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AUGUST 1977

Redaktøren mener:

Generationsskiftet må forberedes

Der er jo nok,når det går mindre godt,en
ihvertfald ikke gøre for at andre heller ik
tendens til at ville finde syndebukke ke er i besiddelse af den.
det gamle ord om,at når krybben er tom,bi Alligevel vil vedvarende forlydender vide,
des hestene.
at Henrik Mortensen siger farvel til inter
nal cricket og at Klaus Buus,Carsten Morild
Reflektionerne over årets a-landskampe
mod Skotland og Holland skal dog ikke ta og Ole Isaksson spekulerer på det samme vi skal ikke sige,hvad der sker,der kan
ges som et udtryk for,at vi er helt til
rotterne - vi fik tæv i Skotland,bl.a.for slippe mange uoverlagte bemærkninger ud i
di modstanderne mand for mand var både æl skuffelse og harme - men uanset,hvad dis
dre og bedre end vore spillere,og vi opnå se spekulationer ender i,står DCF i den si
ede en lidet flatterende draw mod et hol tuation at man,måske næste år,måske i løbet
af få år skal spille et nyt landshold sam
landsk hold,som vi burde have klaret os
men - at der skal ske et generationsskif
bedre mod - efter min mening,fordi det
te for dansk cricket i international sam
danske hold tabte hovedet i l.halvleg.
menhæng.De fire ovennævnte har trods alt
Men med det sagt var der også mange lys
dobbelt så mange landskampe som de øvrige
punkter i de to kampe - skotterne blev
mildest talt forbløffede over at måtte ud syv tilsammen.
Uanset hvor kort eller hvor lang tid dette
for under 250 og hollænderne var direkte
generationsskifte tager,må vi indstille os
chokerede,da de røg for 116.At vi så ik
ke kan svare igen - tja,syndebukkene skal på,at der vil blive længere mellem.de fore
gående 3-4 års gyldne resultater.
man nok finde.
Vi har veteraner som tidligere internatio Trods nederlagene i år står vi med en all
nalt har præsteret halvlege på 50-100 po round-spiller af international klasse i
Henrik Mortensen og med det samme i Carsten
int - det lykkedes ikke for nogen af ve
teranerne i disse to landskampe,måske for Morild - de kan stadig både tage gærder og
di fastbowlerne Frank Robertson,Skotland, udføre "arbejdsmandsarbejde",når det gæl
der om at holde modstandernes scoring nede
og Rob van Weelde,Holland,simpelthen er
Man forlanger så bare at de også skal væ
for gode for danske gærdespillere.Stort
re
matchwinnere ved gærdet,når de forin
set ingen af danskerne nåede at holde sig
den har bowlet 30-40 overs!Vi har i Torben
inde så længe,at de fik spillet sig ind.
Skov endnu en kaster af international klas
At enkelte hovedløst solgte deres gærder
se,vi har en keeper,som klarede nydeligt
er en anden sag - men som sagt,det kørte
for sig i sine første kampe på A-landshol
ikke for veteranerne ved gærdet.
Holdet var desuden uden Hardy Sørensen og det.Vi har i Ole Mortensen et talent,der
også vil drive det vidt - der er talenter
Johan Luther,som i de seneste års inter
nationale kampe har tegnet sig for en be nok,både på og udenfor landsholdet.Men u
den "de gamle" vil det blive meget svært
tydelig del af de danske point.Jeg ved
for dansk cricket at klare sig internatio
også udmærket at næsten hver eneste klub
nalt.Derfor bør der efter min (og iøvrigt
har sine egne favoritter til de forskel
lige pladser - nogle kunne måske også ha også efter nogle spilleres mening) gøres
ve gjort bedre fyldest ved gærdet,men
noget for at lette generationsskiftet.
I årets landskampe klappede selve arrange
hvad så med kastning og markspil?
menterne perfekt,men det var,som. om der
Vi er ikke så gode som skotterne,der me
ind imellem manglede lidt "holdånd".Selv
get bedre forstår at placere deres slag,
følgelig er det svært at være på toppen he
som næsten er fødte fieldere,vi er lige
le tiden i en tre-dages landskamp.Selvføl
så gode som det hollandske landshold OK vi kollapsede to gange i en l.halvleg
gelig ryger humøret sig en tur,når man lø
hvor vi stod til at være ovenpå - nogle
ber ind i en "knuser" - men også det kun
vil give anføreren skylden for det,men
ne der hjælpes på.Hollænderne mødte med
har han ikke selv tålmodigheden,kan han
en vestindisk træner i Esbjerg - jeg mener
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A-landsholdet 1977:Bageste række fra v.:Jens Priess,Morten Petersson,Carsten Morild
Ole Mortensen,Troels Nielsen (ikke med mod Holland),Torben Skov,forrest fra v.:Erik
Westergaard,P.P.Klokker,Ole Isaksson,Henrik Mortensen,Niels Talbro og Kl.Buus.(Foto
Ron Gazzard,Dundee).

at DCF burde overveje noget lignende.An
sætte en dansker,eller en udlænding til
at følge landsholdspillerne et par måne
der eller tre forud for de internationa
le opgaver,måske samle dem til fælles
træning,som nogle spillere også har yt
ret ønske om,men fremfor alt lære dem at
kende i de hjemlige turneringskampe og
søge at sætte dem op i landskampene.
Dette forslag skal ikke tages som en kri
tik af de mennesker,der hidtil har be
skæftiget sig med landsholdet.Jeg ved
godt at en anfører tager mange opgaver
på s�ig og at holdlederen foruden sine re
præsentative opgaver også holder en nær
kontakt til spillerne - men indenfor an
dre idrætsgrene er der som regel også en
træner,ja,somme steder en massør med,når
man rejser ud.
Som sagt,dette skal ikke tages som en
kritik af,hvad der er sket,men som et
forslag til at forberede og udføre de in·
ternationale opgaver mere professionelt.
Det er min erfaring,at unge idrætsfolk
i dag har mere brug for en støtte ti 1 at
give sig det sidste skub ydelsesmæssigt
end ·den ældre generation havde.Den har
lært det på den hårde måde,javel,og det
kunne de unge måske også,men det giver
ikke så hurtige resultater.I starten vil·
mange af dem blive 11 slagtekvæg 11 og så u
debliver resultaterne - spørgsmålet er
så.hvad man vil.
Som en af spillerne sagde til mig på tu
ren til Skotland:-Det er helt i orden,at

DCF sætter alt ind på ungdommen for at
sikre spillets overleven,men hvad med os
over 20? Man regner med at den hjemlige
turnering giver os træning nok,så vi u
den videre forberedelse kan møde folk,
der spiller cricket 20 dage om måneden
i sæsonen,hvor vi selv spiller 4-5 dage
og hvor man kun kan regne med kvalifice
ret træning,hvis man kommer fra en klub
med flere landsholdsspillere.
Det,den pågældende var inde på,var sam
linger af landsholdet - som sagt gerne
med en mand til at træne og trimme spil
lerne også psykologisk.Det koster pen
ge og det er måske svært at finde tid
til - på den anden side ofrer DCF alle
rede betydelige beløb på at sende hold
ud.Derfor bør forberedelserne være bed
re.Man kunne styrke sammenspillet på et
landshold ved at lade det spille træ
ningskampe mod danske hold eller mod rej
sehold,selvom disses kvalitet vel er for
svingende.
Disse problemer siger måske lidt om at
der er brug for at forberede en ny gene
ration til det internationale samarbejde
og gøre det grundigt,ja,professionelt,og·
så selvom det koster.Så længe vi har de
drevne folk,der har lært sagerne på den
hårde måde,har det ingen nød og så bety
der resultaterne mod Skotland og Holland
ikke så meget.
Men den dag, 11 de gamle 1 er væk,skal der
være nogen til at tage over,og de skal
måske forberedes nok så grundigt, .. ola.
1
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Peter P.Klokker forsøger sig med et stød i 2.halvleg af landskampen på Forthill.Med ryg·
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de danske gærdespillere
Danmark måtte tage mod drøje hug i årets
første landskamp.Skotland vandt med 158
point på Forthill i Broughty Ferry nær
Dundee.Arsagen til nederlaget er først
og fremmest den at vore gærdespillere ik
ke har den fornødne internationale erfa
ring - tilsyneladende har de ikke psyke
til at spille på en græspitch.Ingen vis
te den tålmodighed,som modstanderne var
i besiddelse af - der blev spillet alt
for meget på tværs,hvor skotterne ære
spiller forward og forward indtil pace
bowlerne er trætte.Ingen af de gærdespil
lere,der har været med til at skaffe os
de gode internationale resultater i de
senere år,fik noget ud af det - bevares,
der var ind i mellem lyspunkter,men den
helstøbte danske gærdehalvleg så man al
drig.
Kun på et enkelt tidspunkt havde gærde
spilleren kommandoen over kasteren,nem
lig da debutanten Erik Westergaard hug
gede 33 ud på 42 minutter.Han var gan
ske uimponeret og hans indsats kom på
det mest belejlige tidspunkt - nemlig
da Danmark havde mistet 9 gærder for 68
i l.halvleg.Hans og Torben Skovs "last
stand" reddede Danmark fra at komme ind
igen og dermed formentlig fra at tabe
med en halvleg.
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Men det er beskæmmende at en debutant,
der er med som keeper,skal være den,der
gør det bedst - beskæmmende,ikke for E
rik Westergaard,men for alle de garve
de batsmen,hvoraf kun Carsten Morild med
31,var istand til at gøre det nogenlun
de hæderligt.I 2.halvleg havde dog så
vel Klaus Buus som Peter P.Klokker teg
ningen til en god innings - men de faldt
begge med ben for,før det rigtigt blev
til noget.
SKOTTERNE VAR RYSTEDE
Til gengæld var de danske markhalvlege
mere end hæderligere - markspillet var
udmærket.stadig uden at nå den skotske
klasse.men det skal man heller ikke for
lange.Alle briter kan tilsyneladende sam
le en bold op i en hånd med lukkede øjne
uanset hvor den kommer'.
I Henrik Mortensen havde skotterne også
deres overmand - han bowlede 41 af de 97
overs til dem i 1.halvleg.Hele tiden
præcis,tæt bowling,der holdt deres sco
ringshastighed nede under de 3 pr.over,
som ellers er det normale på disse græs
pitche.I 2.halvleg fortsatte han hvor
han slap - ialt 8 gærder for 150 point
på 65 overs,hvoraf de 25 er maidens ta
ler deres eget sprog og den skotske pres-

presse var da også fulde af lovord over
Mortensens bowling.De var det ikke min
dre over Torben Skovs langsomme venstre
arm - skotterne havde uhyre svært ved at
s pille hans bolde og 4 gærder for bare
27 points på 23 overs,hvoraf 13 var mai
dens,fortæller alt om at Torben Skov vir
kelig er en s piller af international
klasse på græs pitch.
I betragtning af at skotterne på samme
bane havde banket over 400 ud i en lands
kamp mod Hales,kom det som et chock for
dem at danskerne var istand til at tage
holdet for 243 alt inklusive - de sidste
s eks gærder var endda nede for bare 42.
SLOG IKKE TIL
Havde bare et par af de 5-6 gærdespillere,som hjemme hver især er god for 100,
hvis det kører,haft heldet med sig,havde landskampen fået et helt andet forløb.men en hurtig kas ter som Robertson
kunne boltre sig fordi nogle af de danske ikke brugte fødderne (vel Ole Mortensen) og andre ikke brugte hovedet
(s om f.eks , skipper Henrik),derfor blev
han gjort bedre,end han egentlig var.
OK - det skotske landshold var nok bedre end vores,men så meget bedre som res ultatet påstår,var spillerne ikke.Holdet var uden Racionzer og Weir,der var
med til at slå Irland.Irerne var ude for
bare 39 i deres 2.halvleg.Istedet havde
man debutanterne Porteous og Peden med.
Iøvrigt var det skotske hold strikt bygget op med 6 gærdespillere og 5 kastere
og kasterne var intet bevendt ved gærdet.Anfører Goddard lukkede da også omgående 2.halvleg,da den sidste af gærdespillerne var faldet� og gav dermed
Danmark en fair chance,stadig under den
forudsætning at vi kunne præstere en habil gærdeinning - men det kunne vi bare
ikke.Deri lå - groft sagt - forskellen
på de to hold i den landskamp.Skotterne
havde i deres halvlege hver gang mindst
to mand over 40 point - det kunne vore
gærdespillere ikke svare igen på.

UNDER DAGLIG STANDARD
Som sagt viste Henrik Mortensen og Tor
ben Skov sig som vore eneste kastere af
international klasse - åbningskasterne
kunne ikke holde bolden præcist nok og
det er betegnende at skotterne scorede
7 på de to første bolde i kampen.Erik
Westergaard gik - ufrivilligt - hen og
blev et gærde-es,men passede ellers s it
job bag gærdet fint,selvom der røg et
par 4 rere igennem slippen.Han havde et
greb og en stakning i selve landskampen
men i de ;, ndledende kampe ialt fire greb
Morten Petersson var tilsyneladende den
der hurtigst vænnede s ig til græsset,ihvertfald scorede han smukt i de indledende kampe og havde i landskampen to
greb,hvad ogs å Carsten Morild havde.Morilds 31 kom også ind på et godt tidspunkt,men derudover kneb det altså for
gærdes pillerne - Henrik Mortensen solgte efter vor mening direkte sig selv.
Men det var der flere af de andre,der
gjorde.
Jens Priess og Per Terp,sids tnævnte med
på afbud fra Bjarne Jensen,sad udenfor,
men kom dog begge til at fielde i den
skotske 2.halvleg,da både Klaus Buus og
Troels Nielsen plejede skader.
Konklus ion:Danmark burde have klaret s ig
bedre mod et godt,men ikke supergodt
s kotsk landshold.Vores marks pil udmærket
kastningen på visse tidspunkter endda ovenud,men for lidt rutine og tålmodighed
bag gærdeindsatsen,også fra dem,der virkelig var med 11 som gærdespillere.På måtte i Danmark ville skotterne med garanti
ikke have fået så meget ud af det,men nu
blev kampen altså s pillet på græs i Skotland og dermed står det fast at vi har
lidt det andet store nederlag til Skotland i 3 kampe - men,havde gærdes iden i
2.halvleg kunnet holde en time længere,
var kampen endt uafgjort p.gr.af regn.
Det ville dog ogs å have været uretfærdigt,men måske set lidt bedre ud i annalerne.
11
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åbnede med Brown og Laing,vi med Ole Mortens en og Troels Nielsen - de løse bolde
blev omgående straffet og skotterne s corede i den første time 46 på 15 overs.En
enkelt løbe-chance på Brown blev kylet
ud til en 4�rer.
Henrik Mortensen satte s ig selv på og
gav åbningen problemer med sin_ tætte bowling.Derimod kunne Carsten Morild ikke
rigtig få hold på sagen,da han kom til s kotterne s corede 24 på hans første tre

i træk.Brown nåede sine 50 på halvanden
time med total 86 - stort set uden chanc�r,�en må�te s å u� med ben for på Henr1k 1 en m1ndeværd1g over nr.25 (l f.94)
Stewart,der er countyspiller for Worcesters hire,fik to bolde og var kastet ud
ud �2 f,94) og på sidste bold i overen
fik h�le Broughty Ferry en appe� for_ben
for pa den nye mand Peden,som vil blive
husket længe der på egnen.Men dommerens
finger blev nede.Imidlertid var Peden
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Carsten Morild ve d gærde t i 2.halvleg af landskamp en mod Skotland.I mar ken fra venstre
B rown,countyspilleren Stewar t (ud for gærdet) og helt til høj re Tommy Por te ous, der
havde tre gode greb i landskamp en. (Foto:A.Gow,Dundee).

alt andet end glad ved situationen.he
le det danske hold var blevet løftet af
de to gærdefald og efter to timer havde
skotterne kun 99 på 31 overs.Efter fro
kost klarede Peden da også kun fire bol
de før han spillede sig selv i hænderne
på Carsten Morild på dennes eget kast (3
f.103).
Ved 114 havde keeperen en chance for at
få grebet den anden åbner,lefthanderen
Laing ud på Morild,men tabte bolden fra
maven.Laing havde taget det særdeles ro
ligt.mens Bnown var inde og stod på det
te tidspunkt med 50 på 145 minutter.Nu
spillede han noget friere.mens makkeren
Porteous koncentrede sig om at holde sin
ende.På tre timer (50 overs) var totalen
153 - ved 158 blev Laing,der nu stod med
74,droppet af Morten Petersson på en let
skier,hvilket knuste Petersson så meget
at Laing bankede tre 4-rere ud på Peters
sons næste over (Han havde afløst Morild
med bolden).! næste over fik Henrik Mor
tensen imidlertid held af Laing,bowled
ud på 2.bold (4 f�l70) og da lefthande
ren var fjernet.kunne Torben Skov komme
til.
Allerede 8 points senere var Porteous
nær løbet ud og i det hele taget sank
den skotske scoringshastighed hurtigt fra 190 på 60 overs blev det kun til 7
på de næste 5 overs.Efter fire timer
var skotterne på 206 på 68 overs - og
så blev Porteous,der havde vovet sig læn
gere og længere frem til Torben Skovs
bolde.stokket ud.(5 f.206).i næstsidste
over før the,hvilket jo ikke var det al
lerdårligste tidspunkt.Anførere Goddard
søgte at stabilisere spillet,så keeperen
Steele kunne komme til at score,men Hen
rik Mortensen og Skov havde for godt fat
6 CRICKET AUGUST 1977

