen Nielsen 46,Per Pedersen 42,Rene
Thomsen 40,Thor Jensen 31,David Smith 3
f.18,Bj.Rasmussen 3 f.51),Silkeborg 189
f.8 (D.Smith 101+,Azhar Ali 33,Per Peder
sen 3 f.34).
12/6.HORSENS (hj) over VIBORG med 123 po
int efter l.halvleg. (6-0).Horsens 250 (E
rik Olesen 81,Oriel Joseph 37,P.E.Hjorth
25.Jan Thorup 4 f.21),Viborg 127 (Patrick
Joseph 32,Fl.SØrensen26,Ole Bulow 4 f.10
E.Olesen 4 f.44).
19/6.HORSENS (hj) over SLAGELSE med 84 po
int efter l.halvleg.(6-0).Horsens 223 f.
9 (Jørgen Olesen 95,Tom Iver Poulsen 49,
Bo Christiansen 4 f.62) 'Slagelse 139 (J.
Nielsen 60,J.Olesen 6 f.25).
19/6.SILKEBORG (ude) over VIBORG med 5 st.
gærder efter l.halvleg.(6-0).Viborg 147
(Patrick Joseph 45,Flemm.sørensen 26,Bj.
Rasmussen 5 f.30),Silkeborg 151 f.5 (Bj.
Rasmussen 83+,Erik Mikkelsen 41).
25/6.HORSENS (ude) over VIBORG med 5 st.
gærder efter l.halvleg.(6-0).Viborg 156
(Poul Pedersen 33,James Walton 27,JØrgen
Olesen 3 f.40) og 37 f.l,Horsens 165 f.5
(Erik Olesen 54,Ole Bulow 32).
26/6.GLOSTRUP (hj) over SLAGELSE med 4 st.
gærder efter l.halvleg.(6-0).Slagelse 113

(John Nielsen 47,Lindy Pedersen 27,JØrgen
Hansen 4 f.16),Glostrup 117 f.6 (Ole Ro
land 26+,Bo Christiansen 4 f.28).

3.DIVISION ØST:

28/5.RINGSTED (ude) over FREM med 27 point
efter l.halvleg.(6-0).Frem 166 (J.Belling
37,Abdur-Rab Khan 29,Jan Dahl 3 f.44,Jan
Marott 3 f.48) og 114 f.2 (A.-R.Khan 61+)
Ringsted 193 f.2 (Niels E.Christensen 74,
Ej.Nielsen 50).
4/6.RINGSTED (ude) over SLAGELSE med 87 po
int efter l.halvleg� (6-0).Slagelse 101 (P.
Pedersen 31,Per Johansen 5 f.15) og 151 f.
3 (John Nielsen 65+,Erik Sørensen 32,Leif
Jacobsen 29),Ringsted 186 f.4 (Per Johan
sen 57,H.Wilhelmsen 39,Leif Johansen 35+,
E.Sørensen 3 f.60).
5/6.KØGE (hj) over AB med 163 point efter
l.halvleg.(6-0).Køge 242 f.3 (Benny B.Ni
elsen 159+,Jens Jeppesen 58),AB 79 (Lars
Christensen 25,Jens Sørensen 3 f.22) og
10 f.l.
4/6.GLOSTRUP (hj) over FREM med 3 point ef
ter l.halvleg.(6-0).Glostrup 204 f.6 (Sø
ren Mikkelsen 72,Harry Møller 55,Michael
Møller 38,Kn.Nordkamp 28,Kaj Hjorth 3 f.
37),Frem 201 (M.Tufail 50,J.Belling 43,J.
Hansen 4 f.23).
5/�.SVANHOLM (hj) over NYKØBING F.med 134
point efter l.halvleg.(6-0).Svanholm 250 f.
3 (Naude Steyn 136+,Erl.Kristiansen 71,S.
Nissen 39),Nyk.F.116 (T.Kalsi 42,Erl.Kri
stiansen 6 f.18) og 179 f.8 (Harry Erich
sen 71+,Poul J.Pedersen 27,Erl.Kristiansen
3 f.58).
5/6.SORØ (hj) over ROSKILDE med 7 st.gær
der efter færdigsp.kamp.(8-0).Roskilde 119
(Palle Lykke 71,Hans H.Nissen 4 f.32,Alex
Olsen 3 f.22) og 97 (Helmer Hansen 26,H.H.
Nissen 3 f.17),Sorø 120_f.7 (Alex Olsen 39
H.H.Nissen 29,Stig Lucas 4 f.42) og 104 f.
3 (Ole Huckelkamp 62+).
11/6.KØGE (ude) over FREM med 6 st.gærder
efter færdigsp.kamp.(8-0).Frem 62 (Jens
Jeppesen 5 f.6) og 119 ( Helge Kaj 26,M.
Tufail 25,Jens Sørensen 3 f.21) ,Køge 67 f.
0 (Benny B.Nielsen 55+) og 119 f.4 (B.B.Ni
elsen 47,A.-R.Khan 4 f.28).
12/6.GLOSTRUP (ude) over NYK.F.med 8 st.
gærder efter færdigsp.kamp.(8-0).Nyk.F.99
(Poul E.Nielsen 39,JØrgen Hansen 4 f.28)
og 18 (J.Hansen 5 f. 6,John Sørensen 4 f.
11),Glostrup 109 f.5 (Søren Mikkelsen 51+
Michael MØller 30) og 15 f,l.

12/6.RINGSTED (hj) over ROSKILDE med en
halvleg og 23 point (8-0).Ringsted 207 (H.
Wilhelmsen 40,Jan Marott 38,Leif Johansen
35,Bj.Nielsen 30,Eigil Johansen 3 f.28),