- det blev kun til 20 på den næste time
før Goddard slog en bold fra Torben
Skov i luften og blev grebet ud af Car
sten Morild (6 f.226).Scoringen var nu
helt i stå - på 7 overs i træk faldt
der kun 4 byes og så blev Steele grebet
ud af keeperen.igen på Skov (7 f.231).
Derefter var det et spørgsmål om tid de kastere.der var inde.fedtede slemt
i det og den skotske regnskabsfører var
ihvertfald af den mening at Goddard li
gesågodt kunne have lukket butikken.da
Steele var ude.Nu brugte de tre sidste
48 minutter til 17 point - McPherson
ben for på Henrik Mortensen (8 f.241 ),
Robertson grebet af Talbro på Skov (9 f.
243) og Ker kastet af Mortensen (10 f.
248).
Det efterlod Danmark 40 minutter ved gær
det på førstedagen - Ole Mortensen og
P.P.Klokker åbnede efter den skotske
inning på 5 1/2 time,hvor ikke færre end
33 altså over en trediedel af de 97 o
vers.var maidens.
Danskerne havde nok ikke regnet med at
se gærdefald inden fyraften.men blev
skuffede - Klokker blev ramt af en bold
på handsken og fik den løftet op,så han
blev grebet ud i point af Porteous (1
f.7) - et beklageligt tab.fordi g�rde-
spillerne jo roligt havde kunnet lægge
alt ned til spilletidens udløb.
ANDENDAGEN
Mortensen og Niels Talbro startede med
17 på tavlen.men allerede i 3.over la
vede Talbro det samme som Klokker.ramte
bolden for højt oppe.så den blev løftet
og blev grebet ud af Porteous i point.
(2 f.18L
Klaus Buus fik kun et par enkelte overs

før han løftede battet for tidligt og
blev bowlet ud af Robertson (3 f.20).På
de første 5 overs scorede Danmark kun 2
point.Carsten Morild så ud til at have
mere fat i kastningen - han begyndte me
todisk at bygge sin halvleg op.Men det
gik langsomt - på 10 overs var der sco
ret 8 points.Ole Mortensen,der bare hav·
de forsvaret sig blev også kastet ud af
Robertson (4 f.27) og Henrik Mortensen.
slog i luften allerede på 2.bold og var
grebet ud af Porteous (5 f.27).Det lig·nede en katastrofe,men efterhånden fik
Morild tæ mmet Robertson,scorede således
13 på ha m i to overs.Danmark havde kun
scoret 15 den første time på 14 overs.
Da de 20 overs var kastet kom slowbow
lerne på og Morild kunne efterhånden ø
ge totalen - på halvanden time var der
scoret 37 på 25 overs,men så slog Ole
Isaksson i luften og blev taget udmær
ket af McPherson,der måtte løbe stærkt
for at nå den høje bold (6 f.54).Men
Morild fik ikke lov at øge den danske
scoring - han blev grebet ud i fine leg
af Stewart på en,set udefra,noget besyn
derlig måde.Morild gik helt ned i knæ
for at spille bolden og havde faktisk
battet helt på tværs i pitchen,Bolden
rammer et eller andet,går i en bue over
hovedet på såvel Morild som keeperen og
havner i fine leg (7 f.54).
Morten Petersson søgte at spille friere
for at redde stumperne,men blev taget i
et virkeligt godt greb midt for pitchen
af Ker (8 f.64).Efter to timer havde
danskerne kun formået at scoret 47 og
totalen var 68 ved frokost.På 8.bold ef
ter den udmærkede lunch søgte Troels Ni
elsen at slå en 6-er, men i den kraftige
blæst ændrede bolden noget retning og
Peden kunne tage den på grænsen (9 f.68)
Der synes ikke at være nogen vej udeno m
- Danmark måtte til pindene igen,efter
so m de to anførere havde aftalt 150 so m
difference,skulle Danmark op på 99 og
med kun eet gærde i behold,syntes det en
umulig opgave.
Men ikke for Direktøren 11 .Den skotske an
fører havde sat Robertson på igen for at
rydde halen,men l�estergaard spillede ham
ganske respektløst, mens Torben Skov pas
sede på sit gærde.I een over scorede Wes
tergaard 12 på Robertson og i en anden 7
på den anden hurtige kaster Clark.Anfø
rer Goddard satte sig selv på igen,men
hvor Westergaard til at begynde med bare
havde slået på alt,begyndte han nu også
at placere sine slag.Det varede 42 lykke
lige minutter,før Westergaard blev kas
tet ud - i den periode havde Danmarks 10.
gærde sat totalen op fra 68 til 116 på
bare 12 overs - Westergaard sluttede med
33, mens Torben Skov havde 11 not out.
11

Intet under at den farverige skotske sco
rer gentagne gange greb sig til hovedet
og ko11 m med sin yndlingsed 11 Bloody pathe
tic! ,når skotterne kastede.
Det var glimrende kommet igen af Danmark
og det betød at skotterne måtte ind igen.
Henrik Mortensen beholdt den ene ende
kampen ud,men det var Ole Mortensen,der
først fik heldet med sig - allerede ved
total 18 fik han 1 .halvlegs topscorer,
Laing,grebet ud dybt i slip af Morten
Petersson.I det hele taget var det tyde
ligt at Henrik Mortensen havde sat sig
i respekt.Det blev kun til 36 på den før
ste time (18 overs) - hverken Ole Isaks
son,der åbnede bowlingen,eller Ole Mor
tensen,havde dennegang været særligt kost
bare,men med venstremanden Laing væk,kun
ne Torben Skov ko mme til fadet igen.Han
fik dog ikke bid, men scoringen var sta
dig langso m - 44 på 20 overs,59 på 25 o
vers,63 på halvanden time,76 på 30 overs,
uden chancer ganske vist.
I 31.over kastede Henrik Mortensen åbne
ren Brown ud (2 f.76),hvorefter Stewart
lukkede mere op for scoringen.Troels Ni
elsen afløste Skov, men måtte umiddelbart
efter trække sig med et dårligt knæ,be
skadiget under et fald.Det viste sig dog
siden ikke at være videre alvorligt.Car
sten Morild ko m på og scoringstempoet
var stadig forholdsvis lavt - 91 på to
timer,97 på 35 overs.Ved 101 bowlede Hen
rik Mortensen Stewart,hvorefter Peden
søgte at forcere.Han slog tre 4-rere i
træk på Mortensen men i sit 4.forsøg var
han grebet ud af Morten Petersson (4 f.
118).Det danske markspil var måske knap
så godt so m i første halvleg - men alli
gevel var det ikke de store chancer.der
blev misset.På 20 minutter scorede Stee
le og Porteous yderligere 29 point,før
Steele var grebet ud af Torben Skov på
Carsten Morild - så lukkede skotterne
efter 170 minutter ved gærdet og efter
lod Danmark den opgave at score 280 for
at vinde.Der var 21 minutter tilbage før
spilleslut,så det var naturligt at Tor
ben Skov og Morten Petersson blev sebdt
ind for at lukke af.Denne gang blev der
ikke givet noget væk før fyraften - da
overliggerne blev taget stod de to med
7 point på tavlen�
Efter den gode danske l.dag blev 2.dagen
unægtelig en spand koldt vand over hove
det, men danskerne fik dog hindret at de
ko m til gærdet igen og de fik holdt den
skotske scoring nede i 2.halvleg,så der
også var en chance for en god 3.dag.
TREDIEDAGEN
Det krævede imidlertid at mindst en el
ler to danskere fik en habil halvleg ud
af det.og det blev ikke tilfældet,AlleCRICKET AUGUST 1977 7

rede på dagens 2,bold blev Morten Peters
son kastet ud.Forinden havde det regnet,
så man kom 15 minutter senere igang.Pit
chen var overdækket,men det kan ikke u
delukkes at fugtigheden i det hele taget
gav bolden en nogen anden opførsel,end
den danskerne havde været vant til fra
deres l.halvleg.Niels Talbro blev dømt
ud med ben for i 4.over (2 f.10) og
kort efter blev Peter P.Klokker slået ud
af en bold,der ramte ham i nakken.Han
ville gå ind under den,men fejlbedømte
opspringet - han måtte hjælpes ud fra ba
nen og det tog sin tid,før han fik sun
det sig.Men han slap dog med en bule.Der
var simpelthen panik i den danske lejr
og hændelsen kostede uden tvivl de to
næste gærder,Carsten Morild kom ind,men
allerede på næste bold blev Torben Skov
løbet ud (3 f.12) og Ole Mortensen fik
kun to bolde,før hari var kastet ud (4 f.
12).Dermed var reelt ethvert håb om en
bare hæderlig dansk halvleg ude - troe
de man.
Men Carsten Morild og Kl.Buus spillede
fornuftigt Danmark ud af vanskeligheder
ne.Morild scorede bl.a.en 6�er,men blev
så lidt for ivrig og kastet af Clark (5
f.41).P.P.Klokker vendte tilbage og be
gyndte sammen med Buus at bygge halvle
gen op.Scoringen var ikke overvældende
hurtig (54 på 20 overs) men det er der
vel ikke noget at sige til med det man
defald.Buus blev taget med ben for ef
ter en udmærket og omhyggeligt spillet
inning (6 f.61),mens Henrik Mortensen
søgte at slå på slowbowlingen og efter
kun 5 minutter slog i hænderne på kaste-

ren (7 f.64).På to timer havde dansker
ne scoret 76,men m stet yderligere et
gærde.Troels Nielsen havde haft held
med en høj 4�rer,hvorefter skotterne ø
jeblikkeligt satte en mand derud.Næste
hook lå imidlertid nøjagtigt samme sted
og så var Danmark på 8 f.75.Med Ole I
saksson som makker viste Peter Palle nu
at han trods bolde i nakken godt kan det
lille spil.Han spillede en fornuftig in
ning og det er ikke til at sige,hvad det
kunne være blevet til,hvis han ikke var
blevet taget med ben for på sidste bold
inden frokost - 9 f.100 på 44 overs og
135 minutter.Klokker virkede ikke på no
get tidspunkt presset af bowlingen og
blev da også dansk topscorer,selvom det
kun var med 28.
Ballet var ovre - Erik Westergaard tråd
te sidste dans,igen respektløst scorede
han 19,så Danmark sluttede på 121 ,med I
saksson not out med 14.Da spillerne for
lod banen var regnen igen begyndt og den
blev ved resten af dagen - men heller ik
ke den var nok til at redde danskerne.
ola.

Captain's inning
DCF fik ikke den bedste generalprøve på
landskampen i turneens første kamp mod
et udvalgt syd- og vestskotsk hold,uden
landsholdsspillere.Kampen blev spillet
med 60 overs til hver side og det skot
ske hold vandt med 84 point.
Græspitchen hos Clydesdale CC i Glasgow
var meget hurtig og kasterne havde pro-

Klaus Buus ser om der er løb.Peter P.Klokker med ryggen til er parat.Med ryggen til
kasteren Robertson,dommer Bertram,i slip åbningsgærdet Laing og ved gærdet keeperen
Steele. (Foto:A..Gow.Dundee).
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blemer med at holde ved.Det havde nogle
af de danske gærdespillere også - ellers
var det givet blevet til mere end de 154
der nu blev scoret på de 60 overs,gen
nemsnitlig under 3 pr.over og det var
ikke nok mod skotterne,der havde lagt
ud med 238.Så skal det dertil siges,at
danskerne havde chancen for at få skot
terne for under 200.6.gærde Black blev
tabt ved total 185 (f.7} og kvitterede
med at score 77.
Det begyndte ellers udmærket for DCF -i
9.og JO.over fik åbningsbowlerne Ole Mor
tensen og Troels Nielsen bid.Mortensen
bowlede åbneren Ker (1 f.33) og greb den
næste mand ud i slip på Troels Nielsen
(2 f.34).Carsten Morild bowlede endnu
to mand ud (3 f.51 og 4 f.87),men åbne
ren og anføreren Wilson fik sammen med
Black fart i sagerne - efter de første
35 overs {frokost) havde skotterne 120.
På en af de første bolde efter frokost
greb keeperen Wilson ud - et udmærket
greb langt ude i slip på Morild (5 f.
124).Henrik Mortensen,der indtil da kun
havde haft 6-7 overs,tog fat igen og
bowlede endnu to mand (6 f.157 og 7 f.
185) men Black var stadig agressiv og
da han blev tabt var det som om hele
den danske mark,der ellers indtil da hav
de fungeret stort set tilfredsstillende,
gik ned med flaget.I de sidste 6 overs
spillede Black og hans makker Mair både
Henrik Mortensen og Carsten Morild nær
mest som det passede dem og tegnede sig
for ialt 53,således at totalen kom op
på unødvendige 238.Bortset fra Wilson,
der spillede chancefrit (71) og Black,
der blev tabt (77+) fik ingen af de øv
rige gærdespillere lejlighed til at vi
se,om de var noget værd.På dansk side
kan man måske undre sig over at Torben
Skov kun fik tre overs,men det er let
at være bagklog.Carsten Morild blev med
3 f,80 bedste kaster,selvom han blev
slået væk i sine sidste 8 overs.Indtil
da havde han 3 f.32 på 16 overs,heraf 9
maidens.
Selvom den skotske kasteside ikke talte
de allerhurtigste folk,kunne den danske
åbning ikke stå for mosten.P.P.Klokker
stred tappert,men i rask følge blev Ole
Mortensen (1 f.13),0le Isaksson (2 f.15)
og Kl.Buus (3 f,25) fældet omkring ham
Mortensen grebet i slip,Isaksson bowled
og Buus grebet af keeperen.Klokker syn
tes at have fat i kastningen,da han blev
taget i et fantomgreb af Mair (4 f,36).
Modsat nogle af de første spillere,der
havde stået og fedtet slemt i det,søgte
Troels Nielsen og Carsten r1orild at for
cere på den hurtige pitch (På den første
trediedel af overne var det kun blevet
til ca.40 points) men Troels Nielsen

blev kastet ud (5 f,48) og selvom Morild
tegnede sig for bl.a.en 6-er,før han
slog bolden i luften og blev grebet ud,
så det ud til et sammenbrud,da han faldt
(6 f.56).Henrik Mortensen fik dog stabi
liseret halvlegen - han fandt sig meget
hurtigt tilrette på pitchen og scorede
godt,støttet af Jens Priess,der bl.a,teg
nede sig for to 4-rere,før han slog bol
den i hænderne på kasteren (7 f.93).Mor
tensen var nu i slag og langede 50 ud
på 62 minutter,bl.a.en 6-er og otte 4-re·
re og det kaldte på bifaldet også fra
skotsk side.Mortensen havde som sagt
støtte af Priess og Morten Petersson,men
da Mortensen faldt {8 f,122) var det gi
vet at den skotske total ikke kunne nås
på de knap 15 overs,der var tilbage.
Med Torben Skov som makker holdt Peters
son den gående næsten tiden ud og blev
med en række gode løb næstbedste gærde
spiller,før han i sidste over helt unød
vendigt slog en bold i luften og blev
grebet ud (9 f,154),således at keeper
Westergaard måtte ind til de sidste tre
bolde i kampen.
Generelt:For mange danskere tabte hove
det,; betragtning af det og af at skot
terne måske fik 40-50 point for meget
ved gærdet,må man vel sige at de to hold
synes nogenlunde jævnbyrdige - med 6 f.
56 kunne Danmark trods alt slutte med 9
f.154,men det var kun ved en captain-s
inning at DCF holdt skindet på næsen.
ola

Godt for de unge

De danske kastere og fieldere var mere
på tæerne i den anden af de indledende
kampe,men til gengæld gik den danske gær
dehalvleg helt i fisk og DCF måtte se
sig besejret med 88 point i 60 overs-kam
pen mod det øst- og nordskotske hold på
Ferryfield i Edinburgh.
Henrik Mortensen tabte atter lodtræknin
gen og skotterne gik til gærdet.De hav
de i åbneren Donald den hidtil bedste
gærdespiller,danskerne havde set på tu
ren,og ham var der ikke meget at gøre
ved - han spillede stort set chancefrit
og scorede på 160 minutter 91 point,her
af de første 50 på 85 minutter.Da han en
delig faldt,grebet ud af keeper Hester
gaard,stod der 149 på tavlen - heldigvis
dog ikke for l fald.I mellemtiden var
to af hans makkere sendt til pavillonen.
Abningsgærdet grebet ud af Westergaard
på Troels Nielsen (1 f.20},det andet kas
tet af Torben Skov (2 f.91).
I det hele taget havde den 0anske kast
ning været betydelig mere fjendtlig end
i den første kamp.Troels Nielsen holdt
CRICKET AUGUST 1977 9

M.Petersson agressiv
kastning.

en god længde i sine 15 overs og Torben
Skov var ikke netop de skotske spilleres
livret på den ret langsomme pitch.Scorin
gen var holdt pænt nede (42 på en time,
96 på to timer) og da først Donald var
ude (3 f.149),gik det stærkt.Jens Priess
tog anfører Crighton i et strålende greb
i tæt mid on (4 f.154),Henrik Mortensen
bowlede Ford (5 f.164),0le Mortensen
greb Mcintyre på M.Petersson (6 f.170),
Mortensen bowlede Moir (7 f.176) og Mor
ten Petersson fik sit 4.gærde og keeper
Westergaard sit 3.greb (i en byesfri in
ning) på McClelland (8 f.180).Så mangle
de der 5 overs og på dem scorede Fleming
20 hurtige,således at skotterne sluttede
med 201 f.8.
Men kravet til en sejr,nemlig godt 3 po
int i snit pr.over.kunne den danske gær
deside stadig ikke honorere.De danske
åbnere måtte stadig bruge meget lang tid
til at spille sig ind,modsat deres skot
ske kolleger,der tegnede sig for et par
4�rere allerede i første over.Desuden
var Fleming en stærkere bowler end dem,
danskerne havde mødt i den første kamp.
På halvlegens første 20 overs blev det
kun til 10 sølle point og dermed var en
hver sejrschance tabt.I samme periode
havde danskerne mistet to mand.Allerede
i 4.over blev P.P.Klokker grebet ud bag
gærdet (1 f.4) og Torben Skov,der var
inde som 3.mand,blev kastet,da han næs
ten i desoeratiån (og efter ordre),søgte
at åbne spillet (2 f.8).De efterfølgende
søgte også at forcere,men det blev til
alt for lidt.Af de første 25 overs var
14 maidens og der var kun scoret 16 po
ints.Ole Mortensen blev taget af Ford i
måsk� dagens smukkeste greb (3 f.14) og
Carsten Morild grebet ud på slowbowleren
Moir,men dog efter 20 hurtige point,bl.a
en 6�er,der vakte almindelig jubel på
den store bane (4 f.38).Til Henrik Mor
tensen blev der 6 (5 f.49) og til Jens
Priess l (6 f.51),begge grebet ud i slip
Per Terp fik 5 (7 f.58) og Troels Niel
sen 2 (8 f 1 64) begge grebet af keeperen
på Moirs bløde bolde.Så var man tilbage
ved situationen fra den første kamp,et
sammenbrud.
Men også her var der en redningsmand.Kl.
Buus,der var kommet ind allerede ved to10 CRICKET AUGUST 1977

tal 14,byggede stille og roligt sin halv
leg op,den første halve snes point som
enere og med Morten Petersson som makker
kunne der lukkes op for godteposen,På de
sidste 11 overs,eller ca.45 minutter,ø
gede Buus og Petersson totalen fra 64
til 109.Petersson lavede 28 på 30 minut
ter,før han - ligesom i den første kamp
- helt unødvendigt slog i luften i sid
ste over og blev grebet ud (9 f.109),Kee
per Westergaard måtte dennegang ind til
een bold og til den mest agressive mark,
der endnu var set.Men �Jestergaard smække
de bolden ud til en 4�rer og med 113 f.
9 havde DCF pyntet lidt på resultatet u
den at der var voldsomt meget at råbe
hurra for - det skulle da lige være for
Buus�32 not out på lige knap to timer,
en stor halvleg under disse omstændighe
der.
Det DCF skulle bruge disse indlednings
kampe til,var at komme i slag og det lyk
kedes stort set ikke - bortset fra de
sidste 20 overs af denne kamp,hvor der
blev scoret 62.Alligevel var kampen i
Edinburgh noget af en opmuntring for
fo1k som Morten Petersson,Erik Wester
gaard,Buus,Troels Nielsen,Torben Skov
og Jens Priess.Carsten Morild kastede
slet ikke oo.., Henrik Mortensen havde kun
o1 a
11 overs .
12/7.Glasgow:Udvalgt syd- og vestskotsk
hold-DCF XI. (60 overs).S& V vandt med 84
point.S& V 238 f.7 (T.M.Black 77+,J.D.S.
Wilson 71,C.Mair 23+,R.Lever 15,P.Camp
bell 10,A.B.M.Ker 9,D.R.Nichol 7,E .M.E l
der 6,D.Forrest l,C.Morild 24-9-80-3,H.
Mortensen 14-2-64-2,O.Mortensen 6-0-271,T r.Nielsen 8-2-28-1,T.Skov 3-0-5-0,O.
Isaksson 5-0-15-0),DCF 154 f.9 (H.Mor
tensen 50,M.Petersson 26,P.P.Klokker 20
C.Morild 18,J.Priess 13,O.Mortensen 8,T .
Skov 7+,T r.Nielsen 5 1 K.Buus 2,O.Isaksson
l, E .Westergaard 0+,R.Lever 13-4-22-4,P.
Campbel 14-4-54-3,T.M.Black 2-0-10-1,I.
Masterton 15-6-33-1,C.Mair 10-3-19-0,N.
F.McLeod 6-1-12-0).

13/7.E dinburgh:Udvalgt nord- & Østskotsk
hold-DCF XI. (60 overs).N& Ø vandt med 88
point, N& Ø 201 f.8 (W.A.Donald 91,D.Crigh
ton 30,R.G.Swan 22,R.M.Fleming 21+,D.C.
Ford 12,D.G.Moir 11,E .J.Mcintyre 5,C.J.
Warner 3.J.A.Smith 0+,M.Petersson 13-249-4,H.Mortensen 11-1-33-2,T.Skov 12-036-1,T r.Nielsen 15-3-39-1,O.Mortensen 92-40-0).DCF XI 113 f.9 (K.Buus 32+ 1 M.Pe
tetsson 28,C.Morild 20,O.Mortensen 9 1 H.
Mortensen 6,P.Terp 5,E .Westergaard 4+,T .
Skov 4,T r. Nielsen 2,P.P.Klokker 1 1 J.Pri
ess 1 1 D.G.Moir 19-8-37-3,G.McKiddie 121-38-3,R.M.Fleming 15-11-10-2,R.McClel
land 11-5-13-1,E .J.Mcintyre 3-1-14-0).
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Kun få lyse stunder i
Esbjerg, men de var der

Mens regnen kom for sent til på nogen måde at hjælpe det danske landshold i Skotland,tør man nok sige at det lunefulde
danske sommervejr spillede en vis rolle
under det 10.landskampmøde mellem Danmark og Holland,henlagt til det idylliske Esbjerg stadion og med Vestjyden som
ligeså hyggelige værter,der sørgede for
at hele arrangementet kom til at klappe.
Men dommerne Peter Carroll og Lars Hanriksen måtte fører mange samtaler indbyrdes og med de to an førere Henrik Mortensen og Chris van Schouwenburg om lys og
regn - der begge var medvirkende til at
kampen endte uafgjort,dog med hollænderne ovenpå.
Men selvom vejret i perioder var gråt i
gråt var den danske indsats absolut ikke uden lyspunkter.Det var virkelig en
indsats af karat tre dage efter en anstrengende hjemrejse at gå ud og tage
hollænderne for 116 - efter en lidt nervøs start i marken fungerede det danske
hold perfekt og Carsten Morilds 6 f.33
og Henrik Mortensens 4 f.30 er simpelthen internationale resultater af klasse
Det blev det helt store psykiske knæk,
da Danmark røg for sølle 67, fordi man
absolut ville "tæve" de "lette" 116 sammen og ikke kunne klare fastbowleren Ro
bert van Weelde eller slowbowleren Dick
Kramer for den sags skyld med.
Efter en lang og udmarvende hollandsk 2.
halvleg,hvor de danske kaster,især Car
sten Morild havde held til at holde sco
ringen nede,så hollænderne brugte for
lang tid,blev tilskuerne - mange cric ketinteresserede fra hele landet,og fle
re end der havde været i Skotland - vid
ne til et nyt dansk gennembrud.19-åri
ge Ole Mortensens 54 runs,der klarede
uafgjort for Danmark,med lovende takter
af ikke meget ældre Jens Priess og med
en habil halvleg af Henrik Mortensen,der
efter vor mening solgte sig selv og for
mentlig P.P.Klokker,da han i sin iver
for at vinde l.halvleg,forcerede for
kraftigt.
AMPUTERET HOLD
Jo,vist er der stadig lyspunkter,men vi
kommer ikke uden om at 67 ikke er nogen
stor international score - endda mod et
noget "amputeret" hollandsk hold,der var
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uden den måske bedste Tony Bakker,der
har karantæne fordi han i arrigskab over en kendelse smed battet ud mellem
nogle tilskuere ved en klubkamp.
Vi var heller ikke uheldige med at keeper Schoonheim,der før har voldt dansker
ne store problemer,i begge sine gærdehalvlege gik særdeles billigt.
Det var heller ikke til hollændernes egen fordel at de i deres 2.halvleg fik
spillet standset en time,fordi de klagede over så dårligt lys,at de ikke kunne
se Ole Mortensens aflevering (Sight-scree
nene i Esbjerg kan ikke flyttes).
Det var heller ikke til ugunst for os,at
anføreren valgte at batte ekstra 45 minutter på sidstedagen for at sætte totalen op fra 132 til 220 og det var også
en fordel,uden at vi selvfølgelig skal
glæde os over uheldet,at hollændernes
mest præcises stokkaster,Derogee,fik en
skade allerede i l.halvleg,så han ikke
var med i anden omgang.
Over for alt dette kan Danmark igen notere en gærdeside uden Hardy Sørensen og
Johan Luther,så der er næppe tvivl om at
Holland står som den moralske vinder af
kampen,selvom pokalen ved det uafgjorte
resultat blev i Danmark.
PSYKISK KNÆK
Ovenpå den dejlige danske markhalvleg
stod vi med alle chancer for en solid fø
ring,men kunne altså igen ikke komme oven
på ved gærdet - både skotske Frank Robert
son og hollandske Rob van Weelde er en
smule hurtigere end vi er vandt til og
det er nok til at få danske gærdespille
re på krogen,når de vil forcere.
Denne deroute gav det danske landshold
et større psykisk knæk end den i Skotland
for så meget bedre end os var dette hol
landske hold ikke.Så meget mere en cade
au til danskerne at de kunne slæbe sig i
gang igen og ihvertfald ikke tabe - men
tålmodighed ved gærdet har været den sto
re manglende dyd i år - kan man få 20-30
minutter til at spille sig ind,er selv
den hurtigste kaster ikke så faretruende
Det så vi,da Henrik Mortensen scorede 14
point på Rob van Weelde i den danske 2.
halvleg.
Glædeligt at Ole Mortensen fik noget ud
af det, fik selvtillid.Han er et af de ta-

lenter,der skal bygges på - så gråvejr
og regn til trods;den danske indsats var
slet ikke så dårlig,som den umiddelbart
så ud til.Og så må man nok notere at de
to dommere kom betydeligt mere i focus
end kittelmændene normalt er det,men på
den anden side går der år imellem at vi
spiller landskamp under sådanne vejrfor
hold.Men der blev i kampens hede disku
teret og appelleret livligt - hvad appel
lerne angik var vi nok førende og Henrik
Mortensen var ved at komme i en mere al
vorlig diskussion med dommerne,da han un
der kampen blev beordret til at skifte
støvler i henhold til en tidligere afta
le om at skåne pitchen.
FØRSTEDAGEN
Danmark tabte lodtrækningen og blev sendt
i marken. Ho Hænderne åbnede med Bekedam
og debutanten Ouwerkerk,mens Ole Morten
sen og Morten Petersson startede en sær
deles agressiv bowling.Allerede på føtste
bold var der løbechance og de første 10
overs gav reelt 3-4 store gribechancer ikke mindst Morten Peterssans bowling vis
te sig agressiv.
Allerede i 3.over måtte Bekedam forlade
gærdet,da han dukkede ned i en af Ole Mor
tensens bolde og blev ramt i hovedet.Han
var dog ikke kommet noget alvorligt til
Peter van Wel fulgte ham ved gærdet,men
hollænderne var ikke på noget tidspunkt
ovenpå - på de første 10 overs blev det
kun til 26 points.Så tog Henrik Morten
sen fat og allerede på hans 2.bold blev
Ouwerkerk grebet ud af Ole Mortensen i
slip (l f.29).Schoonheim kom ind,men de
to Mortensen�er holdt gærdespillerne i
en skruestik og efter den lidt famlende
start var også markspillerne helt oppe
på tæerne.Torben Skov var på en periode
så kom Carsten Morild til - der var sta
dig chancer,omend ikke de oplagte - men
scoren var kun 47 på 25 overs og fem Mi
nutter før frokost blev Schoonheim gre
bet ud af Henrik Mortensen i forward
short leg på Morild (2 f.49).Der var de
tilskuere,som mente at bolden havde væ
ret i jorden først,gærdespilleren gik ik
ke og det tog sin tid,før dommerens fin
ger kom.Under alle omstændigheder var
det et godt tidspunkt at få et gærde på.
Hollænderne havde kun scoret 51 på 2 ti
mer og næste mand Lubbers,holdt kun tre
minutter efter frokost,før han var gre
bet ud af keeper Westergaard,igen på
Morild (3 f.55).Den skadede Bekedam gik
ind igen,men det blev kun til et 7 mi
nutters ophold - han blev grebet ud på
en skier der skulle løbes godt til for
at nå,af Ole Isaksson - igen på Morild
(4 f.55).Carsten Morild var her hyper-

Med sine kun 19 år har Ole Mortensen
alle chancer for at komme til at præge
dansk cricket internationalt i de kommen
de år.Svanholmerens næste store opgave
er 6 nationers-ungdomsturneringen. (Foto:
H.Strømsvik) .
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farlig med sine offskruere - i Skot
land bowlede han mere på sømmen,fordi
han ikke mente at græspitchen gav støtte
men i Esbjerg kom skuekastningen til
sin ret.Han havde på dette tidspunkt 3
gærder for l point på 10 overs,hvoraf de
9 var maidens.
Næste mand van Schouwenburg søgte at for
cere og scorede bl.a.en 6-er,men hollæn
derne havde stadig kun 70 på 2 1/2 time.
Så blev van Wel kastet ud på en yorker
fra Carsten Morild (5 f.74),van Wel hav
de på dette tidspunkt scoret 35 på 150
minutter.Abendanon fik kun 3 før han var
grebet af Henrik Mortensen,igen i for
ward short leg på Morild (6 f.87).
Men det skulle gå værre endnu for hollæn
derne.Klaus Buus tog Scouwenburg i måske
dagens bedste greb i gully på Henrik Mor
tensen (7 f.93) efter nøjagtig tre timer
og Kramer gav en chance til Morten Peters
son på en høj bold,der imidlertid blev
tabt.Istedet fik Henrik Mortensen fornø
jelsen - Kramer blev grebet på nøjagtigt
samme sted som Schoonheim og Abendanon,
stadig på Morild (8 f.107).Kl.Buus gen
tog også sit samarbejde med Henrik Mor
tensen i et endnu lavere greb af Bert v.
Weelde (9 f.107) og da Henrik Mortensen
sluttede med en ben for på Derogee var
hollæderne rystede i omklædningsrummet i
gen for bare 116 på 211 minutter.
De danske tilskuere var ovenpå,men det
kom danskerne ikke - Niels Talbro blev
tabt til en 4-rer på grænsen på 2.bold,
blev tabt igen på 5.bold og hookede en
6-er på 6.bold i den første over fra Rob
v.Weelde.Talbro fik endnu to bolde,før
han var grebet ud fra skaftet af Kramer
(l f.12}Torben Skov holdt ikke meget læn
gere - han blev grebet ud af keeperen på
en bold,som dommer Carroll var i tvivl
om var presset i jorden,men efter· ;en kon
ference med markdommeren løftede han fin
geren og Danmark var på 2 f.14 kort før
the.
Peter Palle Klokker var dog efterhånden
ved at finde ud af kastningen og efter
de første 18 overs kom begge åbningskas
tere af og Kramer samt van Wel på.Dan
mark stod dog kun med 37 da Ole Morten
sen ramte ved siden af en off-bold fra
Kramer og blev stokket ud.(3 f.37).På
det tidspunkt var der kun 58 minutter
tilbage af dagens spilletid,men før de
var omme var sidste danske gærde også
nede.Henrik Mortensen gik ind for at
komme til at forcere på Kramer,men det
var for det første medvirkende til at
P.P.Klokker blev løbet ud på en noget
hasarderet chance (4 f.40) og at Henrik
Mortensen selv blev grebet ud af Lubbers
på et slag fremover (5 f.48).Så dannede
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Peter P.Klokker (her fotograferet i Skot
land) blev l.halvlegs topscorer og virke
de ret sikker,før han blev løbet ud.