CRICKET JULI 1977 25

Roskilde 97 (Ian Barnes 26,Mich.B.Hansen
4 f.24) og 87 (Stig Lucas 25+,Leif Johan
sen 5 f.21,Jan Dahl 4 f.31).
18/6.SLAGELSE (ude) over FREM med 2 st.gær
der efter l.halvleg.(6-0).Frem 157 (Helge
Kaj 40,Kaj Hjorth 35,A.-R.Khan 30,Jens Chr
Hansen 6 f.43),Slagelse 165 f.8 (John Mad
sen 38,Gert Schønning 36+,z.Khan 3 f.47).
18/6.SVANHOLM (hj) over KØGE med 15 point
efter !.halvleg.(6-0).Svanholm 137 (S.Nis
sen 27),KØge 122 (Jørg.Nordkamp 3 f.22,E.
Kristiansen 3 f.29,N.J.Lorentzen 3 f.46).
19/6.AB (hj) over KB med 45 point efter
!.halvleg.(6-0).AB 107 (Iqtikar Rana 28,
Thony Hadersland 27,Ths.Provis 26,Karl
Morild 7 f.22) ,KB 62 (Niels NØrregaard 8
f.28).
19/6.SORØ (hj) over NYKØBING F.med 8 st.
gærder efter færdigsp.kamp.(8-0).Nyk.F.
140 (T.S.Kalsi 74+,Ole Hiickelkamp 5 f.31,
Alex Olsen 3 f.38) og 21 (JØrg.Eliasen 6
f.13,O.Hiickelkamp 3 f.7),9JrØ 143 f.3 (A.
Olsen 49,Mich.Goeskjær 44,JØrg.Sarøe 41+
Poul J.Pedersen 3 f.71) og 22 f.l.
26/6.RINGSTED (hj) over GLOSTRUP med 7 st.
gærder efter færdigsp.kamp.(8-0).Glostrup
83 (Mich.Møller 32,Leif Johansen 8 f.18)
og 105 (M.MØller 33,Jan Marott 4 f.24,L.
Johansen 3 f.45),Ringsted 94 f.5 (Per Jo
hansen 35,John Svendsen 3 f.29) og 104 f.
3 (Geert Jensen 65+,L.Johansen 25+).
25/6.SVANHOLM (ude) over ROSKILDE med 3
st.gærder efter !.halvleg.(6-0).Roskilde
212 (Stig Lucas 73,Palle Lykke 61,Leif
Pedersen 28+,Erl.Kristiansen 5 f.53),Svan
holm 219 f.7 (Naude Steyn 84,J.Nordkamp
36,E.Kristiansen 26,Palle Lykke 3 f.60).
26/6.FREM (ude) over KB med 103 point ef
ter !.halvleg.(6-0) .Frem 166 (Amjad Iqbal
50,Flemm.Hermann 5 f.30),KB 63 (St.Friis
6 f.31).
26/6.AB (hj) over NYKØBING F.med en halv
leg og 107 point (8-0).AB 223 f.5 (Lars
Christensen 133+,Mich.LØnhardt 38,Thony
Hadersland 29),Nyk.F.59 (Niels Nørregård
6 f.�) og 57 (Ths.Provis 5 f.33).

3.DIVISION VEST;

28/5.DRONNINGBORG (ude) over SKANDERBORG
med 2 st.gærder efter l.halvleg.(6-0).Sk.
borg 182 (Preben Juul 57,Bo Jepsen 54,H.
U.Åstrup·5 f.16,Flemm.Rasmussen 3 f.80),
Drborg 184 f.8 (Lars Rytter 27,H.U.Åstrup
48,Fl.Rasmussen 29,Bo Jepsen 5 f.59).
4/6.SKANDERBORG (ude) over GRENÅ med 11
point efter !.halvleg.(6-0) .Skanderborg
95 (Jørgen Steen Larsen 38) ·,Grenå 84 (E
gil Crone 32,J.St.Larsen 6 f.41,Bo Jep
sen 4 f.41).
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5/6.KOLDING (hj)-KERTEMINDE:l.halvleg ik
ke færdigspillet.(0-0).Kolding 209 f.8 (K.
Jessen 61,L.H.Madsen 45,P.E.Nielsen 29,SØ
ren Klokker 3 f.44) ,Kerteminde 191 f.6 (S.
Klokker 100,Bj.Rasmussen 31,Poul Winther
29+,Lars P.Nielsen 3 f.67).
5/6.HERNING (hj)-B 1913.Aflyst p.gr.a,regn.
5/6.DRONNINGBORG (hj) over HOLSTEBRO med
7 st.gærder efter !.halvleg.(6-0).Holste
bro 199 f.5 (John Jespersen 50,P.E.Morten
sen 48+,Peter Johansen 44,BØrge Steensen
32,Fl.Rasmussen 3 f.92).Dronningborg 202
f.3 (Fl.Rasmussen 72,Henry Jacobsen 60+,
Hans Ulrik Åstrup 59+).
5/6.ÅRHUS (hj)-FREDERICIA:Afbrudt p.gr.af
regn.Fredericia 146 f.3 (Jan Østergaard 52
Kurt Østergaard 38+,Finn Kirkeby 34).
11/6.KOLDING (hj) over ÅRHUS med 3 st.gær
der efter l.halvleg.(6-0).Århus 135 (Jan
Thybo 42.Hans Chr.Madsen 3 f.12,Poul E.Ni
elsen 4 f.31),Kolding 136 f.7 (P.E.Nielsen
77+,Erik Madsen 3 f.35).
12/6.HERNING (ude) over HOLSTEBRO med 4 st
gærder efter færdigsp.kamp. (8-0).Holstebro
69 (Mohammed Abbas 6 f.17,Bj .Rosendal 3 f.
24) og 99 (Peter Johansen 33,Geoffrey Staa
ford 30,Freddy Sangild 3 f.9),Herning 87
f.3 (John Simonsen 34+) og 83 f.6 (F.Que
reshi 25,P.Johansen 3 f.41,P.E.Mortensen
3 f.42).
11/6.KERTEMINDE-HJØ RRING:Ikke spillet.
12/6.B 1913-HJ ØRRING:Ikke spillet.
12/6.FREDERICIA (hj) over DRONNINGBORG med
l st.gærde efter !.halvleg.(6-0).Dr.borg
85 (Bent Madsen 4 f.18,Peder Østergård 3
f.18,Jan Østergaard 3 f.26),Fredericia 87
f.� (Kurt Østergaard 25,Lars Rytter 5 f.36)
18/6.KERTEMINDE (ude) over HOLSTEBRO med
l st.gærde efter l.halvleg.(6-0).Holstebro
82 (Søren Klokker 3 f.13,Poul Winther 3 f.
14 (Kerteminde 84 f.9 (Peter Johansen 5 f.
35,P.E.Mortensen 4 f.41).
18/6.SKANDERBORG (hj) over KOLDING med 7
st.gærder efter færdigsp.kamp og efter at
Kolding førte med 44 point efter l.halvlg.
(8-6).Kolding 112 (Kj.Pedersen 27,J.Steen
Larsen 6 f.31) og 117 (Albert Keun 25,Bo
Jepsen 4 f.27) ,Skanderborg 68 (Bo Jepsen
25,L.P.Nielsen 8 f.17) og 164 f.3 (J.Steen
Larsen 121+,Kaj M.Nielsen 34+-;Albert Keun
3 f.60).
19/6.FREDERICIA (ude) over HJØRRING med
106 point efter !.halvleg.(6-0).Fredericia
198 f.6 (Finn Kirkeby 71,Jan Østergård 67
Steen Østergaard 27,Torben Vandsted 3 f.24)
Hjørring 92 (Axel Morild 34,Jan Østergård
4 f.19,Peder Østergaard 3 f.19).

26/6.KOLDING (hj)-HERNING.l.halvleg ikke
færdigspillet.(0-0).Herning 216 f.5 (Erl.
Krogh Andersen 134+,Fazal Quereshi 35),
Kolding 153 f.9 (Kj.Petersen 40,Erl.Krogh
Andersen 5 f.34).
26/6.HOLSTEBRO (ude) over FREDERICIA med
15 point efter færdigsp.kamp,og efter at
Fredericia førte efter l.halvleg med 3 po
int.(8-6).Holstebro 69 (Peter Østergaard
8 f.21) og 60 (P.Østergaard 7 f.31),Frede
ricia 72 f.3 (Jan Østergaard 34) og 42
(Peter Johansen 7 f.23,Poul E.Mortensen 3
f.16).