Kl.Buus og C.Morild makkerpar.Buus blev
tabt til en 6-er på grænsen,men allere
de i samme over stokket ud på Kramer (6.
f.56).I næste over slog Carsten Morild,
der søgte at forcere bolden i luften og
var grebet ud af Bert van Weelde (7 f.56
- otte,siger og skriver otte,bolde hav
de kostet tre danske gærder,så der er
ikke noget at sige til,om alt var i op
løsning.Rob van Weelde kom på igen og
greb selv Jens Priies ud,da denne slog
i luften (8 f.66).0le Isaksson blev
droppet een gang men taget af Kramer i
et godt holdt greb i slip (9 f.67) og
der blev ikke scoret yderligere,før Mor
ten Petersson løftede bolden i hænderne
på kasteren Bert v.Weelde i sidste over
inden fyraften.Hele historien havde va
ret 36 overs og syv danske gærder var
faldet på de sidste 12 overs.
ANDENDAGEN
Hollænderne startede 2.halvleg med Beke
dam og Ouwerkerk.Også dennegang skabte
Ole Mortensen og Morten Petersson chan
cer på dem,omend de ikke var så store,
som i l.halvleg.Marken søgte at presse
gærdespillerne,men det blev alligevel
til 22 på den første halve time.Henrik

Mortensen kunne ikke rigtig få bid i sin
kastning og efter nogle frugtesløse ap
peller satte han sig selv af.Torben Skov
holdt scoringen nede (32 på den første
time),men Bekedam blev tabt ved total
40.Der gik dog ikke mange sekunder,før
Ouwerkerk var grebet ud af Jens Priess
(1 f.41).Schoonheim forsvandt hurtigt på
en billig ben for (2 f.48) men ovenpå
kunne danskerne ikke komme.De kunne kun
søge at holde scoringen nede.Det lykke
des også - efter to timer var totalen 70
og Bekedam blev grebet ud af P.P.Klokker
i mid an på Morild (3 f.70).
Der var en lille chance for at få Lubbers
grebet ud ved total 79,men den blev mis
set og det viste sig at være kostbart.
Hollænderne stod med 92 efter 2 1/2 time
til frokost,men kort efter at spillet
var genoptaget appellerede de får for
dårligt lys til at se Ole Mortensens af
levering i.Spillet blev standset i en
time,men hollænderne var ude af rytmen.
Det blev kun til 111 på tre timer.Der
var flere mindre chancer,men ellers bi
drog den tætte kastning.samt bl.a.meget
stærkt markspil af P.P.Klokker,der i pe
rioder klarede hele den ene side,meget
til at holde scoringen nede.Efter 4 ti
mer var totalen 148 og efter the lukke
de Lubbers op med et par 6-ere.De to
gærdespillere passerede 100 og stod med
182 da van Wel faldt om efter et løb.Han
var ramt af en fibersprængning og fik en
mand ind til at løbe for sig - men inden
man kom så vidt standsede dommerne kam
pen på grund af lyset og siden satte reg
nen en stopper for videre spil på 2.da
gen.Lubbers havde på dette tidspunkt 70
van Wel 48.Hollænderne havde brugt 4 ti
mer 40 minutter til de 182 point,
TREDIEDAGEN
Anfører v.Schouwenburg lukkede hverken
på 2.dagen eller ved starten af 3.dagen.
van Wel trak sig på grund af sin skade
og Abendanon kom ind. - det danske mark
spil var ikke for kvikt - alle ventede
på lukningen,men-der blev scoret yderli
gere 38 point før den kom,40 minutter
efter start.Lubbers nåede 88.
Det vil sige at Danmark havde 280 minut
ter,altså knap 5 timer,til at score 270
point for at vinde og al ære og respekt
så scorer man ikke med et gennemsnit på
60 i timen på folk som Rob van Weelde.
Spørgsmålet var snarere om det danske
hold kunne gå tiden ud.
Det så det ikke meget ud til,allerede i
3.over vendte P.P.Klokker sig om og gav
en bold,der havde pitchet et lille koket
dask,så den gik i hænderne på keeperen.
(1 f.4).Klokker klagede over at det kneb

at se Rob van Weeldes aflevering og dom
merne afbrød kort efter kampen i 20 mi
nutter på grund af lyset,til nogen for
trydelse for den hollandske anfører,der
tilbød at lade van Weelde kaste sine
sidste bolde slow og så sætte ham af.
Mærkeligt nok var der ingen,som tænkte
på at flytte den hurtige kaster ned i
den anden ende af banen,hvor træerne og
skyggerne var knap så generende.Siden
klarede det op igen,og Rob v.Weelde fik
bolden igen.Han bowl�de Talbro ud,da
denne flyttede sig for langt væk (2 f.
9) og allerede i 2.over efter frokost
var Kl�Buus ude,grebet af keeperen
igen på van Weelde (3 f.11).Carsten
Morild overlevede ikke v.Weeldes næste over,Han blev bowlet,efter at v,
Weelde på bolden før havde fået en
særdeles kraftig appel på Morild for gre
bet ud,afvist (4 f.1�).Dette her så ud
til at ende med en endnu større katastro
fe end 1.halvleg,men Torben Skov blev
sendt ind for at blokere og samtidig så
det ud,som om Ole Mortensen var ved at
bide sig fast.Det lykkedes at standse
mandefaldet - i en enkelt over blev der
scoret 7 på Abendanon,der havde åbnet
kastningen fra den ene ende istedet for
den skadede Derogee.Så kom Kramer på i
gen - og Torben Skov slog en hel bold på
legsiden (ikke de danske spilleres liv
ret) i luften og var grebet ud af keepe
ren (5 f.32) - på halvanden time.Så af
brød regnen spillet i kvarter og Henrik
Mortensen,der nu var kommet ind til sin
navnefælle,tegnede sig for en 6-er,hvil
let også Ole Mortensen gjorde - de var
efterhånden spillet ind (50 på to timer)
så da Rob v,Weelde kom på igen,kunne Hen
rik Mortensen maltraktere ham med tre 4rere og en 2-er.På 2 1/2 time var tota
len 77,men H.Mortensen ville åbenbart ik
ke ned til v.Weelde igen.Tilskuerne var
noget utilfredse med,at danskerne ikke
tog de løb,der var,men da H.Mortensen så

Jens Priess
- battede i
halvanden time
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LANDSKAMP:Danmark-Holland i Esbjerg.22.-23.-24.juli 1977.Holland vandt lodtrækningen

Holland l.halvleg:
g.Isaksson,Morild 0
D.Bekedam
J.Ouwerkerk g.O.Mortensen,H.Mortensen 16
k.C.Morild 35
P.v.Wel
g.H.Mortensen,Morild 4
R.Schoonheim
g.Westergaard,Morild 0
S.Lubber3
g.Buus,H.Mortensen 29
C.v.Schouwenburg
g.H.Mortensen,Morild 3
E.Abendanon
g.H.Mortensen,Morild 12
D.Kramer
g.Buus,H.Mortensen 4
B.v.weelde
bf,H.Mortensen 3
R.Derogee
Not out 6
R.v.Weelde
Extra 4
Gærdernes fald:
Total 116
29-49-55-55-75-87-93-107-107-116
O.Mortensen 9.0 0 21 0
M.Petersson 5.0 0 8 0
H.Mortensen 18.1 9 30 4
C.Morild
20.0 9 33 6
60.1 20 116 10
T.S.Nielsen 8.0 2 20 0
Danmark l.halvleg:
g.Kramer,R.v.Weelde
N.Talbro
løbet
P.P.Klokker
g.Schoonheim,R.v.Weelde
T.S.Nielsen
g.Schoonheim,Kramer
O.Mortensen
g.Lubbers,Kramer
H.Mortensen
st.Schoonheum,Kramer
K.Buus
g.B.v.Weelde,P.v.Wel
C.Morild
g&k,R.v.Weelde
J.Priess
g.Kramer,R.v.Weelde
O.Isaksson
g&k,B.v.Weelde
M.Petersson
not out
E.Westergaard
Extra
Total
Gærdernes fald:
12-14-37-40�48-56-56-66-67-67
R.v.Weelde 12.0 2 29 4
8.0 4 11 0
R.Derogee
7.0 1 20 3
D.Kramer
6.0 4 6 1
P.v.Wel
35.2 12 67
2.2 1 1 1
B.v.Weelde
Dommere:P.Carroll og L.Henriksen.

12
21
1
4
6

11

1
8
3
0

0
0
67

10

endelig skulle til at slå på Kramer blev
han grebet ud af 12.manden Entrop midt
vejs til grænsen.(6 f.78).H.Mortensen
havde dog selv tegnet sig for 29 og væ
ret med til at tæmme den hollandske
kastning.
Ole Mortensen fik nu Jens Priess som mak
ker og de to unge klarede fint for sig.
Med 90 minutter tilbage af spilletiden
stod totalen på 91.Ole Mortensen passere
de sine 50 efter ialt 158 minutter ved
gærdet,men blev så - med 18 overs tilba
ge af spilletiden,grebet ud af Kramer
på dennes eget kast efter en gærdeind
sats på 167 minutter.{? f.111).
Yderligere tre overs forsvandt i en regn
byge og så stod otte hollænderne i en
rundkreds omkring Ole Isaksson for at få
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Holland 2.halvleg:
D.Bekedam
J.Ouwerkerk
P.v.Wel
R.Schoonheim
S.Lubbers

g.Klokker,Morild
g.Priess,Nielsen
ret.hurt
bf.C.Morild
not out

34
28
48
1
88

not out 17

E.Abendanon

Extra 4
Total 220
Gærdernes fald
41-48-70
O.Mortensen 15.0 3 36 0
7.0 2 18 0
M.Petersson
H.Mortensen 14.0 3 34 0
31.0 7 72 2
C.Morild
T.S.Nielsen 10.0 2 41 1
81.0 18 220 3
4.0 1 15 0
J.Priess
Danmark 2.halvleg:
k.R.v.Weelde 1
N.Talbro
g.Schoonheim,R.v.Weelde 0
P.P.Klokker
g.Schoonheim,Kramer 4
T.S.Nielsen
g&k,Kramer 54
O.Mortensen
g.Entrop,Kramer 29
H.Mortensen
g.Schoonheim,R.v.Weelde 2
K.Buus
k,R.v.weelde 2
C.Morild
not out 14
J.Priess
not out 10
O.Isaksson

Gærdernes fald:
4-9-11-13-32-78-lll
R.v.Weelde
15.3 7 26 4
D.Kramer

14.0 5 29 3

B.v.Weelde
E.Abendanon
S.Lubbers

20.0 9 23 0
14.0 8 17 0
7.0 1 21 0

Extra 12
Total 128

70.3 30 128

7

ham ud.De to danskere undlod igen at lø
be enere,men nøjedes med et enkelt græn
seslag i ny og næ.Regnen var begyndt at
sile ned igen,men dommerne standsede
dog kun spillet i en enkelt over,så det
var den hollandske anfører selv,der stop
pede i en ny regnbyge og med endnu fire
overs tilbage af spilletiden.Danmark hav
de da 128 og det uafgjorte resultat hjem
me.
ola.
FORSIDEBILLEDET er taget af ALEXANDER GOW
og viser KLAUS BUUS i aktion ved gærdet i
landskampen mod SKOTLAND.Bag gærdet kee
per A.STEELE,der også var med,da DANMARK
første gang mødte SKOTLAND i 1961.

Gode danske resultater mod de
engelske arme-hold i Tyskland
Mens a-landsholdet stred forgæves,klare
de b-landsholdet sig fint på turen til
Vesttyskland,hvor det blev til uafgjort
over BA0R og til sejre i to 50-overs kam
pe mod RAF.
Selvfølgelig bør man hele tiden have for
øje,at de engelske militærhold er af en
anden kaliber end Skotland og Holland,
men alligevel bød turen på en række go
de danske præstationer.
Vi skal i næste nummer bringe et mere ud
førligt referat af de tre kampe,men kan
dog her kort sumere op,at DCF vandt lod
trækningen i alle tre kampe og i alle
tilfælde formåede at skabe en god åbning.
Mod BA0R sørgede N.C.Elefsen,Hjørring,og
anfører Kj.Christensen,Skanderborg,for
46 points,før de skiltes - Elefsen 31,Kj.
Christensen 21,men det var Claus Morild,
AaB,og Bjarne Rasmussen,Silkeborg,der
viste sig som toppen - i en dejlig 4.gær
destand gik de fra 60 til 179,altså 119
Morild 62,Bj.Rasmussen 49+,DCF lukkede
med 182 f.5.Takket være godt spil af åb
neren Wood (61) kunne BA0R dog i l.halv
leg nå 168 f.4.1 2.halvleg gik det knap
så godt for danskerne,bortset fra Bj.Ras

mussen,der blev topscorer med 56+,Cl.Mo
rild 17,Cl.Hansen,Nyk.M.16 - DCF stand
sede ved 123 f.7 og BA0R skulle så sco
re 138 for at vinde.Men da de tre første
engelske gærder var nede for 8,fældet af
tre forskellige danske kastere,slog BA0R
bremserne i og battede henholdene til ti
den var gået - de sluttede på 76 f.5.
I den første kamp mod RAF havde Cl.Mo
rild og Kj.Christensen en smuk åbning på
56 (Morild 37,Kj.Christensen 55) og da
også Steen Thomsen,Glostrup,siden fik
fat med 41+,nåede DCF 194 f.7 på de 50
overs.Selvom RAF havde fire mand over 20
point var sidste gærde nede ved 180,bl.a
takket være Bj.Rasmussen,der tog 4 f.34
på 9.3 overs,Per Rasmussen havde 3 greb.
I den 2.kamp stod der 43,da Morild (27)
og Christensen (21) skiltes.Siden sco
rede Jørn Beir Andersen,Arhus,33 og Bj.
Rasmussen 27 og det blev til 170 f.9.På
kvikt markspil,hvor ikke færre end 4 eng
lændere blev løbet ud,stod der kun 160
f.9 da sidste bold var kastet.Fl.Søegaard
3 f.32 på 20 overs,Freddy Sangild,Her
ning,2 f.22 på 5 overs - iøvrigt de fem
sidste i kampen.
ola.

INTERNATIONAL CRICKET

Packers mænd bandlyst fra okt

De 51 spillere,der har tegnet kontrakt
med den australske TV-mand,Kerry Packer
om at optræde i en serie 11 tests 11 i Austra
lien til vinter - serien skal sendes som
reklame-TV,blev 27.juli af ICC,den inter
nationale cricket-konference,enstemmigt
bandlyst fra test-cricket i deres respek
tive hjemlande fra l.oktober i år;hvis
de går på banen for Packer & Co.
Samtidig besluttede ICC,hvor Erl.Froulund
deltager som repræsentant for dansk cric
ket at misbillige og nægte at godkende en
hver sådan kamp,der spilles i perioden l.
oktober 1977-31.marts 1979,ligegyldigt
hvor i verden,den finder sted.ICC,og det
vil sige de seks test-spillende lande og
de 16 associerede medlemmer,vil ikke reg
ne Packer-kampe for l.klasses-kampe og
enhver spiller,der optræder i dem,må ha
ve ICCs tilladelse til igen at spille i
en test-match og da kun på anmodning af

det pågældende nationale forbund.ICC vil
fortsat arrangere internationale kampe.
I en udtalelse fra cricket-konferencen
hedder det bl.a.:
-Medlemslandene gav fuld tilslutning til
den opfattelse,de testspillende lande
har af virkningerne af Packers forslag
på cricket i alle lande og på alle nive
auer.Medlemslandene tilsluttede sig den
opfattelse at hele strukturen i cricket
arrangeret af de nationale forbund,vil
blive ødelagt,hvis den slags planer Mr.
Packer og hans lige har,bliver realise
ret.
Cricket-konferencens udtalelse slutter
med en stærk opfordring til medlemslan
dene om at træffe de samme beslutninger
som ICC for de nationale turneringer.
Tony Greig,der er en af de 51 spillere
afslog efter ICCs erklæring at give The
Times en kommentar. ·
ola
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Landsholds
anføreren
ikke til
disposition
Tidligst om et år skal Danmark spille sin
næste landskamp og det vil sige at DCFs
udtagelseskomite først ind i 1978 skal ta
ge stilling til,hvordan landsholdet skal
sættes sammen.
Indtil da "står" landsholdet 1977 stadig
og derfor skal CRICKET ikke tage stilling
i den diskussion,der i aviserne rejste
sig umiddelbart efter landskampen mod Hol
land,om landsholdets og dets spillere,med
anføreren Henrik Mortensen i centrum.
Men det skal selvsagt ikke afholde os fra
at referere de bemærkninger,der er frem
sat i denne debat.