MELLEMRÆKKE ØST (31)

28/5.LUND (hj) over ISHØJ med 160 point
efter l.halvleg.(6-0).Lund 223 (Shahid Si
al 102,John Virapen 29,Jaya Reddy 25,Sha
bir 4 f,50,Iqbal 3 f.53,Ifthikar 3 f.63),
Ishøj 60 (J.Virapen 6 f.17,K.Reddy 4 f.15)
5/6.KØGE (hj) over NÆSTVED med 1 st.gærde
efter færdigsp.kamp. (8-0).Næstved 49 (Bj.
Olesen 5 f.17) og 126 (Mogens Hansen 55,
Ole R.Petersen 28,Leif Sonbjerg 3 f.12,J.
Jeppesen 4 f.33,Bj.Olesen 3 f.31),Køge 54
f.2 og 122 f.9 (Arne Nielsen 35,0le R.Pe
tersen 4 f.51,Mog.Hansen 3 f.68).
12/6.SORANER (hj) over ISHØJ med 22 point
efter l.halvleg.(6-0).Soraner 192 (E.Bor
chersen 43,N.O.Bjerregaard 29,K.JØrgensen
28,M.Yousaf 3 f.39),Ishøj 170 (M.Iqbal 76
Iqbal Ahmed 30,N.O.Bjerregaard 9 f.65).
12/6.SORANER (hj)-NÆSTVED:Udsat.

18/6.RINGSTED (hj) over SORANER med 93 po
int efter l.halvleg.(6-0).Soraner 123 (J.
Hansen 6 f.25,Hans Hansen 4 f.45) og 103
f.3 (Gordon Williamson 46+,Fritz Perch 25+
Ringsted 216 (Hans Hansen 106,J.Hansen 79+
Knud Andersen 5 f.5S,G.Williamson 3 f.8).
19/6.KØGE (hj) over ISHØJ med 8 st.gærder
efter færdigsp.kamp.(8-0).Ishøj 98 (Jan
Pedersen 4 f.39) og 80 (M.Iqbal 40,Leif O.
Hansen 4 f.17,Leif Sonbjerg 4 f.46),Køge
103 (Bent Olesen 62,Iftikhar Ahm 6 f.28)
og 83 f.2 (Jan Pedersen 45+).
25/6.ISHØJ (hj)-RINGSTED:Udsat.
25/6.KØGE (ude) over SORANER med 22 point
efter l.halvleg.(6-0).Køge 266 f.7 (Bent
Olesen 77,Hans Jensen 70+,Jan Pedersen 62
Fritz Perch 5 f.109) ,soraner 244 (Gordon
Williamson 129,JØrgen Arnsbjerg 40,Jan Pe
dersen 5 · f.105).

MELLEMRÆKKE MIDT:

28/5.ESBJERG (hj) over KERTEMINDE med 9 st.
gærder efter færdigsp.kamp. (8-0).Kertemin
de 51 (S.Klokker 25,Carsten.Ankersø 7 f.22)
og 93 (Torben Rasmussen 33,Jess Ankersø 4
f.30),Esbjerg 121 f.7 (Kim Madsen 46,Erik

Abrahamsen 36+,S.Klokker 3 f.58) og 24 f.l.
1-2/6.B 1913 (ude) over B 1909 med 111 po
int efter l.halvleg.(6-0).B 1909 64 (Erik
Thormose 4 f.6) og 72 f.4,B 1913 175 f.4
(Arne Grønning 101+,Svend Pedersen 32).
4/6.KOLDING (hj) over HUSUM med 7 st.gær
der efter færdigsp.kamp.(8-0).Husum 64
(Å.Wange Thomsen 7 f.17) og 103 (Henry K.
Buhl 46,S.Gerckens 25,P.Nielsen 3 f.l ,O.
S.Rasmussen 4 f.21),Kolding 126 (O.S.Ras
mussen 29,J.Jessen 25,H.Buhl 6 f.43,Her
mann Alker 4 f.65) og 47 f.3.
5/6.HORSENS (hj)-HOVEDGÅRD.0 turneringspo
ints til Horsens,der brugte ikke-spillebe
rettigede spillere.Horsens 256 f.2 (Hg.E
liasen 125+,Peter Power 65+,John Poyser
46),Hovedgård 73 (Graham Jenkins 36,0le
Bulow 5 f.20,Hg.Eliasen 3 f.14).
12/6.ESBJERG (ude) over HUSUM med 7 st.
gærder efter færdigsp_.kamp.(8-0).Husum 73
(Karsten Grigel 7 f.29) og 68 (Hermann Al
ker 31,Jens Chr.Ankersø 5 f.18,K.Grigel 3
f.19),Esbjerg 84 f.6 (Knud Hansen 32,Car
sten Eskildsen 30,H.Alker 4 f.43) og 59
f.3.
18/6.HORSENS (ude) over ESBJERG med 11 po
int efter l.halvleg.(6-0).Horsens 228 f.
4 (Carsten Pedersen 99,Gert Hansen 85+)
Esbjerg 217 (Knud Hansen 72,Mogens Seider
59,0le Bulow 5 f.64,Carsten Pedersen 3 f.
56).
19/6.B 1909 (hj)-HUSUM:Ikke spillet.
19/6.B 1913 (hj) over HOVEDGÅRD med 57 po
int efter l.halvleg.(6-0) .B 1913 202 f.5
(Poul Offersen 41+,Kurt Hansen 36+,Arne
Grønning 34,BØrge Wosny 31),Hovedgård 145
(Graham Jenkins 100,Kurt Hansen 5 f.23).
19/6.KERTEMINDE (hj)-KOLDING.0 turnerings
points til Kerteminde,der brugte ikke
spilleberettigede spillere.Kolding 139 (Fl.
Christensen 41,Finn Andersen 36,Peter Jør
gensen 5 f.51) ,Kerteminde 141 f.2 (P.JØr
gensen 69,Knud Larsen 64+).
26/6.HORSENS (hj)-B 1913.0 turneringspoint
til Horsens,der brugte ikke-spilleberetti
gede spillere.Horsens 211 (Ole Bulow 76,
Torsten Jensen 55,Kaj Hansen 5 f.95,Kurt
Hansen 4 f.79),B 1913 93 (Kurt Hansen 25,
O.Bulow 5 f.40,Carsten Pedersen 5 f.43).

26/6.HUSUM (hj) over KERTEMINDE med en
halvleg og 77 point.(8-0).Husum 241 f.7
(Hermann Alker 114+,Walter Peters 42,Knud
Larsen 4 f.40),Kerteminde 64 (Henry Buhl
5 f.21,H.Alker 4 f.27) og �00 (Torben Ras
mussen 27,H.Buhl 5 f.23,H.Alker 4 f.51).
2/7.ESBJERG (hj)-KOLDING:Udsat.
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MELLEMRÆKKE VEST (33)

48 f.2.

22/5.HERNING (ude) over VIBORG med 3 st.
gærder efter færdigsp.kamp.(8-0).Viborg 80
(Ove Dalsgaard 34,Peter GØttsche 4 f.17)
og 79 (O.Dalsgaard 31,Sv.Nielsen 3 f.39),
Herning 98 f.l (Kaj Ove Jensen 38+) og 62
f.7 (Ole Slumstrup 38,Ths.Øgaard 5 f.27).

11/6.SVANHOLM (hj)-AB.l.halvleg ikke fær
digspillet.(0-0).Svanholm 257 f.6 (Bj.K.
Jensen 122,Steen Paulsen 64,Kim Larsen 46,
Carsten Bundgård 3 f.72),AB 158 f.3 -(Pe
ter Sørensen 47,Thony Hadersland 41+).

28/5.NYKØBING M (hj)-HERNING:0 turnerings
point til Herning,der brugte ikke-spille
berettigede spillere.Herning 159 (Sv.Ras
mussen 46+,Folmer Christiansen 29,Bent Jen
sen 25,L.Dalgaard 4 f.37,Hans Hansen 3 f.
45) ,Nyk.M. 79 (Sv.Villumsen 45,Mohammed
Abbas 6 f.24).
4/6.ÅRHUS (hj)-HERNING:Udaat.
5/6.NYKØBING M. (hj) ov_er AAB med 28 point
efter l.halvleg.(6-0).Nyk.M.119 (Henrik
Jespersen 49,Jørn Lauridsen 27,Per W.Lar
sen 3 f.4),AaB 91 (Don Bartlett 20,Sv.Vil
lumsen 4 f.40,L.Dalgaard 3.f.30).
12/6.ÅRHUS (hj)-NYKØBING M.Ikke spillet.
12/6.AAB (hj)�VIBORG.Ikke spillet.
18/6.NYKØBING M.(ude) over HERNING med 57
point efter l.halvleg.(6-0).Nyk.M.200 (Ta
ge Mikkelsen 57,Hans Hansen 44,Henrik Jes
persen 36,Bj.Rosendal 3 f.44,Erl.Krogh
Andersen 3 f.48),Herning 143 (Erl.Krogh
Andersen 43,Bj.Rosendal 31,L.Dalgaard 4 f.
44,Tommy Nielsen 3 f.45).
2/7.AAB (hj)-HERNING:Udsat.

DAMERÆKKEN (34)

28/5.KERTEMINDE over AB med 8 st.gærder.
Sp.i Ringsted. (6-0).AB 55 (Jena Larsen 4
f.10),Kerteminde 59 f.2 (Susanne Nielsen
33+).
28/5.KERTEMINDE over RINGSTED med 45 point
Sp.i Ringsted. (6-0) .Kerteminde 85 (Marian
ne Hjorth 30+,Susanne Jensen 4 f.11,Bir
gitte Larsen 3 f.17) ,Ringsted 40 (Susanne
Nielsen 4 f.11).
28/5.AB over RINGSTED med 50 point.Sp.i
Ringsted. (6-0).AB 58' (Lone Holmquist 3 f.
3,Dorte Larsen 4 f.5),Ringsted 8 (Anette
Hansen 3 f.0,Mette Lindgård 3 f.l,Lillie
Laursen 3 f.4).

JUNIOR ØST (41)

4/6.SVANHOLM (hj) ave� KB med 3 st.gærder
efter færdigsp.kamp. (8-0).KB 78 (Steen
Paulsen 4 f.27) og 143 (Morten Blangstrup
56,Keld L.Madsen 28,Erik Michaelsen 26,Th.
Wulsten 3 f.5),Svanholm 81 f.0 (Bj.K.Jen
sen 55+) og 145 f.7 (Michael Olsen 45+,St
Paulsen 42,Tom Hansen 5 f.64).
5/6.SLAGELSE (hj)-GLOSTRUP:Udsat.
5/6.SORØ (hj)-AB.Afbrudt p.gr.af regn.Sorø
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11/6.GLOSTRUP (hj) over RINGSTED med 8 st.
gærder efter færdigsp.kamp.(8-0).Ringsted
83 (Allan Olsen 4 f.8,Søren Mikkelsen 5 f.
32) og 72 (Mich.B.Hansen 27,A.Olsen 8 f.7)
Glostrup 97 f.l (Karsten Mikkelsen 52) og
61 f.2 (K.Mikkelsen '35).
12/6.KØGE (hj) over SORØ med en halvleg og
135 point.(8-0).Køge 203 f.l (Jens Jeppe
sen 118+,Erik Jensen 67+),Sorø 24 (Dennis
Seier 5 f.5) og 44 (D.Seier 3 f.l,Jens Jep
pesen 3 f.21).
12/6.KB (hj) over SLAGELSE med en halvlg.
og 118 point.(8-0).KB 219 f.4 (Morten
Blangstrup 81,Per Michaelsen 42+,Erik Mi
chaelsen 41),Slagelse 32 (Tom Hansen 8 f.
11) og 69 (M.Blangstrup 7 f.28,Tom Hansen
3 f.13).
26/6.KØGE (ude) over RINGSTED med 4 st.
gærder efter i.halvleg.(6-0).Ringsted 106
(Jens Jeppesen 4 f.22,Dennis Seier 3 f.4)
Køge 108 f.6 (Erik Jensen 44,Mich.B.Hansen
4 f.58).

JUNIOR MIDT (42)

30/5.KERTEMINDE (ude) over ÅRHUS med 4 st.
gærder efter l.halvleg.(6-0).Århus 117 (J.
BØnding 34,Knud Larsen 3 f.11,Jan L.Peder
sen 4 f.47),Kerteminde 118 f.6 (J.L.Peder
sen 41,Knud Larsen 40).
4/6.KERTEMINDE (hj) over B 1913 med 4 st.
gærder efter i.halvleg.(6-0).B 1913 108
(Lars H.Pedersen 56,Jørgen Hviid 3 f.30),
Kerteminde 124 f.6 (Bj.Rasmussen 36,K.Lar
sen 25,Benny Hansen 3 f.13).
4/6.ESBJERG (hj) over ÅRHUS med 7 st.gær
der efter færdigsp.kamp.(8-0).Århus 115
(Lars Mortensen 44+,Karsten Grigel 4 f.30,
Torben Jensen 3 f.33,Mogens Seider 3 f.38)
og 81 _f.7 (Karl Sejr 49+,Torb.Jensen 3 f.
29,K.Grigel 3 f.35),Esbjerg 163 f.3 (Mog.
Seider 52+,Kim Madsen 84) og 35 f.3.
4/6.SKANDERBORG (hj) over HORSENS med 9
st.gærder efter færdigsp.kamp.(8-0).Hor
sens 56 (Ole Bulow 30,Per Rasmussen 7 f.
30,Finn Krause 3 f.6) og 53 (F.Krause 3 f.
5,Torben Stern 4 f.18) ,Skanderborg 57 f.9
(Morten Sodemann 6 f.24) og 55 f.l (Per
Rasmussen 27,Finn Krause 26+).
11/6.SKANDERBORG (ude) over ÅRHUS med 6
point efter i.halvleg.(6-0).Århus 97 (Jens
BØnding 26,Torben Stern 4 f.8,Erik Juul 4
f.26) og 56 f.2 (Kjeld Fonvig 25+),Skan-

derborg 103 f.4 (Erik Juul 68+).
11/6.ESBJERG (hj) over HORSENS med 7 st.
gærder efter færdigsp.kamp. (8�.o) : Horsens
117 (Ole Bulow 81,Torben Jensen 6 f.36) og
76 (O.Bulow 58,Jan Villadsen 4 f.5(Mogens
Seider 4 f.36),Esbjerg 146 f 1 2 (J 1 Villad
sen 72,M.Seider 36+,Kim Madsen 31) og 50
f. 3.
25/6.HORSENS (ude) over KERTEMINDE med 6
st.gærder efter l.halvleg.(6-0).Kertemin
de 91 (Jørgen Hviid 30,Bj.Rasmussen 25,M.
Sodemann 4 f.331Carsten Pedersen 4 f.44),
Horsens 94 f.4 (C.Pedersen 66+).
25/6.B 1913 (ude) over ÅRHUS med 9 st.gær
der efter l.halvleg.(6-0).Århus 163 (Jens
BØnding 87,Lars H.Pedersen 5 f.22),B 1913
165 f.l (Tonny Nielsen 68+,Lars H.Pedersen
43+,John Larsen 29).