Dagen efter landskampen meddelte Berling
ske Tidende i en artikel under overskrif
ten "Cricket-æra forbi",skrevet af bla
dets cricketmedarbejder Søren Nissen,at
"Henrik Mortensen - en af de få spillere
som dansk cricket har haft i virkelig in
ternational topklasse - har sagt farvel
til landsholdet.Under landskampen mod Hol
land meddelte han DCF,at det var hans sid
ste landskamp.Det er ikke blot en overras
kelse,men også et svært tab for dansk
cricket,
Han overtog anførerhvervet i 1974 og skaf
fede landsholdet sin bedste internationa
le epoke...men i denne sæson har landshol
det haft skuffende resultater,hvilket u
tvivlsomt har medvirket til hans beslut
ning.Som anfører og spiller har han ofte
været kontroversiel.Hans evne og vilje
til at give sig selv mere end hundrede
procent har medført kontroverser med man
ge dommere og den påfølgende kritik,som
han selv ofte har følt uretfærdig,har ind
virket svært på ham..."
Næste dag skrev Frits Christensen i Aal
borg Stiftstidende under overskriften
"Kaptajnen går i protest" at Henrik Mor
tensens beslutning skal ses på baggrund

Landsholdets anfører og DCFs
næstformand i polemik
af et sammentræf af forskellige omstæn
digheder.Men,skriver bladet:"Han lægger
ikke skjul på,at en af hovedårsagerne er
et personligt modsætningsforhold til DCFs
næstformand,Søren Nissen.
-Hans negative indstilling til alt i for
bindelse med min person gider jeg ikke
mere.Jeg er blevet for gammel til at hid
se mig op over ham og tage kampen op,så
hellere stoppe.mens legen endnu er god,
siger Henrik Mortensen,der afviser at
hans retræte,der ikke gælder AaBs l.di
visionshold,er et udslag af skuffelse o
ver landsholdets nederlag i denne sæson
til Skotland og uafgjort mod Holland.
-Efter 17 sæsoner på landsholdet må jeg
have aftjent min værnepligt.Familien må
efterhånden have krav på lidt mere af
min tid.siger Henrik Mortensen,der med
delte spillere og ledere sin beslutning
i forbindelse med landskampen.Om sit
forhold til næstformanden Søren Nissen
siger han:
-Jeg føler,at han i al den tid,jeg har
haft med landsholdet at gøre,har for
fulgt mig i skrift og tale.I sin dobbel
te virksomhed som skribent og næstfor
mand,er der altid blevet et par bebrej
dende linier,når jeg har været på banen.
-Er du skuffet over dansk cricket på
landsholdsplan.spørger Aalborg Stiftsti
dende.
-Min tilbagetræden har intet med lands
holdets resultater at gøre og fiaskoen i
Skotland har heller ikke kaft indflydel
se på min beslutning.Jeg havde ganske
vist håbet på et bedre resultat - ikke
mindst mod Holland,som jeg havde troet
på,vi kunne slå,men vi fik de to i den
forkerte rækkefølge.Vore spilleres selv
tillid var lig nul,da vi stillede op mod
Holland,som vi normalt har gode mulighe
der for at slå,og det gav sig tydeligt
udslag i gærdespillet....
-Er din retræte signalet til et genera
tionsskifte på landsholdet?
-Det kan jeg ikke sige med sikkerhed,men
det er nok begrænset,hvor længe spillere
som Carsten Morild,Ole Isaksson og Klaus
Buus fortsætter.Jeg vil meget nødig spå
om dansk crickets fremtid,men det er
klart,at landsholdet vil gå en vanskelig
tid i møde,hvis de alle har tænkt sig at
stoppe inden længe.!·

Skarpe udtalelser efter landskampåret
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Til gengæld synes jeg også,at de unge
burde gøre noget mere ved tingene.Hvis
jeg var ung landsholdsspiller med ambi
tioner,ville jeg træne syv gange om ugen
Der kræves meget for at kunne gøre sig
gældende internationalt,og vore modstan
dere bliver ihvertfald ikke svagere,slut
ter Henrik Mortensen.
Aalborg Stiftstidende har forelagt kri
tikken for Søren Nissen,der til bladet
siger:
-Det er noget værre sludder,Henrik kom
mer af med.Jeg er en af de få danskere,
der har skrevet om cricket efter at have
fulgt spillet intensivt i mange år.Spil
lemæssigt står Henrik Mortensen for no
get af det bedste i dansk cricket,men
hans reaktioner på banen overfor dommere
og modstandere kan undertiden være af en
sådan karakter,at det overskrider normer
ne for god opførsel,siger Søren Nissen.
-Du finder ikke din dobbeltstilling som
skribent og næstformand uheldig?
-Min skribentvirksomhed er nærmest af
filantropisk karakter,forstået på den må
de,at det at følge dansk cricket meget
intensivt,har kostet mig penge.Når jeg
har skrevet til dagblade om cricket,er
det ganske enkelt for at gøre forbundet
og dansk cricket en tjeneste.Ellers vil
le der nemlig ikke blive skrevet noget
som helst - specielt ikke i de københavn
ske aviser,
Når jeg fra landskampen i Esbjerg skri
ver at Henrik 11 Mortensen lader tempera
mentet blusse er det ganske enkelt en
konstatering af de faktiske forhold,si
ger Søren Nissen,der beklager nordjydens
beslutning.
Såvidt Aalborg Stiftstidende.Såvel i Ber
lingske Tidende,som i dagbladet Vestkys
ten,Esbjerg,stod der dagen efter lands11

kampen at to af de øvrige veteraner,Ole
lsaksson og Klaus Buus har bebudet deres
farvel til landsholdet.
Efter· hvad der foreligger oplyst for
Cricket,har DCFs bestyrelse dog ikke få
et en sådan tilkendegivelse fra de pågæl
dende,hvorimod forbundsformand Ove Dals
gaard under landskampen blev orienteret
om Henrik Mortensens beslutning.
Efter hvad Cricket videre erfarer har
landskampens to dommere,Peter Carroll,
Nyk.M,og Lars Henriksen,Svanholm,sendt
DCFs bestyrelse en skrivelse med et re
ferat af deres indtryk af den danske an
førers reaktioner under landskampen,sær
ligt på 2,dagen.
Også dagbladet Politiken har beskæftiget
sig med landsholdet.omend fra en noget
anden vinkel.Landsholdsspilleren Torben
Skov Nielsen,Chang,blev i bladet citeret
for følgende:
-Vi har ikke tålmodighed til at spille
tredages-kampe.Alt for mange ældre spil
lere smider deres gærde væk med hoved
løst spil.Endvidere er flere af dem i
alt for dårlig fysisk form og kan dår
ligt stå på benene,hvis de har været i
marken i flere timer.
Den unavngivne Politiken-skribent skri
ver iøvrigt bl.a.:-Det er måske tiden,
at udtagelseskomiteen går nye veje og
siger Carsten Morild,Henrik Mortensen,
Klaus Buus og flere af de ældre spille
re tak for det store arbejde,de har
gjort for cricketsporten i Danmark,og ud
tager unge,ambitiøse spillere.
Dansk cricket kan aldrig begå sig inter
nationalt før indstillingen til cricket
spillet ændres fra den hyggespil-menta
litet,der hersker hos hovedparten herhjemme,slutter Politiken.
ola

Henrik
Mortensen
- søren
Nissen
- kritik
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NÆH,DER TA'R DE FEJL.-Det er ikke en Mafia
boss,der er på ferie med bodyguard,men PE
TER HARGREAVES og FINN NISTRUP der med no
get mellemfornøjede miner følger slagets
gang i landskampen Skotland-Danmark.Men
noget er der måske alligevel om snakken ONKEL PETER var ihvertfald den eneste,der
fik våbendetektoren i GLASGOW lufthavn til
at give udslag.Det viste sig at være noget
så fredeligt som den saks.han studser sit
overskæg med,der gav formodning om terro
risme og andre grimme ting.(PS.Når redak
tøren ikke var ude for det samme,skyldes
det at han ikke studser sit overskæg'.).
VOR FØLJETON:Danmarks uheldigste cricket
spiller (Fortsat fra sidste nummer):Alle
har formentlig følt med Svanholmere POUL
TRANSBØL under hans forgæves kamp for at
komme til at spille cricket i år.Da vi for
lod ham sidst.var han efter diverse genvor
digheder indlagt på hospital.Vel udskrevet
gik han igang med træningen for at kunne
spille sidste runde inden sommerferien.Men
ak nej - brækkede en finger!Klubkammeraten
HENRIK THOMSEN var iøvrigt ude for det sam
me,så måske træner de for meget i Svanholm
(Føljetonen fortsættes forhåbentligt ikke
i næste nummer).
SØREN DAMGAARD,Nyk.M.-spiller,må have lig
get vågen i flere nætter og tænkt på det
fantom-greb,der fældede ham i kampen mod
AaB.Var stensikker på en 4'rer,idet bolden
ville tage jorden en meters penge fra græn
sen.Men OLE ISAKSSON var hurtigere - havde
bolden i et enhåndsgreb få centimeter o
ver græsstråene - intet under at alt og
alle klappede'.
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- løst og fast om cricket og cricketers
APROPOS kampen Nyk.M,-AaB,så oplevede både HENRIK MORTENSEN og CARSTEN MORILD at
blive klappet ud ad banen af morsingboer
nes trofaste hjemmepublikum - velfortjent
efter gærdeindsatsen,men ikke just hver
dagskost for AaB'erne,når de gæster Mors.
UNDER HELE DANMARKS landskamp mod SKOTLAND
oå Forthill i BROUGHTY FERRY ved DUNDEE
hængt� forbundsflaget med "hovedet nedad".
Men det var også den eneste plet på et
virkeligt godt tilrettelagt arrangement
fra den skotske cricketunions side.Alle
skottehistorierne bør omgående tages op
til revision efter den.gæstfrihed og ven
lighed,hvormed danskerne blev modtaget o
veralt.Præsidenten for SCU fulgte dansker
ne under alle kampene og det samme gjorde
flere af hans bestyrelsesmedlemmer,lige
som de tre værtsklubber CLYDESDALE (gæs
tede Danmark i 1970),STEWART-MELVILLE og
FORFARSHIRE CC (Sidstnævnte havde selve
landskampen) var helt oppe på tæerne for
at skabe de bedst mulige rammer.Bl .a.bød
FORFARSHIRE på skotske folkedanse med ægte sækkepibe - og man opnåede da også at
se flere af de grønjakkede svinge sig,før
de blev sendt hjem til en tidlig sengetid.
SELVOM VI ikke skal blande sport og rekla
me alt for meget sammen,vil vi med glæde
nævne,at det var CARLSBERG,der sponsorede
landskampen SKOTLAND-DANMARK.Skotterne er
langt mere optaget af fodbold og golf end
af cricket og der arbejdes med ligeså få
tilskuere og med endnu færre penge.Hvor
DCF har DIF og tipspenge i ryggen,må skot
terne klare sig selv - det betyder,at de
slet ikke kan tænke på at rejse udenlands
- den foregående landskamp i IRLAND havde
der været betydelige økonomiske problemer
Havde man ikke cricketinteresserede spon
sorer,kunne skotterne formentlig slet ikke gennemføre internationale kampe.Også de
to opvarmningskampe var sponsorede - den
i Glasgow af CHIVAS REGAL WHISKY og SHELL
og den i Edinburgh af et advokat-firma.
MENS VI NU SNAKKER om advokater (uden for
bindelse iøvrigt) var det meningen at AB,
SVANHOLM og GLOSTRUP i august skulle have
kampe mod det engelske rejsehold LAW SOCI
ETY CC.ONKEL PETER fortæller imidlertid
med sit vanlige glimt i øjet,at holdet ik
ke kan klare turen:"Klubbens ældre præsi
dent er ked af,at hans hårdkaster har få
et brok,at hans to bedste gærdespillere af
en eller anden grund er blevet sagsøgt og
at keeperen ikke er kommet ud af spjældet
endnu.Mener at spillere i dag ikke er hvad
de var,da han var ung,men kan ikke mere
klare det hele selv,fortæller MR.HARGREAVES.
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4.SLIP
HENRY BUHL,Husum,var blot en af de cricket
interesserede,der mødte.op til landskampen
i Esbjerg og dermed skaffede et større til
skuertal til landskampen mod HOLLAND end
der havde været til kampen mod SKOTLAND,
men BUHL var den eneste,der kom ud af kam
pen med penge i behold - vandt privat tips
pulje om den hollandske score i 2.halvleg.
Buhl gættede på 215 - og hollænderne luk
kede ved 220.
VAR DER IKKE de store tilskuermængder i
DUNDEE blev dem,der var,til �ngæld holdt
godt underrettet om kampens gang,bl.a.via
opstillede højttalere,der orienterede om
nye gærdespillere,kasteresultater o.s.v.
I det hele taget fungerede kommunikationen
udmærket.Den lokale radiostation RADIO CLY
DE gav løbende reportager,hvoraf nogle gik
videre til BCC og til skotske radiostatio
ner.Desuden rapporterede to nyhedsbureauer
hver halve time stillingen pr.fjernskriver
til alle abonnenter på de britiske øer.J.
WATSON BLAIR,journalist,der også er mand
for nogle af artiklerne side 11 ,sørgede
for den omfattende nyhedsdækning.
RUDI ONSTEIN,tidligere hollandsk lands
holdsspiller,måtte trække i det hvide tøj
endnu engang i 2.halvleg af landskampen i
ESBJERG.Holland havde kun een reserve med
og da både DEROGEE og VAN WEL blev skadet
måtte ONSTEIN,der var i ESBJERG for at
dække kampen som sportsjournalist,med i
marken.
VESTJYDEN ESBJERG skilte sig fint fra den
eneste landskamp på dansk grund i år.Hele
bestyrelsen og ikke mindst bestyrelsens
koner gjorde de tre dage igennem alt hvad
de kunne for at det hele skulle klappe
perfekt.Både VESTJYDEN og Esbjerg kommune
skød penge i foretagendet og under banket
ten var byrådet repræsenteret ved kultur
udvalgsmedlem INGE ANDRUP - så efterhånden
er der flere,som kender
ONKEL PETERS magt
fulde fortolkning af 1 DER SCHREIBER 11
APROPOS tyske cricketspillere,har SKANDER
BORG haft en vellykket genvisit af VBB
BERLIN med herr KURT RIETCH i spidsen.SS
fik revanche for nederlaget i Berlin i Be
dedagsferien ved at vinde med l stående
gærde i en 50 overs ka;np og med viceborg
mester MARINUS SØRENSEN og byrådsmedlem
AGE MADSEN som guides var der lejlighed
for de berlinske gæster til at se en hel
masse af Skanderborgs dejlige natur.Efter
kampen samledes alle til en festlig sam
menkomst,hvor der blev udvekslet gaver.E
VALD MØLLER oplyser at også andre af de
vestberlinske klubber gerne vil i kontakt
med danske klubber på udvekslingsbasis.
1
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HØYER HANSEN,keeper i NYKØBING F.takker
for smigrende omtale,men siger at æren som
landets ældste keeper ikke tilkommer ham,
men derimod AXEL MORILD,HJØRRING.-Han er
fra 1913,jeg er kun 1 fra 1914 og så var
jeg 38,før jeg rørte en cricketbold,siger
HØYER HANSEN,der iøvrigt oplyser at HARRY
ERICHSEN i år spiller sin sæson nr.45 og
POUL J.PEDERSEN sin sæson nr.42 - så 200
og 250 kampe på l.holdet er det noget si
den,de nåede.
FREM har været på tur til LONDON - en in
spirerende oplevelse,fortæller OLE CHRISTI
ansen.Man har indkvarteret hos BARNET CC
der inviterede 5 FREM-ere med i en ven
skabskamp mod HAIGGATE,for hvem keeper
JOHNNY HANSEN stillede op,og iøvrigt blev
bedste mand.Siden slog FREM værterne med
6 st.gærder,takket være god kastning af
JOHN VIRAPEN (7 f.32) og godt gærdespil
af M.SUBHANI (67+).Siden vandt FREM også
en beermatch,men dagen efter måtte dansker
ne neje sig mod MILLHILL,der vandt med 93
point.For Millhill scorede D,Mendes,der
var med på SRI LANGKAS hold i Herning,cen
tury med 101+,efter at være blevet droppet
på KAJ HJORTH ved 30.Fremerne kunne ikke
klare Millhills slowbowling.I den sidste
kamp mod RADLETT var trætheden og de små
skavanker begyndt at melde sig og holdet
måtte lægge ryg til et nyt century (Hub
bard 102+).MABHOUB SUBHANI var med 91 at
ter istand til at holde sammen på de dan
ske tropper.Da han faldt,var der ni bolde
tilbage af kampen og det betød at KHALID
LATIF,der ellers var blevet afløst i mar
ken på grund af en rygskade,måtte i tøjet
igen - SUBHANI faldt som 8.gærde og KAJ
HJORTH som 9.da der manglede en bold.Men
den 1 overlevede 1 LATIF og FREM kunne træk
ke sig tilbage med uafgjort og med en ud
mærket tur bag sig.
SKANDERBORG har inviteret VBB BERLIN på
genvisit næste år,når SB fylder BO.Det er
meningen at der skal laves en internatio
nal firkantturnering med OXFORD og STOCK
HOLM CC som de øvrige deltagere.
DEN TIDLIGERE testspiller FELLOWS-SMITH
der nedgjorde DANMARK mod MCC i HJØRRING
i sin tid ventes på et ophold i DANMARK i
august,hvor han skal virke som træner på
SORØ AKADEMI.
PA GRUND AF slutspillene må mellemrække
kampene SORANER-RINGSTED (7/8) og RING
STED-LUND (4/9) samt juniorkampen HORSENS
-KERTEMINDE (20/8) flyttes.3.div.kampen
AB-ROSKILDE er flyttet til 21/8 og 3.div,
kampen FREM-NYK.F.til 7/8.
11
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1

1
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4.SLIP

JØRGEN JØNSSON,anfører hos SVANHOLM spil
lede mod RINGSTED sin 1.holdskamp nr,200
eneste gang han har måttet melde afbud
til Svanholms 201 kampe i den forløbne pe
riode var i 1975 p.gr,af en brækket fin
ger.Her lykønskes Jøns af Svanholms for
mand Søren Nissen.Jønsson spillede sin
første 1.holdskamp for Svanholm i 1957 og
har været anfører for holdet i 8 år,heraf
en gang som dansk mester.Desuden har Jøns
son både som instruktør og leder markeret
sig stærkt i dansk cricket.Af en jubilæums
samtale med Berlingske Tidende tillader
vi os at citere;-Jeg har tilbragt min cric
kettid i Aa�s epoke,men om jeg var blevet
lykkeligere af - som AaBerne - at være
blevet dansk mester 15 gange,ved jeg så
mænd ikke.Derimod er jeg nok blevet fatti
gere økonomisk.Jeg regnede for morskabs
skyld på,hvad de 20 år har kostet mig.I
min klub har vi altid måttet betale rej
ser,udstyr,tøj og et pænt kontingent.Trans
port til og fra træning løber jo også op,
Under 50.000 kr tror jeg ikke,jeg er slup
pet med�De 50.000 har de fleste andre nok
brugt på et sommerhus eller forbrugsgoder.
Men jeg misunder dem ikke.Jeg er blevet
rigere på min måde.200 cricketkampe og
ungdomsleder og dommer i mange flere har
givet mig så mange venner og bekendte,at
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det er de færreste forundt.Og idrætten har
udviklet mig.Da jeg startede som 17-årig
hos Svanholm var jeg en rigtig anderumpe
og rocker,med hvad deraf fulgte.Jeg har
lært at idrættens opdragende betydning er
stor.Men cricket har også gjort mig til
lidt af en pædagog.Man lærer af omgangen
med unge mennesker og jeg tror,at idrætten
har gjort mig til en bedre familiefar.Man
ge skolelærere ville være bedre hjulpet
med en baggrund som idrætsleder end nok
så mange pædagogiske kurser.Det er svært
for mig at se det berettigede i kravet fra
fodbolden om penge til spillerne.Deres træ
ningsindsats er vel knap nok så stor som
f.eks.den,jeg har ydet gennem de sidste
20 år.Og når det gælder det internationale
er f.eks.cricketspillernes i amatørsammen
hæng forholdsvis lige så god.Vi cricket
spillere kunne såmænd med samme ret kræve
at få penge,bortset fra det med tilskuer
ne...
Desværre har kravet om penge bredt sig.Y
delse af mere eller mindre skjulte goder
er nået endog indenfor visse cricketklub
ber.Jeg beklager denne udvikling,hvor i
drætsklubber gøres til kommercielle fore
tagender.Når man som jeg gennem 20 år har
fået så mange oplevelser i cricket,vil man
gerne være med til,at endnu flere får glæ-

4.SLIP
de af det.Jeg har været med,fra spillet,fra
at være en sommerfornøjelse for fodbold
spillere,er blevet en yderst specialiseret
idrætsgren,hvor man kun kan dyrke rene vin
teridrætter ved siden af.Man kan dog ikke
se bort fra,at den forbedrede teknik har
gjort s�illet mindre underholdende for den
ikke-kyndige.Men de manglende tilskuere
skal ikke få mig til ikke at glæde mig til
mine næste 20 år som cricketman - ligegyl
digt på hvilket niveau,slutter Jønsson.
B 1909s cricketafdeling har,som kort for
talt tidligere,fejret sit 50 års jubilæum
med en fest i klubhuset i Vollsmose.Fra ho
vedforeningen var der 3 bats som gave,og
afdelingen fik også hilsener fra DCF,1913
og en række firmaer og privatpersoner.Det
nyeste nummer af B 1909s medlemsblad er
stort set helliget cricketafdelingen fra
dens start i 1927,med A.Fedders og Aksel
Akermann som ledere,over det første fynske
mesterskab i 1931 og frem til klubbens hid
til største triumf,det danske mesterskab i
1960 med et indgående referat af den afgø
rende kamp mod Hjørring.Hans Kiel fortæl
ler som udenforstående,lidt om cricket fra
tilskuerpladserne og Fyens Tidenses sports
redaktør,Mr.Slans,selv gammel cricketdreng
fra Chang,giver sin lykønskning et par a
nekdoter med på vejen.Iøvrigt har B 1909
til dato haft seks landsholdssspillere,nem
lig Torben Andersen,Egon Jensen,Mogens Chri
stensen,Carsten Morild,Kj.Jannings og P.P.
Klokker.Kj.Jannings har flest l.holdskampe
med 166,men yderligere 6 har rundet 100
kampe.
JENS TJØRNEHØJ redigerer cricketstoffet i
B 1909s medlemsblad og interviewer i anled
ning af 50 års jubilæet afdelingsformand
KJELD LARSEN under overskriften "flan ka1des kværulant".Det hedder bl.a.i artiklen
"Især er han ofte på kant med Dansk Cric
ket Forbunds bestyrelse,om hvilken han me
ner,at "evnerne ikke altid står mål med
lysten" og ikke mindst fører han idelig si
ne meninger frem i forbundets officielle
organ "Cricket",hvor han senest i juninum
meret harcellerer over,at Odense så godt
som aldrig får tildelt landskampe eller an
dre internationale arrangementer.Der er in
gen forståelse at hente i DCFs bestyrelse
for Kjeld Larsens synspunkter.Tværtimod kal
der de ham for en kværulant,hvilket han er
noget fortørnet over,eftersom han og mange
med ham mener,at det er særdeles relevant
og saglig kritik,der fremføres.-Det er
selvfølgelig trist,det er sådan,siger Kj.
Larsen.Dansk Cricket Forbund har aldrig kun
net lide kritik og selvom de kalder det
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kværulanteri,så har jeg nu ikke tænkt mig
at stoppe.Hvis jeg støder på urimelighe
der,så skal det også frem.Alt i alt er det
jo kun et ønske om at gøre forholdene i
dansk cricket bedre.siger han.Iøvrigt si
ger han om ungdomsarbejdet:
-Det er faktisk et problem.Hvis vi havde
en ren cricketklub,tror jeg det ville væ
re lettere at få fat på de unge.Se blot på
Kerteminde,der har både lilleputter,drenge
og juniores.I B 1909 kommer de unge først
og fremmest for at spille fodbold og kun
de færreste forsøger sig også med cricket.
Men jeg kan kun appellere til vore fodbold
drenge om at kigge over i kastegårdene,når
der trænes.måske kan de så få lyst til at
prøve...
SORØ har sammen med NÆSTVED og NYKØBING F.
indledt overvejelser om til næste år at
forsøge at stille fælles lilleput og dren
gehold for de tre klubber,der for de to
sidstnævntes vedkommende ikke har været re
præsenteret på ungdomsfronten i en årrække.
B 1909s medlemsblad vil vide at SULEMAN
KHAN måske forlader den fynske hovedstad.
Der er tale om at han og hans familie skal
tilbage til Pakistand.Suleman Khan har væ
ret med hos B 1909 i 14 år og få har som
ham sat præg på det fynske spil.Han var i
flere år anfører på holdet og har også ta
get sin tørn som træner og leder.Han har
modtaget Albani-pokalen for sin indsats
og mange flere end 9-erne vil savne ham
på den danske cricketfront.
OLE HOCKELKAMP,anfører for SORØ spillede
mod NYKØBING F.sin kamp nr.150 og blev lyk
ønsket af såvel medspillere som modstande
re.Sorøs sekretær Jørgen E.Pedersen over
rakte blomster og gaver til HUckelkamp,der
kom til Sorø som 18-årig og som nu har væ
ret med hos Sorø CC i 16 år.
DER SYNES gode chancer for at DCF til næs
te år får endnu en medlemsklub.Den engel
ske ambassade i Danmark har spurgt om den
må tilmelde et hold til Mellemrækkens kr.
31 og blive et vandrehold på samme måde
som ISHØJ er det.Det ventes dog,dersom sa
gen bliver en realitet.at klubben gøres å
ben,således at den kan tælle også danskere
som medlemmer.I så fald får den formentlig
navnet RYVANGEN eller ØBRO CC eller noget
lignende.Men det vil der formentlig senere
foreligge nærmere om.
KLASSENS UARTIGE DRENG - undskyld - B 1909
anker over at der var ansat dommere helt
fra Nyk.M.i pokalsemifinalen på Odense sta
dion mod AaB.Det er ikke på den måde slunk
ne klubkasser styrkes,mener fynboerne.
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Nødvendigt med et nyt tumeringssystem

Endnu inden vi har vænnet os til det nye
turneringssystem,står det klart,at vi al
lerede næste år må have nye turneringsregler.
Vi bruger turneringsreglerne til at ska
be orden i tingene.I principet kunne vi
godt nøjes med at spille de enkelte kam
pe og nyde dem enkeltvis.
Men med hjælp af sindrige systemer,love
og reglementer kan vi,når året er omme,
udpege den bedste,den næstbedste,en stor
grå masse og endelig en eller flere sor
te får.
De nye turneringsregler - der ved hj2lp
af meget sindrige regler - skiller fåre
ne fra bukkene,er imidlertid blevet så
indviklede,at de er umulige,eller i bed
ste fald vanskelige at forstå.De er så
indviklede,at designerne ikke engang har
kunnet overskue deres konsekvenser.
I DE NYE TURNERINGSREGLER KAN ET HOLD
RISIKERE AT KOMME I EN SITUATION ,HVOR
DET ER OPTIM ALT FOR HOLDET AT TABE EN
KAMP'.!!
Lad mig vise to eksempler til illustra
tion af denne påstand.Begge er selvføl
gelig konstruerede - men ikke urealistis
ke.Jeg har benyttet grundspil !,vest til
eksemplerne.
Eks.l)Situationen inden sidste spilledag
er følgende:AaB 30 pts,Arhus 30 pts,Hjør
ring 18 pts,Chang 18 pts,Nyk.M.12 pts.

AaBs resultater hjemme:Arhus 0-6,Hjørring
6-0,Chang 6-0,Nyk.M.mangler,ude:Arhus 0-6
Chang 6-0,Hjørring 6-0,Nyk.M.6-0.
Arhus res.hjemme:AaB 6-0,Chang 6-0,Hjør
ring 0-6,Nyk.M.6-0,ude:AaB 6-0,Hjørring
6-0,Nyk.M.0-6,Chang mangler.
Chang res.hj:AaB 0-6,Hjørring 6-0,Nyk.M.
6-0,Arhus mangler,ude:AaB 0-6,Arhus 0-6,
Hjørring 6-0,Nyk.M.0-6.
Hjørring res.hj:AaB 0-6,Arhus 6-0,Chang
6-0,Nyk.M.0-6,ude:AaB 0-6,Arhus 6-0,Nyk.
M.0-6,Chang 0-6.
Nyk.M.res hj:AaB 0-6,Arhus 0-6,Chang 0-6
Hjørring 6-0,ude:Arhus 0-6,Chang 0-6,Hjør
ring 6-0,AaB mangler.
I Arhus�sidste kamp mod Chang vil det væ
re optimalt (turneringsmæssigt) for Arhus
at aflevere(frivilligt) de 6 point til
Chang,så hurtigt som muligt,og derefter
søge at vinde 3 point i 2.halvleg.På den
måde vil Arhus være sikker på at Chang
kommer med i slutspillet og dermed vil
Arhus få flere turneringspoint end hvis
Hjørring kom med.
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Eks.2)Situationen inden sidste spilledag
er følgende:AaB 42 pts,Arhus 24 pts,Nyk.
M.24 pts,Chang 18 pts,Hjørring O pts.
AaBs resultater hjemme:Arhus 6-0,Chang
6-0,Hjørring 6-0,Nyk.M.mangler,ude:Arhus
6-0,Chang 6-0,Hjørring 6-0,Nyk.M.6-0.
Arhus res.hj:AaB 0-6,Chang 6-0,Hjørring
6-0,Nyk.M.6-0,ude:AaB 0-6,Hjørring 6-0,
Nyk.M.0-6,Chang mangler.
Changs res.hj:AaB 0-6,Hjørring 6-0,Nyk.
M.6-0,Arhus mangler,ude:AaB 0-6,Arhus
0-6,Hjørring 6-0,Nyk.M.6-0.
Hjørrings res.hj.:AaB 0-6,Arhus 0-6,Nyk.
M.0-6,Chang 0-6,ude:AaB 0-6,Arhus 0-6,
Nyk.M.0-6,Chang 0-6.
Nyk.M.s res.hj:AaB 0-6,Arhus 6-0,Chang
6-0,Hjørring 6-0,ude:Arhus 0-6,Chang
0-6,Hjørring 6-0,AaB mangler.
Hvis Arhus i den sidste kamp mod Chang
vinder l.halvleg,vil det være en fordel
for Arhus at aflevere,frivilligt,de 8
point for hele kampen til Chang.For Ar
hus er det nemlig en fordel at få Chang
med til slutspillet fremfor Nyk.M.
Det er klart,at vi allerede næste år må
have ændret disse regler.Vi kan ikke le
ve med turneringsregler,der så åbentlyst
tvinger hold til at skulle tabe kampe.
Men hvad gør vi? Jeg har ingen patentløs
ninger.Istedet vil jeg komme med et for
slag,som jeg håber vil blive diskuteret.
På den måde finder vi forhåbentligt frem
til noget bedre.
Forslag:l.division består af 7 hold.Dis
se 7 hold spiller hvert år en dobbelt
turnering,altså ialt 12 kampe (en til
trængt reduktion'.).Hvert år rykker de to
dårligst placerede hold ud af l.division
2.division deles i en øst- og en vest
kreds,begge består af 7 hold,dobbelttur
nering,vinderne i l.division,et passen
de antal rykker ned - resten uforandret.
Diskuter forslaget.Det kan først reali
seres i 1979.Som overgang foreslår jeg
at vi næste år spiller efter det eksiste
rende system IDET DER DOG IKKE OVERFØRES
POINT TIL SLUTSPILLENE.Slutspillene la
ves samtidig til alle-mod-alle enkelt
turneringer og de nye divisioner udfor
mes på grundlag af slutstillingerne.
Jeg vil ikke her komme med lange argu
menter for dette forslag.Jeg synes det
er rigtigere,at I i klubberne selv fin
der ud af,hvad I vil.Een ting er dog gi
vet.Vi skal have noget nyt - og det hasLars t1athiassen
ter'.
Arhus

Svanholms søren Hamberg har i kampen mod Ringsted på Brøndby stadion cuttet,og efter
ansigtsudtrykket at dØmme,har han bidt tænderne sammen.Det gjorde han under hele halv
legen,hvor han blev topscorer med 47.200 kamps-jubilaren Jørgen Jønsson er hans mak
ker,Claus Rasmussen har kastet,Jens P.Jensen er dommer og Preben Nielsen har en inte
ressant henstilling som keeper,mens Ringsteds senere topscorer Henning Bergh ser til
i slippen. (Foto:Nordisk Pressefoto).