JUNIOR VEST (43)

4/6.NYKØBING M.(hj) over DRONNINGBORG med
10 st.gærder efter færdigsp.kamp.(8-0).
Drborg 75 (Hans U.Åstrup 28,Tommy Nielsen
4 f.22,Henrik Jespersen 3 f.20) og 46 (H.
Jespersen 6 f.17,T.Nielsen 4 f.20),Nyk.M.
80 f.5 (T.Nielsen 25) og 45 f.0.
4/6.VIBORG (hj)-HJØRRING.Tabt af Hjørring
der ikke kunne stille hold.
12/6.CHANG (hj) over DRONNINGBORG med en
halvleg og 87 point.(8-0).Chang 155 f.2
(Niels Bindslev 52+,Gert Kristensen 48+)
Dronningborg 21 (Lars Jensen 6 f.9,G.Kri
stensen 3 f.10) og 47 (John Tørring 5 f.
26).
25/6.CHANG (hj)over HJØRRING med en halv
leg og 53 point. (8-0) .Chang 127 f.3 (Gert
Kristensen 39,Lars Jensen 33,Niels Bind
slev 32+),Hjørring 41 (G.Kristiansen 4 f.
6,Lars Jensen 3 f.10) og 33 (G.Kristian
sen 4 f.17,L.Jensen 4 f.18).
25/6.NYKØBING M (ude) over DRONNINGBORG
med en halvleg og 31 point.(8-0).Nyk.M.125
f.2 (Tommy Nielsen 57+,søren Ravn 45),Dr.
borg 57 (Ulf Fromholt 34,Lars Dalgaard 4
f.24,T.Nielsen 4 f.29) og 37 (Carl Grave
sen 7 f.5) .

DRENGE ØST (51)

30/5.RINGSTED (hj) over FREM med 5 st 1 gær
der eft�r færdigsp,kamp,(8-0).Frem 56 (J.
Mørk 261Jens Bredo 4 f.3,Jan Bredo 4 f.23)
og 26 (Jan Bredo 5 f.3),Ringsted 61 f.2 og
23 f.5.
30/5.SLAGELSE (hj) over SORØ med en halv
leg og 23 point.(8-0).Slagelse 110 (Jesper
Frandsen 36,Niels Chr.Larsen 4 f.51),Sorø
28 (Lars Jensen 3 f.4) og 59 (N.Chr.Larsen
38+,Lars Jensen 3 f.17).
30/5.SVANHOLM (hj) over KØGE med 20 point

efter l.halvleg.(6-0).Køge 70 (David Olafs
son 4 f.25) pg 33 (Thorbjørn Wulsten 6 f.
17),Svanholm 90 (Peter Sørensen 3 f.6).
5/6.AB (ude) over SORØ med 45 point efter
l.halvleg.(6-0) .AB 142 f.2 (Kim Bagger 83
Jan Bagger 35) ,Sorø 97 (Niels Chr.Larsen
46).
5/6.KØGE (ude) over FREM med 9 st.gærder
efter færdigsp.kamp. (8-0).Frem 27 (Klaus
Nielsen 3 f.6) og 83 (Hans Erik Petersen
45),Køge 34 f.3 og 80 f.l (Peter Sørensen
44+).
5/6.GLOSTRUP (ude) over SLAGELSE med 8 st.
gærder efter færdigsp.kamp. (8-0).Slagelse
47 (Lars Mikkelsen 6 f.21,søren Mikkelsen
4 f.17) og 58 (S.Mikkelsen 3 f.3,L.Mikkel
sen .3 f.12),Glostrup 69 f.0 (S.Mikkelsen
55+) og 40 f.2.
11/6.SVANHOLM (hj) over AB med en halvleg
og 27 point.(8-0).AB 26 og 31 (David Olafs
son 5 f.9),Svanholm 84 f.3 (Thorbj.Wulsten
42+).
11/6.GLOSTRUP (hj)-RINGSTED.l.halvleg ik
ke færdigspillet.(0-0).Glostrup 184 f.4
(Søren Mikkelsen 142+) ,Ringsted 64 f.7
(Jan Bredo 48+,S.Mikkelsen 3 f.27,Lars Mik
kelsen 3 f.35).
12/6.KØGE (hj)-SORØ.Tabt af SorØ,der ikke
kunne stille hold.
15/6.SVANHOLM (hj)-KB.l.halvleg ikke fær
digspillet.(0-0).KB 162 f.8 (Zahir Hassan
43,Erik Michaelsen 42,David Olafsson 7 f.
51),Svanholm 134 f.9 (Martin Bundgård 33,
Kenneth Burridge 7 f.70).
16/6.GLOSTRUP (hj) over FREM med en halv�
leg og 25 point.(8-0).Frem 37 (Søren Mik
kelsen 3 f.9,Lars Mikkelsen 4 f.12) og 35.
Glostrup 97 f.3 (Søren Mikkelsen 37).
25/6.RINGSTED (ude) over KØGE med 7 st.gær
der efter færdigsp.kamp.(8-0).Køge 31 (Jan
Bredo 5 f.7,Ole Olsen 4 f.13) og 54 (J.Bre
do 6 f.18,O.Olsen 3 f.29),Ringsted 41 f.3
og 51 f.3 (Jan Bredo 32+).

DRENGE MIDT (52):

30/5.SKANDERBORG (hj) over KOLDING med en
halvleg og 47 point. (8-0).Skanderborg 147
(Lars Gadkjær 57 1 Fl.JØrgensen 41,Ole Scott
6 f.53),Kolding 21 (L.Gadkjær 4 f.6 1 Fl.JØr
gensen 4 f.14) og 79 (Henrik HØyby 27).
4/6.ESBJERG (hj) over FREDERICIA med en
halvleg og 42 point.(8-0).Fredericia 26
(Torben Jensen 5 f.10) og 35 (Jan Madsen
31+,T.Jensen 5 f.4),Esbjerg 103 f,l (Tim
Jensen 65+,Dennis Olsen 36).