Turneringsoversigten:

Nyk.M., Horsens og KB faldt fra

Nyk.M.og Horsens faldt af i svinget i be
stræbelserne på at nå henholdsvis slut
spil I og slutspil II.Morsingboerne kun
ne ikke slå Hjørring i den afgørende run
de,hvor Hjørring allerede var sikret,men
hvor vendelboerne ikke var meget interes
seret i at få Nyk.M.med op,fordi Hjør
ring så ville have tabt begge indleden
de kampe.
Nu blev det istedet Arhus,der kvalifice
rede sig med 8-0 i kampen mod Chang,der
på sin side,uden at vi skal antyde noget
grimt,var mere interesseret i at få mor
singboerne med i slutspil II.Nej,vi skal
slet ikke antyde at der er handlet i dis
se tilfælde,men systemet med overførse
len af turneringspoints fra grundspille
ne betyder,at det kan betale sig at have
en regnestok med i baglommen - hvis man
må sige det på den måde.

Horsens sluttede meget stærkt med sejre
over både Silkeborg og Glostrup,altså de
hold,der kom med i slutspil II,men Hor
sens havde tabt tre kampe først på sæ
sonen og det kom til at koste..Horsens
sluttede a points med Glostrup,men med
brug af kvotieringsmetoden endte for
stadsklubben med en positiv kvotient på
5.38 mod Horsens 3.64 - inden sidste om
gang var forskellen kun 2.74 mod 2.21 ,så
Glostrup skulle ikke have mistet altfor
mange flere gærder i kampen mod Viborg,
før den havde været gal.
NÆRVED FOR RINGSTED
Efter en overraskende sejr på 3 point o
ver Skanderborg,var Ringsted ved at øjne
chancen - den havde også været der,hvis
sjællænderne kunne have slået et afbuds
præget Svanholm-hold.Skanderborg fik nem
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lig i grundspillets sidste kamp en or
dentlig lussing af B 1909,hvor fynboer
nes åbning P.P.Klokker og John Perram e
genhændigt passerede den jyske total.
Men den jubilerende skipper Jønsson før
te sine folk til en sejr på 25 points o
ver Ringsted,der dermed måtte se drømme
ne om slutspil I fortone sig.Havde Ring
sted vundet,var holdets kvotient blevet
bedre end Skanderborgs.
I det hele taget har afbud fra nøglespil
lere afgjort temmeligt meget i grundspil
lene - i Arhus er man således temmeligt
sikre på at Hjørring ikke havde vundet
begge de indbyrdes kampe,hvis Robert Bur
nes ikke havde været hjemme på ferie,og
i Nykøbing M.var man også stensikre på
at komme i slutspillet,hvis man ikke var
blevet ramt af afbud til vigtige kampe
-i Hjørring var man således uden kaster
ne Flemm.Poulsen og Torben L.Pedersen.
Det kom til at koste - ganske vist var
ni Hjørring-gærder nede for 100,men ik
ke Peer Morild,der sammen med Ole Chri
stoffersen battede op til 152.Nyk.M.
kunne kun svare med 110.
Nyk.M.havde stadig en bedre kvotient end
Arhus,så Nykøbing kunne redde sig enten
ved at vinde over AaB,hvad der jo var
ret teoretisk,eller hvis Arhus kun slog
Chang med 6-0.Det nøjedes Arhus ikke
med - efter at have passeret Changs
indledende 89 for 7 gærder (Torben Skov
5 f.13) og taget Chang for 115 i 2.om
gang førte Arhus sejren i hus for tabet
af kun eet gærde (Hans Frantzen 54).
AaB havde for en gangs skyld hele gærde
siden i brug i Nykøbing og det blev til
251 for 9,men med Henning Olesen i hop
la (7 f.62) var der intet at hente for
morsingboerne.Det var der heller ikke
for Chang i det ålborgensiske lokalder
by,der snart mange gange er endt 8-0 i
AaBs favør.Chang var ude for pinlige 35
i l.halvleg,mens Klaus Buus forlystede
sig i 2.omgang med 9 gærder for 45!
I østkredsen scorede Ringsted 109 mod
Skanderborg og det var de jyske gærde
spillere da ret sikre på at kunne over
gå - med 7 ude for 97 var betænkelighe
derne imidlertid straks større og det
lykkedes da heller ikke.Skanderborg var
ude for 106 og sjællænderne havde der
med fået hævn for et beskedent nederlag
i Skanderborg.I næste kamp på dobbelt
turen tabte Skanderborg klart til Svan
holm - kun jubilaren Kjeld Christensen
(38) holdt sammen på en Skanderborg-in
ning hvor 5 var ude for 48.Forinden
havde Svanholm scoret 197 f.5 - Ole Mor
tensen og Mich.Petersson havde en 4.gær
destand på 117.Samme Ole Mortensen gik
not out med 60 - sin første halvleg o26 CRICKET AUGUST 1977

ver 25 i år.Og han tog sin tid til det
- de første 23 points var han 2 1/2 ti
me om - efter frokost gik det stærkere.
SEJR TIL ESBJERG
I samme runde sikrede Esbjerg sig sin
første sejr i år - på 3 point over 1909
der ikke sluttede �let så godt,som for
årsstarten tydede på.Esbjerg startede
med pæne 157,dog efter at 7.gærde først
var faldet ved 150.Fynboerne havde deres
7.gærde nede ved 95,men "halen" holdt
glimrende sammen og blev først stoppet
ved 154.
B 1909 rejste sig dog snart igen - tog
Skanderborg for 164 og så kørte en ny
åbningskonstellation,P.P.Klokker og kee
per John Perram 169 points hjem.Fynboer
nes ordinære åbningsgærde Hans K.Lohmann
var med Hjørring i England,så han får
måske svært ved at generobre siin plads,
når han vender hjem.Samme John Perram
havde iøvrigt en travl dag - han greb
de første 4 Skanderborg-spillere ud og
sluttede med 5 greb ialt i den halvleg.
Ringsted tog takket være god kastning
af bl.a.Hans E.Juncker Svanholm for 133
og havde med 6 gærder ude for 84 stadig
lyse forhåbninger - men dem spolerede
Jørgen Jønssøn,Med 3 gærder for 5 var
han med til at stoppe Ringsted ved 108.
Svanholm var uden Fl.Søegaard på kaste
siden og det skulle ellers betyde en
del.
AB OP - KB KOM IKKE
Hverken på den ene eller den anden må
de kom KB.Holdet,der sidste år rykkede
ud af l.division.skal nu spille om ikke
at rykke ned i 3.division.I den afgø- 
rende kamp mod AB tabte KB med 111 po
int.AB tegnede sig for en mammut-inning
på 262 for 7 (Jan Ribel 98) og KBs gær
deside kunne ikke stå sig mod Ole Beir
og Bjarne Rossen,selvom Benny Burmeister
med 73 gjorde,hvad han kunne.
Det var meningen at der skulle have væ
ret spillet returkamp dagen efter (Den
første af de to holds kampe blev aflyst
på grund af regn) men KBerne mente ikke
det havde noget formål at spille kampen
og blev væk - hvad ABerne havde en ræk
ke mere eller mindre akademiske bemærk
ninger til.Sagens realitet blev at KB
er idømt den sædvanlige bøde på 200 kr.
for udeblivelse.
I mellemtiden sørgede Svanholm for at
sikre sig den bedst mulige udgangsposi
tion i slutspil III ved at slå Soraner
8-0,uden på noget tidspunkt at bruge he
le gærdesiden.Sørgeligt for Soraner,der
for nogle år siden udtrykte håbet om at
kunne overleve til klubbens 25 års jubi-

læum - det er i 1979 - så vi får håbe at
det lykkes.Men det ser ikke for lyst ud
- hvad grunden så end er,for der er fle
re gode spillere på Soranernes hold.I
rækkens sidste match mod AB blev det og
så til nederlag,dog i en ret så afslap
pet atmosfære,da alt jo var afgjort på
forhånd.
STÆRKT AF HORSEN S
Horsens manglede i sine første tre tur
neringskampe nogle af veteranerne,det
gav nederlag og betød at Horsens ikke
kom med til kvalifikationsspillet til l.
division.Uden at fornærme Glostrup og
Silkeborg tør vi nok sige at som Hor
sens sluttede,er holdet et stærkere
mandskab.
Glostrup løb ind i en lussing på 132 po
int,hvor Horsens startede med 264 f.9
Erik Olesen 135 og Erik Olesen scorede
et nyt century ugen efter mod Silkeborg
(128) - begge som åbningsgærde,og,som
fra Silkeborg med mange smuk
det siges
ke stød11 .Mod Silkeborg blev halvlegen på
262 for 6 - og så er det svært for mod
standerne at stille alverden op.Horsens
søgte at slå Silkeborg efter færdigspil
let kamp,men sådan blev der alligevei ·hel
ler ikke leget.
11

Silkeborg havde ugen før sikret sig de
finitivt ved at slå Glostrup.Bjarne Ras
mussen fjernede 7 gærder for bare 30 og
Glostrup måtte nøjes med 78 mod Silke
borgs indledende 210 f.8 (Azhar Ali 55
og Erik Mikkelsen 51).
Glostrup havde dog svage Viborg at fal
de tilbage på og det skulle altså også
vise sig nødvendigt.Efter at Viborg var
ryddet for 114 battede Thor Jensen (47+)
og Steen Thomsen (46+) sejren hjem.St.
Thomsen havde foruden taget 6 for 36.
På vejen til Glostrup havde Viborg tabt
i Slagelse med 56 point.Jyderne var u
de for 100 og 106,på grund af Erik Sø
rensen med ialt 11 for 79,og selvom bå
de John Andersen (5 f.44) og Patrick Jo
seph (4 f.52) gjorde deres bedste,var
det ikke nok mod den sjællandske gærde
side.
ØVRIGE KAMPE
I 3.division øst faldt Ringsted noget
af i svinget med et 30 points nederlag
til AB,der lagde ud med 181.Ringsted
var ikke særligt tilfredse med at AB
brugte drengespilleren Kim Bagger,men
der var indhentet tilladelse og han,be
nyttedes på ABs lavest rangerende seni
orhold ganske som Ringsted har tilladel

Kampen Svanholm-Ringsted:Ringsteds keeper Preben Nielsen forsøger at stokke Svanholms
topscorer søren Hamberg ud,men tåen er på den rigtige side af stregen.(Foto:Nordisk
Pressefoto)
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se til at bruge drengespillere på sit
lavest rangerende seniorhold,der blot
spiller i mellemrækken.
Karl og Kr,Morild havde en fornøjelig
dag mod Nyk.F.,hvor Karl tog 9 gærder
for 42 og Kresten scorede 54,hvilket
var nok til en 5 gærders sejr over fal
stringerne.KBerne havde det knap så
sjovt mod Slagelse med Erik Sørensen på
holdet - Slagelse vandt 8-0.
I vestkredsen kom 1913 endelig i kamp
igen og fører kredsen efter 6-o over
Skanderborg,men jyderne var lige ved at
erobre 8 turneringspoints.I 2.halvleg
havde fynboerne sidste mand inde,da ti
den udløb.I første halvleg havde Jørgen
Hvidkjær og Erling Hauge affærdiget jy
derne,der var uden J.Steen Larsen,for
56.Arhus havde nogle af de tidligere
Grenå-folk,bl .a.H.0.Malfelt og Kim Niel
sen,med mod Kerteminde,og det gav bonus.
De to tegnede sig for tilsammen 7 fynske
gærder for 49 og det var mere end Poul
Winther og Co.kunne stå for.
I mellemrækkerne har Ishøj fået sin før
ste sejr da holdet slog Næstved efter
færdigspillet kamp - hvert hold brugte

kun to kastere i begge innings.Ishøjs If
khar Shah fik ialt 9 f.43,Asad Mahmood 7
f.87,mens Næstveds Mogens Hansen tog ialt
10 f.96 og Leif Henriksen 8 f.92.
Lund ·vandt topopgøret i Køge med bare 2
points - Lund var startet med 209 (Kogs
Reddy 104) og Køge svarede med 207,men
en heldig sejr til Lund - Køges sidste
gærde faldt først på kampens næstsidste
bold.Viborgs mellemrække har slået Arhus
bl.a.takket være Karsten Kennilds 67 og
Jeppe Sørensens 5 f.42.
I juniorrækkerne har de forsvarende dan
ske mestre fra Esbjerg tabt med 22 point
i Skanderborg,der dermed har overtaget
føringen i midtkredsen.Skanderborg star
tede med 178 (Erik Juul 52) og selvom
Esbjergs 4.gærde først var ude ved 148,
var resten af gærdesiden for tynd - de
sidste 6 mand fik kun 8 point ialt.I
Nordkredsen sidder Nyk.M.stadig solidt
på l.pladsen - holdet behøvede kun et
gærdetab til at passere en Viborg-score
på 133,søren Ravn 55+}.
Derudover har ferietiden præget turnerin
gerne,men rundt om har man dog hygget
sig i flere A-rækkekampe.Se nærmere i re
ola.
sultatlisten.

Kents Bob Woolmer scorede på ny century
mod Australien.Efter at den første test
var endt uafgjort,vandt England den an
den med 9 stående gærder.Sejren var me
get overbevisende - englænderne skulle
med alle gærder i behold kun score om
kring 70 point på sidstedagen.
Før kampen var det lykkedes den engelske
ex-anfører Tony Greig at skabe panik ved
uovervejede udtalelser til pressen med
kritik af pitchen og af grounds-manden.
Greig �åtte derfor have tildelt nogle
flere næser end dem han har skaffet sig
ved at blive hældt ud som anfører for
England efter at have påtaget sig job
bet som rekommandør for det professionel
le cricket TV-cirkus i Australien til
vinter.Apropos dette har det engelske
forbund besluttet at indstille til den
internationale cricket-konference sidst
i juli at alle dem,der har tegnet kon
trakt udelukkes fra al l.klasses cricket
næste år.
Men tilbage til testen - Greig var ikke
spillemæssigt m=.erket af hurlumhejet han scorede 78 i Englands l.halvleg på
437.Da han var omkring 40 var der meget
kraftige apeller for at han skulle ud grebet bag gærdet og den australske kee
per Marsh reagerede meget stærkt,da dom-

merens finger blev nede.Det viste sig
senere,da TV viste højdepunkterne fra
dagens spil,at Greig var grebet ud.Den
stakkels dommer kan ikke have haft det
godt,da han så den optagelse,men hans
kendelse kan udmærket - set fra hans po
sition - være korrekt.Det kan diskuteres
om det er rigtigt på den måde at afsløre
dommerne,men det kan ikke diskuteres,at
det er godt TV.Een ting kan man dog væ
re sikker på efter den hændelse - Greig
hører ikke til den type,der går af sig
selv.Men det gør det australske hold
vist heller ikke,så det kan gå lige op.
Foruden Greigs 78 og selvfølgelig Wool
mers 139 var også Randalls 79 værd at
samle på i den halvleg.
Australiernes l.halvleg blev på 297 med
Walters som topscorer (88).I 2.halvleg
kunne gæsterne ikke finde ud af Under
wood,som på en pitch,der var pålidelig,
men som tog mod spin,erobrede 6 gærder
for 66.Greg Chappel scorede med 119 o
ver halvdelen af de 218 australske po
int.Englænderne skulle så score 79 po
ints og den formalitet klaredes for ta
bet af anfører Mike Brearleys gærde.Han
blev iøvrigt efter kampen valgt som an
fører for den resterende del af testse
rien mod Australien.
Nis.

Stor engelsk sejr i den 2. test
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Så gælder det årets slutspil
Slutspillene i Danmarksturneringen tog deres begyndelse med en kamp lørdag den 30.juli
og først søndag den 4.september er det afgjort,hvem der skal have det,danske mesterskab
samt forbundets sølv- og bronzemedaljer.Det slås AaB,Svanholm,B 1909,Hjørring,Skander
borg og Arhus om.Samme dag afgøres det også,hvilke fire hold,der skal med i l.division
næste år.Ringsted,Chang,Nykøbing M,Frem,AB,Silkeborg og Glostrup kæmper om disse fire
pladser.Også den 4.september er der klarhed over,hvilke to hold,der må forlade slut
spil III for at give plads til de to vindere af 3.divisionerne.Disse findes nemlig og
så (formentlig da) den 4.september.Som bekendt er reglerne for slutspillene den,at det
enkelte hold tager de points med,som holdet har opnået mod de andre slutspilsdeltagere
fra den samme grundseriepulje.Da slutspil II kun er en enkeltturnering skal tallet af
points her divideres med to (fordi man går fra en dobbelt- til en enkeltturnering),men
ellers er principet det samme.I det følgende er vist programmet for slutspillene samt
startpositionerne for de 20 hold,ligesom resultaterne fra de i grundspillene tællende
kampe er anført.
SLUTSPIL I:
28/8:Århus-Svanholm
13/8:Glostrup-Esbjerg KB
4 14 3.50
28/8:Skanderbg-AaB
13/8:Ringsted-Frem
Slagelse
4 12 3.00
Skanderbg-Svanh. 0-6
28/8:B 1909-HjØrring 14/8:AB-Esbjerg
Viborg
4
6 l.50
Svanholm-B 1909 0-8
4/9: Svanholm-AaB
14/8:Ringsted-Nyk.M.
Soraner
4
0 0.00
Skanderbg-B 1909 6-0
B 1909-Svanholm
Svanh-Skanderbg
B 1909-Skanderbg
AaB-HjØrring
AaB-Århus
Hjørring-Århus
Århus-AaB
HjØrring-AaB
Århus-Hjørring

AaB
Svanholm
B 1909
Hjørring
Skanderbg
Arhus

4
4
4
4
4
4

24
20
14
14
6
0

0-8
6-0
6-0
6-0
6-0
6-0
0-6
0-6
0-8

4/9: HjØrring-Skborg
4/9: B 1909-Århus

SLUTSPIL II:

Ringsted-Esbjerg
Esbjerg-Ringsted
Chang-Nyk.M.
Nyk.M.-Chang
Frem-AB
AB-Frem
Glostr.-Silkebg.
Silkebg-Glostr.