12/6.KOLDING (ude) over FREDERICIA med en
en halvleg og 44 point.(8-0) .Fredericia 25
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(Ole Scott 3 f.13) og 20 (Henrik Eriksen
3 f.4,0.Scott 3 f.8),Kolding 89 f.5 (Dogan
Øzcelik 31,Jan Madsen 4 f.30).
1,2/6.ESBJERG (ude) over KERTEMINDE med 9
st.gærder efter færdigsp.kamp.(8-0).Kerte
minde 75 (Knud Larsen 38,Torben Jensen 4
f.39) og 71 (Claus Andersen 35+,T.Jensen
5 f.20,Jan Jensen 4 f.49),Esbjerg 92 f.2
(T.Jensen 46+) og 55 f.l (Kim Madsen 31+).
25/6.KOLDING (ude) over KERTEMINDE med 8
st.gærder efter l.halvleg.(6-0).Kertemin
de 56 (Ole Scott 4 f.21,Henrik Eriksen 4
f.16),Kolding 57 f.2 (Ole Scott 29).
25/6.ESBJERG (ude) over SKANDERBORG med 9
st.gærder efter l.halvleg.(6-0).Skanderbg.
127 (Lars Gadkjær 62,Fl.JØrgensen 29,Den
nis Olsen 4 f.J4,Torben Jensen 4 f.62),Es
bjerg 136 f.l (Tim Jensen 67+,Dennis Olsen
41).

DRENGE VEST (53)

28/5.ÅRHUS (ude) over HOLSTEBRO med 15 po
int efter l.halvleg.(6-0).Århus 96 (Anton
Biehe 49,Kaj Andersen 5 f.42),Holstebro 81
(A.Biehe 5 f.25,Fl.Pedersen 5 f.36).
28/5.CHANG (ude) over HERNING med en halv
leg og l point. (8-0).Herning 48 (Rene Krogh
25,Per Petersen 7 f.19) og 52 (P.Petersen
4 f.15),Chang 101 f.2 (C.Strandvig 70+).
28/5.NYKØBING M.I (ude) over AAB med en
halvleg og 2 point. (8-0) .AaB 27 (Karl E.
Poulsen 7 f.11,Chr.Mikkelsen 3 f.11) og 40
(K.E.Poulsen 5 f.13) ,Nyk.M.I 69 f.l (Bj.
Knakkergaard 35+,Peter Lillebæk 30+).
28/5.AAB (hj) over NYKØBING M.II med en
halvleg og 20 point. (8-0) .Nyk.M.II 20 (Cl.
Frederiksen 3 f.0,JØrgen Stamhus 3 f.2,
Kenneth Hansen 3 f.8) og 26.AaB 66 f.O (K.
Hansen 33+,J.Stamhns 26+).
4/6.VIBORG (hj)-HJØRRING:Tabt af Hjørring
der ikke kunne stille hold.
7/6.NYKØBING M.I (ude) over NYKØBING M.II
med en halvleg og 15 point (8-0).Nyk.M.II
10 (Jesper Jacobsen 4 f.0,Peter Lillebæk
3 f.3) og 12 (K.E.PoHlsen 4 f.0,Bj.Knak
kergård 3 f.2) ,Nyk.M.I 37 f.3.
11/6.AAB (hj)-HJØRRING.l.halvleg ikke fær
digspillet. (0-0).AaB 79 (Jørgen Stamhus 28
Anders Morild 6 f.31,Jens Morild 3 f.22),
Hjørring 24 f.5 (Kenneth Hansen 3 f.5).
11/6.CHANG (ude) over HOLSTEBRO med 15 po
int efter l.halvleg.(6-0) .Holstebro 30 (C.
Strandvig 8 f.11) og 75 f.7 (Hasse Nielsen
4 f.19,C.Strandvig 3 f.20),Chang 45 f.4
(Donald Andersen 3 f.15).
12/6.ÅRHUS (ude) over HERNING med en halv
leg og 12 point. (8-0).Herning 34 (Anders
La�sen 3 f.l,Anton Biehe 3 f.3) og 9 (An-
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ton Biehe 4 f.2) ,Århus 55 f.l (A.Biehe 29+)
18/6.ÅRHUS (ude) over HJØRRING med 7 st.
gærder efter l.halvleg.(6-0).Hjørring 29
(A.Biehe 5 f.9,Fl.Pedersen 3 f.16) og 23
f.0,Århus 45 f.3.
25/6.VIBORG (hj)-HOLSTEBRO:Ikke spillet.
26/6.HERNING (hj)-NYKØBING M.II.0 turne
ringspoint til Herning,der brugte ikke
spilleberettigede spillere.Herning 102 (H.
Jensen 47,Susanne Søndergaard 3 f.15),Nyk.
M.II 58 (Lone Flintholm 31,Mich.Jensen 9
f.14) og 38 (Rene Kr.ogh 6 f.19,M.Jensen 3
f.28).

LILLEPUT ØST (61)

28/5.GLOSTRUP (hj) over RINGSTED med 9 st.
gærder efter færdigsp.kamp.(8-0).Ringsted
30 (Lars Mikkelsen 5 f.10,Cl.SØrensen 4 f.
13) og 55 (L.Mikkelsen 6 f.19,Cl.SØrensen
3 f.14),Glostrup 66 (Jens Bredo 8 f.24) og
22 f.l.

28/5.AB over KB med en halvleg og 29 point.
Sp.i Glostrup.(8-0).AB 112 f.2 (Jan Bagger
42+) �KB 63 (J.Bagger 4 f.12,Henrik Sørensen
3 f.12) og 20 (J.Bagger 6 f.5).
28/5.RINGSTED over KB med 41 point efter 1.
halvleg. (6-0) .Sp.i Glostrup.Ringsted 95 f.
7 (Zagib Bismin 4.f.8,Martin Burridge 3 f.
36),KB 54 (Kenneth Hansen 4 f.15,Jens Bre
do 4 f.30).
28/5.GLOSTRUP (hj) over AB med 7 point ef
ter l.halvleg.(6-0).AB 61 (Cl.Sørensen 6 f.
26,Lars Mikkelsen 3 f.16) og 32 f.4,Glost.
68 f.4 (Jan Ebbesen 26+,søren Marthorst 3
f.26).
5/6.RINGSTED (hj) over GLOSTRUP med 6 st.
gærder efter l.halvleg,(6-0) .Glostrup 125
f.l (Lars Mikkelsen 52+,Cl.Sørensen 51+),
Ringsted 132 f.4 (Kenneth Hansen 69).
8/6.SVANHOLM (hj) over KB med 69 point ef
ter l.halvleg.(6-0).Svanholm 97 f.5 (J.Lar
sen 36.Martin Bundgård 26,Martin Burridge
3 f.29),KB 28 (M.Bundgård 6 f.17) og 32 f.5.
11/6.KØGE (hj)-KB.Uafgjort efter l.halvleg
(3-3).KB 33 (Kenneth Jacobsen 7 f.7),Køge
33 (Theis Eichel 5 f.7,Martin Burridge 3
f.12).
13/6.SVANHOLM (hj)-GLOSTRUP.l.halvleg ikke
færdigspillet.(0-0).Glostrup 121 f.6 (Lars
Mikkelsen 55),Svanholm 74 f.3 (Søren Hen
riksen 27+).
17/6.AB (hj)-SVANHOLM.l.halvleg ikke fær
digspillet.(0-0).AB 119 f.9 (Jan Bagger 66
Jesper Larsen 7 f.47),Svanholm 95 f.8 (J.
Larsen 34,Søren Marthorst 3 f.17,Henrik Sø
rensen 3 f.41).
25/6.KØGE (hj) over RINGSTED med 31 poin,

efter l.halvleg. (6-0).Køge 77 (Peter Sø
rensen 57+,Jens Bredo 4 f.48,Kenneth Han
sen 3 f.25) og 46 f.4 (K.Jacobsen 25),
Ringsted 46 (Klaus Nielsen 3 f.10,Kenneth
Hansen 5 f.30) og 46 f.4.
LILLEPUT MIDT (62):

28/5.ESBJERG (hj) over SKANDERBORG med en
halvleg og 70 point. (8-0).Esbjerg 152 f.3
(Jan Jensen 49+,Lars Christiansen 44,Tim
Jensen 25),Skanderborg 25 (Kurt Knudsen
6 f.8,Tim Jensen 3 f.14) og 57 (Jan Knud�
sen 28,L.Christiansen 5 f.3).
4/6.SKANDERBORG (hj) over KERTEMINDE med
25 point efter l.halvleg.(6-0).Skanderbg.
88 f.7 (Fl.JØrgensen 53,Henning Larsen
3 f.31),Kerteminde 63 (Ole Wittus 6 f.28).
12/6.ESBJERG (ude) over KERTEMINDE med 94
point efter l.halvleg. (6-0) .Esbjerg 135 f.
3 (Kurt Knudsen 64,Tim Jensen 28,Chr.Chri
stiansen 3 f.59),Kerteminde 41 (T.Jensen
4 f.15,K.Knudsen 4 f.23).
25/6.ESBJERG (ude) over SKANDERBORG med
5 st.gærder efter l.halvleg.(6-0).Skander
borg 59. (Tim Jensen 4 f.15,Lars Christian
sen 4 f.24),Esbjerg 64 f.5.
LILLEPUT VEST (63):
25/5.CHANG (hj) over AAB med en halvleg
og 4 point.(8-0).AaB 29 (Carsten Olesen
3 f.l) og 31 (C.Olesen 3 f.4,Per Petersen
3 f.7,Jess HØgh 3 f.9) ,chang 64 f.0 (Per
Petersen 35+,Tommy Christiansen 27+).

4/6.CHANG (hj) over NYKØBING M.I med 8 st.
gærder efter l.halvleg.(6-0) .Nyk.M.I 66
(Jess HØgh 5 f.23),Chang 72 f.2 (Tommy
Christiansen 32+).
4/6.CHANG (hj) over NYKØBING M.II med en
halvleg og 27 point.(8-0).Nyk.M.II 11 (C.
Olesen 6 f.4),Per Petersen 3 f.2) og 2
(Per Petersen 6 f.l,C.Olesen 3 f.1),Chang
40 f.3.
13/6.NYKØBING M.I (hj) over NYKØBING M.II
med en halvleg og 46 point. (8-0).Nyk.M.I
65 f,l (Kim RiishØj 30+),Nyk.M.II 10 (J.
Kristensen 4 f.0,Henrik HØj Hansen 3 f.2)
og 9 (K.RiishØj 3 f.0,Hans H.Hansen 3 f.l)
19/6.AAB (hj) over NYKØBING M.I med 76
point efter l.halvleg.(6-0).AaB 88 f.l
(Jesper Olesen 41+,Tonny Bak 28+),Nyk.M.
I 12 (T.Bak 6 f.l) og 18 f.l.
19/6.AAB (hj)-NYKØBING M.II:Udsat.
A-RÆKKE (71 )
11/6.SVANHOLM (hj) over LUND med 107 po-·
int. (6-0).Svanholm 167 f.5 (Fl.SØegaard
35+,Erl.Kristiansen 31+,Klaus Frederiksen
32+,Morten Petersson 29) ,Lund 60.
25/6.AB (ude) over LUND med 62 ppint.(6-0)

AB 215 f.9 (Nie.ls Talbro 64,Mich.LØnhardt
43,Keld Nielsen 28,Shahid Sial 4 f.58),
Lund 153 (Masood Butt 43,K.Reddy 28) (Sp.
efter pokalturneringsreglementet).
A-RÆKKE (72):
19/6.RINGSTED over ROSKILDE med 6 st.gær
der. (6-0).Roskilde 42,Ringsted 45 f.4.
A-RÆKKE (73):
28/5.SILKEBORG (hj) over HOVEDGÅRD med 4
st.gærder. (6-0).Hovedgård 89 f.5 (Graham
Jenkins 31+,Brian Klaxton 30+),Silkeborg
92 f.6.
PRIVATKAMPE:
2�/5.F.U.N. over NYKØBING M.med 7 point.
Sp.i Nykøbing Mors.Nyk.M.167 (S.Damgaard
36,Peter Dalgaard 34,Lars Dalgaard 32),
FUN 174 (Sv.Rasmussen 72+,Kaj O.Jensen 26
Peter Dalgaard 5 f.42).
2/7.F.U.N.over XL-CLUB med 4 st.gærder.Sp.
i Skanderborg.XL-CLUB 143 f.8 (Finn Mad
sen 48),FUN 147 f.6 (Lars Mathiassen 81+,
Hans Frantzen 36).
18/6.HOLSTEBRO (lilleput)(hj) over KERTE
MINDE med 23 point.Holstebro 64 (Kaj An
dersen 28,Henning Larsen 4 f.12),Kertemin
de 41 (Kaj Andersen 9 f.12).
LANDSJUNIORSTÆVNET:
28-29/5 i Viborg:
SJÆLLAND over SYDJYLLAND/FYN med 2 st.gær
der.Sydj/Fyn 142 (Jan H.Hansen 39,Erik Jen
sen 3 f.22),Sjælland 146 f.8 (Alex Olsen
56,Jan Grøndahl 26).
KØBENHAVN over SYDJYLLAND/FYN med 36 point
København 203 f.6 (Bj.K.Jensen 109,Sydj/
Fyn 167 (Morten Sodemann 46,Jan Villadsen
40,Thony Hadersland 3 f.20,Hans H.Moldow
3 f.37).
NORDJYLLAND over SJÆLLAND med 8 st.gærder.
Sjælland 55 (Flemm.Agerskov 3 f.5.Gert Kri
stiansen 3 f.13),Nordjylland 58 f.2 (Mag.
Sørensen 27+).
NORDJYLLAND over KØBENHAVN med 7 st.gærder
København 207 (Thony Hadersland 51,G.Kri
stiansen 3 f.37),Nordjylland 216 f.3 (Tom
my Nielsen 82+,Karsten Christensen 52+,G.
Kristiansen 32,Mogens Sørensen 31).
KØBENHAVN over SJÆLLAND med 134 point.Kø
benhavn 227 f.7 (Bj.K.Jensen 77,Søren Ro
land 37,Peter Sørensen 31,Palle Lykke 3 f.
26),Sjælland 93.

NORDJYLLAND over SYDJYLLAND/FYN med 53 po
int.Nordjylland 245 f.9 (Henrik Jespersen
99+,søren Ravn 43,Mogens Seider 3 f.43),
Sydj/Fyn 192 (Carsten Pedersen 43,Torben
Stern 29,0.Biilow 27,Fl,Agerskov 3 f.25,Tom
my Nielsen 3 f.30,K.Christensen 3.f.45).
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Stillingerne (J/7):

GRUNDSERIE I ØST:

SVANH0LM
B 1909
SKANDERBG.
RINGSTED
ESBJERG

7
7
7
7
8

40
26
24
18
6

5.71
3.71
3.43
2.57
0.75

AAB
HJØRRING
NYK.M.
ARHUS
CHANG

7
8
7
7
7

46
34
18
12
8

6.57
4.25
2.57
l.71
l.14

FREM
AB
SVANH0LM
KB
SORANER

8
6
8
8
7

42
30
26
20
0

5.25
5.00
3.25
2.50
0.00

SILKEBORG
HORSENS
GLOSTRUP
VIBORG
SLAGELSE

7
7
7
6
7

38
24
24
6
6

5.43
3.43
3.43
l.00
0.86

SORØ
RINGSTED
KØGE
SLAGELSE

6
6
5
6

42
40
28
26

GRUNDSERIE I VEST:

GRUNDSERIE II ØST:

GRUNDSERIE II VEST:

3.DIVISION ØST:

GLOSTRUP
AB
SVANH0LM
ROSKILDE
FREM
KB
r�YK.F.

5
4
6
4
5
5
6

20
14
18
6
6
0
0

B 1913
HERNING
FR.CIA
KOLDING
ARHUS
KERTEM.
DR0NNBG.
HOLSTEBRO
SKANDERBG.
HJØRRING
GRENA

3
5
5
6
4
5
.5
5
5
5

18 6.00
26 5.20
24 4.80
�o 3.33
12 3.00
12 2.40
12 2.40
8 l.60
8 l.60
0 0.00
trukket

KOGE
LUND
RINGSTED
SORANER
ISHØJ
NÆSTVED

5
3
4
4
5
5

3.DIVISION VEST:

MELLEMRÆKKE ØST:

30
18
22
14
8
6

4.00
3.50
3.00
l.50
l.20
0.00
0.00

6.00
6.00
5.40
3.50
l.60
l.20

B 1913
B 1909
H0VEDGARD
HUSUM
HORSENS
KERTEM.

KERTEM.
HORSENS
B 1913
ARHUS

6
5
6
6

20
14
14
6

3.33
2.80
2.33
l.00

5
NYK.M.
5
CHArlG
3
NYK.M.
3 20 6.67 VIBORG
HERNING
3 8 2.67 HJØRRING 4
VIBORG
4 6 l.50 DR0NNBG. 4
AAB
2 0 0.00 DRENGE ØST:
ARHUS
3 0 0.00 GLOSTRUP 5
SVANH0LM 5
DAMERÆKKE:
KERTEM.
2 12 6.00 RINGSTED 5
5
AB
3 12 4.00 AB
4
RINGSTED 2 0 0.00 KOGE
KØGE
4
l 0 0.00 KB
SLAGELSE 4
JUNIOR ØST:
5
SVANH0LM 4 24 6.00 SORØ
FREM
5
KØGE
4 22 5.50
GLOSTRUP 3 16 5.33 DRENGE MIDT:
5
AB
3 12 4.00 ESBJERG
KB
5
5 14 2.80 FR.CIA
4
RINGSTED 4 6 l.50 KOLDING
SLAGELSE 2 0 0.00 SKANDERBG. 5
5
SORØ
3 0 0.00 KERTEM.

36
24
8
6
0

7.20
5.80
2.67
1.50
0.00

32
30
24
18
14
8
8
6
0

6.40
6.00
4.80
3.60
3.50
2.00
2.00
l.20
0.00

38
20
14
8
6

7.60
4.00
3.50
l.60
l.20

3
2
3
5
4
4

18
6
8
8
6
0

6.00
3.00
2.67
l.60
1.50
0.00

MELLEMRÆKKE VEST:

JUNIOR VEST:

7.00
MIDT:
MIDT:
DRENGE VEST:
6.67 MELLEMRÆKKE
KOLDING
l
8 8.00 JUNIOR
5.60 ESBJERG
NYK.M.I
4 32 8.00
5
ESBJERG
38
7.
60
4 24 6.00 SKANDERBG. 4 30 7.50 CHANG
4.33
4 30 7.00
ARHUS
5 28 5.60
AAB
5 24 4.80
SIDSTE:
HOLSTEBRO 3 0 0.00
GRUNDSERIERNE FØRST AFGJORT I DEN SIDSTE SPILLERUNDE
4 0 0.00
HERNING
I næstsidste spillerunde i grundserierne blev kun et enkelt af
NYK.M.II
4 0 0.00
de åbentstående spørgsmål afgjort.AB kvalificerede sig med en
HJØRRING
5
0 0.00
sejr på lll point over KB til slutspillet om pladserne i l.divi VIBORG
trukket
sion.Den udsatte regnvejrskamp mellem de to hold blev derfor u
LILLEPUT ØST:
den betydning og KB mødte ikke,hvilket koster klubben en bøde.
GLOSTRUP
6 28 4.67
I grundspil I øst led både Skanderborg og B 1909 overraskende 3
5 21 4.20
points-nederlag til Ringsted og Esbjerg.Ringsted skal dog vinde KOGE
AB
6 22 3.67
mindst 6-0 i kampen mod Svanholm for at have en chance for at
SVANH0LM 5 12 2.40
komme i slutspillet.I vestkredsen tabte Nyk.M.til Hjørring,og
RINGSTED 7 12 l.71
Arhus kan derefter kvalificere sig med en 8-0 sejr over Chang,
KB
5 3 0.60
forudsat at Nyk.M.ikke får points mod AaB.I grundspil II vest
tabte Glostrup både til Silkeborg og til Horsens,hvilket vil
MIDT:
sige at kampene Silkeborg-Horsens og Glostrup-Viborg bliver af LILLEPUT
ESBJERG
4 28 7.00
gørende for,om Glostrup eller Horsens skal med Silkeborg op i
SKANDERBG.
4 12 3.00
slutspil II.Den situation at to hold slutter a point i disse
KERTEM.
4
0 0.00
oprykningsspørgsmål,kan meget let opstå.I så fald ser man på
LILLEPUT VEST:
turneringspointsene i de to indbyrdes kampe og er man også li
ge her,beregnes placeringerne efter "differenceprincipet",d.v.s. CHANG
4 30 7.00
forskellen mellem gennemsnitsscoringen pr.mistet gærde og gen
AAB
4 12 3.00
nemsnitsscoringen pr.erobret gærde i samtlige turneringskampe.
NYK.M.I
3 8 2.67
(Redaktionen sluttet 4/7).
HOLSTEBRO 2 0 0.00
NYK.M.II 2 0 0.00
Skive Folkeblads bogtryk/ offset