6.00
5.00
3.50
3.50 Ringsted
l.50 Chang
0.00 Nyk.M.
Frem
Programmet:
AB
31/7:Århus-B 1909
Silkebg.
6/8: B 1909-AaB+)
Esbjerg
7/8: Svanh-Hjørring
Glostrup
7/8: Århus-Skanderbg
13/8:AaB-B 1909+)
14/8:Svanholm-Århus
14/8:Hjørring-B 1909
14/8:AaB-Skanderbg.
20/8:AaB-Svanholm
21/8:Skanderbg-Århus
21/8:Hjørring-Svanh.
27/8:Skborg-HjØrring

l
l
l
l
l
l
l
l

6
4
3
3
3
3
O
O

6-0
0-6
8-0
6-0
6-0
6-0
0-0
6-0

6.00
4.00
3.00
3.00
3.00
3.00
0.00
0.00

Programmet:
31/7:Frem-Silkeborg
31/7:AB-Ringsted
6/8 :Silkebg.-Nyk.M.
6/8 :Frem-Chang
7/8 :AB-Chang
7/8 :Esbjerg-Nyk.M.
7/8 :Glostrup-Ringst

Tumeringsresultater:
GRUNDSERIE I ØST;

2/7.RINGSTED (hj) over SKANDERBORG med 3
point efter l.halvleg. (6�0).Ringsted 109
(Claus Rasmussen 28,Hans Olsen 25,E.Juul
5 f.28,Jens Priess 3 f.20),Skanderborg
106 (Leif M,Nielsen 26,Jan Hansen 4 f.25,
Claus Rasmussen 3 f;28)

14/8:Silkebg-Chang
20/8:Silkeborg-AB
21/8:Nyk.M.-AB
21/8:Gang-Ringsted
21/8:Esbjerg-Silkebg.
21/8:Frem-Glostrup
27/8:Nyk.M.-Glostrup
28/8:Chang-Glostrup
28/8:Esbjerg-Frem
4/9 :Nyk.M.-Frem
4/9 :Chang-Esbjerg
4/9 :Glostrup-AB
4/9 :Ringst-Silkebg.

SLUTSPIL III:

Soraner-KB
KB-Svanholm
Soraner-Svanholm
Svanholm-KB
KB-Soraner
Svanholm-Soraner
Slagelse-Horsens
Viborg-Slagelse
Horsens-Viborg
Horsens-Slagelse
Viborg-Horsens
Slagelse-Viborg

Svanholm
Horsens

0-6
0-6
0-6
6-0
8-0
8-0
6-0
6-0
6-0
6-0
0-6
6-0

4 26 6.50
4 18 4.50

Programmet:
30/7:Soraner-Horsens
31/7:KB-Horsens
6/8 :Svanholm-Viborg
7/8 :Soraner-Viborg
7/8 :KB-Slagelse
13/8:Soraner-Slag.
13/8:Viborg-KB
14/8:Slagelse-Svanh.
14/8:Horsens-KB
20/8:Horsens-Soraner
21/8:Viborg-Soraner
21/8:Svanh-Slagelse
27/8:Horsens-Svanh.
28/8:Viborg-Svanh.
28/8:Slagelse-KB
3/9 :Slagelse-Soran.
3/9 :Svanh-Horsens
4/9 :KB-Viborg

Alle kampe sp.9,3018,15 med pauser 1212,40 og 14,40-15,00
Kampe mærket +) dog
10,30-19,15 m.pauser
13-13,40 og 15,40-16.

3/7.SVANHOLM (hj) over SKANDERBORG med
83 point efter l .halvleg. (6�0).Svanholm
197 f.4 (Mich.Petersson 79,0le Mortensen
60+,Lars Hansen 46) ,skande�borg 114 (Kjeld
Christensen 38,Fl�Søegaard 5 f.51,0le Mor
tensen 3 f.27).
3/7.ESBJERG (hj) over B 1909 med 3 point
efter i.halvleg. (6�D) Esbjerg 157 (Sv.E,
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Ankersø 49,Niels Chr.Hyllen 30,Anker An
kersø 25,Fl.Dalager 4 f.51,Jan Rasmussen
4 f.58),B 1909 154 (Hans K.Lohmann 32,
Gulzar Ahmed 32,Fl.Dalager 27,Karsten Gri
gel 4 f.41,Jan Madsen 3 f.38,A.Ankersø 3
f.50).
9/7.SVANHOLM (hj) over RINGSTED med 25
point efter l.halvleg.(6-0).Svanholm 133
(Søren Hamberg 47,Lars Hansen 35,H.E.Junc
ker 5 f.43),Ringsted 108 (Henning Bergh
36,JØrgen JØnsson 3 f.5,Ole Mortensen 3
f.40).
10/7.B 1909 (hj) over SKANDERBORG med
10 st.gærder efter l.halvleg. (6-0) .Skan
derborg 164 (Leif Hansen 42,Lars Nielsen
38,Leif M.Nielsen 30,Flemm.Dalager 4 f.17
Per Jacobsen 4 f.62) ,B 1909 169 f.0 (Pe
ter P.Klokker 96+,John Perram 68+).

GRUNDSERIE I VEST:

2/7.HJØRRING (hj) over NYKØBING M.med 42
point efter l.halvleg.(6-0).Hjørring 152
(Peer Morild 85,Claus Hansen 5 f.68,Hen
ning Jensen 4 f.54),Nyk.M.110 (Tom C.Ni
elsen 4 f.36,Jens P.Morild 3 f.19).

3/7.AAB (hj) over CHANG med 8 st.gærder
efter færdigsp.kamp.(8-0).Chang 35 (Hen
rik Mortensen 4 f.8,Ole Isaksson 4 f.13)
og 83 (Klaus Buus 9 f.45) ,AaB 36 f.3 og
84 f.2 (li.Mortensen 31+,Carsten Morild
26).
9/7.AAB (ude) over NYKØBING M.med 107 po
int efter l.halvleg. (6-0).AaB 251 f.9
(Henrik Mortensen 69,Carsten Morild 66,
Henning Hoff 31,Flemm.Poulsen 4 f.94,Hen
ning Jensen 3 f.82),Nyk.M.144 (Bjarne
Jensen 41+,Fl.Poulsen 29,Henning Olesen
7 f.62,H.Mortensen 3 f.24).
9/7.ÅRHUS (ude) over CHANG med 8 st.gær
der efter færdigsp.kamp. (8-0) .Chang 89
(P.W.Jensen 32,Jørn Beir Andersen 5 f.33
Lars Mathiassen 4 f.14) og 115 (Torben
Skov 37,Palle Pedersen 5 f.21,L.Mathias
sen 3 f;i5) ,Århus 91 f.7 (Torben Skov 5
f.13) og 114 f.2 (Hans Frantzen 54,Stef
fen Meibom 34+).

GRUNDSERIE II ØST:

2/7.SVANHOLM (hj) over SORANER med 7 st.
gærder efter færdigsp.kamp.(8-0).Soraner
48 (Klaus Frederiksen 3 f.9,Tom Kristen
sen 3 f.12) og 91 (Peer NØrgaard 62,Hen
rik Lam 5 f.25,T.Kristensen 4 f.29),Svan·
holm 53 f.4 (Jørgen Nordkamp 26+,Bo Blu
itgen 3 f.33) og 89 f.2 (Jan B.Nielsen
33,Erl.Christiansen 25+).

2/7.AB (ude) over KB med 112 point efter
l.halvleg.(6-0).AB 262 f.7 (Jan Ribel 98
Niels Talbro 47,Ole Helmersen 30,Ole B.
Andersen 27,Allan Schultz 3 f.57),KB 150
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(Benny Burmeister 73,Stig Lund 34,Bj.Ros
sen 4 f.25,O.Beir Andersen 3 f.37).
3/7.AB (hj)-KB.Tabt af KB,der ikke stil
lede hold.
10/7.AB (hj) over SORANER med 9? point
efter l.halvleg.(6-0) ,AB 212 (Carsten
Fenger 66,Peter Sørensen 35,Jan Ribel 27,
Torben Olesen 25,Peer NØrgaard 5 f.55,Bo
Bluitgen 3 f.68) ,soraner 129 (Henning
Henriksen 34,E.Borchersen 30,Ths.Kentorp
4 f.45,Bent Rossen 3 f.26,Bj.Rossen 3 f.
36).

GRUNDSERIE II VEST:

2/7.HORSENS (hj) over GLOSTRUP med 132
point efter l.halvleg.(6-0).Horsens 264
f.9 (Erik Olesen 135,Ole Bulow 39,John
Poyser 29,Thor Jensen 5 f.60),Glostrup
132 (Steen Thomsen 34,Ren� Thomsen 32�
Tom I.Poulsen 5 f.20,Oriel Joseph 3 f.20)
3/7.SILKEBORG (hj) over GLOSTRUP med 132
point efter l.halvleg.(6-0).Silkeborg
210 f.8 (Azhar Ali 55,Erik Mikkelsen 51,
N.J.Rasmussen 31,Bj.Rasmussen 27,Steen
Thomsen 4 f.43),Glostrup 78 (Ej.Rasmus
sen 7 f.30,Erik Mikkelsen 3 f.26).

9/7.HORSENS (ude) over SILKEBORG med 113
point efter l.halvleg.(6-0).Horsens 262
f.6 (Erik Olesen 128,Ole Bulow 51,G.Han
sen 41,N.J.Rasmussen 3 f.96) og 4 f.0.
Silkeborg 149 (Erik Mikkelsen 45,E.Ole
sen 4 f.18,Ole Schaumann 3 f.38) og 109
f.3 (Knud Randløv 42).

9/7.SLAGELSE (hj) over VIBORG med 56 po
int efter l.halvleg.(6-0).Viborg 100 (E
rik Sørensen 4 f.35) og 106 (Fl.Agerskov
42,E.SØrensen 7 f.44),Slagelse 156 (Bo
Christiansen 45,Patrick Joseph 4 f.52,
John Andersen 5 f.44) og 15 f.2.

10/7.GLOSTRUP (hj) over VIBORG med 9 st.
gærder efter l.halvleg.(6-0).Viborg 110
(Jan Anderse� 34,Steen Thomsen 6 f.36),
Glostrup 114 f.l (Thor Jensen 47+,Steen
Thomsen 46+).

3. DIVISION ØST:

3/7.SLAGELSE (ude) over KB med 6 st.gær
der efter færdigsp.kamp.(8-0).KB 80 (E
rik Sørensen 7 f.34,John Andersen 3 f.36)
og 128 f.8 (Søren Clausen 45),Slagelse
86 f.5 (E.Sørensen 34,Leif Sørensen 27,
Carl Morild 4 f.33) og 125 f.4 (L.SØren
sen 46,Jens Hansen 39,Steen Lindhardt 3
f.25).
2/7. GLOSTRUP (hj)-SVANHOLM: Udsat.
3/7.KØGE (hj)-ROSKILDE:Udsat.

10/7.AB (ude) over RINGSTED med 30 point
efter l.halvleg.(6-0).AB 181 (Chr.Fischer
33,Henrik LØnhardt 27,Thony Hadersland 26

Leif Johansen 4 f.76) ,Ringsted 151 (N.E.
Christensen 29,Bjarne Nielsen 29,T.Haders
land 3 f.18,Ole Helmersen 3 f.65).
10/7.KB (hj) over NYKØBING F.med 5 st .
gærder efter l.halvleg.(6-0).Nyk.F.123
(Mogens Eriksen 30+,Bruno Jensen 30,Karl
.Morild 9 f.42),KB 124 f.5 (Kr.Morild 54,
Flemm.Hermann 31+,Poul J.Pedersen 3 f.43)

3.DIVISION VEST:

3/7.ÅRHUS (hj) over KERTEMINDE med 43 po
int efter l.halvleg.(6-0).Århus 168 (E
rik Madsen 53,Kim Nielsen 35,Ole Madsen
33,Poul Winther 5 f.57,Søren Klokker 3 f.
48),Kerteminde 125 (Peter Jørgensen 52,
Svend Madsen 34,Kim Nielsen 3 f.7,H.O.
Malfelt 4 f.42).
3/7.B 1913 (ude) over SKANDERBORG med 3
point efter l.halvleg.(6-0).Skanderborg
56 (Steen Wittus 33,JØrgen Hvidkjær 6 f.
10,Erling Hauge 4 f.32) og 131 f.9 (Finn
Krause 48,Jens Kamp 28+,Tonny Nielsen 7
f.34),B 1913 59 f.4 og 68 f.9 (Leif Jen
sen 27,Kaj M.Nielsen 6 f.23,F.Krause 3 f.
5) •

MELLEMRÆKKE ØST (31)

2/7.LUND (ude) over KØGE med 2 point ef
ter l.halvleg.(6-0).Lund 209 (K.Reddy 104
John Virapen 39,Jan Pedersen 4 f.63,Bent
Olesen 3 f.33),Køge 207 (B.Olesen 51,Ar
ne Nielsen 32,Preben Felt 32,Malik Mamoon
4 f.29,K.Reddy 3 f.47).

2/7.ISHØJ (ude) over NÆSTVED med 65 point
efter færdigsp.kamp.(8-0).Ishøj 130 (M.Iq
bal 34,Mogens Hansen 6 f.71,Leif Henrik
sen 3 f.49) og 75 (L.Henriksen 5 f.43,M.
Hansen 4 f.25),Næstved 66 (Asad Mahmood 5
f.44,Ifkhar Shah 3 f.19) og 74 (Benny Pe
dersen 37+,I.Shah 6 f.24).

MELLEMRÆKKE VEST (33)

2/7.VIBORG (ude) over ÅRHUS med 6 st.gær
der efter l.halvleg.(6-0).Århus 140 (Kj.
Fonvig 36,Jørgen Henriksen 31,Ole Madsen
28,Jeppe Sørensen 5 f.42,Ths.Øgaard 3 f.
27) ,Viborg 146 f.4 (Karsten Kennild 67,
Jan Andersen 39+).
2/7.AAB (hj)-HERNING:Udsat.

JUNIOR MIDT (42)

9/7.SKANDERBORG (hj) over ESBJERG med
22 point efter l.halvleg.(6-0).Skanderbg.
178 EErik Juul 52,Lars Wittus 26,Fl.Jør
gensen 26+,Karsten Grigel 4 f.54,Torben
Jensen 4 f.74),Esbjerg 156 (Henning Pe
dersen 59,Kim Madsen 45,Erik Juul 4 f.47
Torben Stern 3 f.45).

JUNIOR VEST (43)

3/7.NYKØBING M.(hj) over VIBORG med 9 st.

gærder efter l.halvleg.(6-0).Viborg 133
(Mogens Sørensen 32,Flemm.Agerskov 43,Tom
my Nielsen 5 f.53),Nyk.M.138 f.l (Søren
Ravn 57+,Poul Larsen 45,Henrik Jespersen
35+).

A-RÆKKE (71)

14/7.SVANHOLM (ude) over AB med 1 st.gær
de.(6-0).AB 140 (Thony Hadersland 32+,
Carsten Fenger 30+,Ths.Kentorp 30+,Erl.
Christiansen 3 f.11),Svanholm 142 f.9
(Bent Henriksen 31).

A-RÆKKE (72)

29/6.SLAGELSE (hj) over SORØ med 3 st.
gærder.(6-0).Sorø 101 (Mich.Goeskjær 27,
Hans Andersen 25,John Christiansen 3 f.
20.Per Petersen 3 f.21),Slagelse 104 f.7
(Gert Schønning 33+).

6/7.RINGSTED (hj) over SLAGELSE med 118
point. (6-0) .Ringsted 157 f.8 (Mogens E.
Larsen 33+,Leif Johansen 32+,Helmer Han
sen 30+) ,Slagelse 39 (Leif Johansen 6 f.
14).

A-RÆKKE (73)

2/7.FREDERICIA (ude) over HOVEDGÅRD med
105 point. (6-0).Hovedgård 52 (Peter Øs
tergaard 6 f.25) ,Fredericia 157 (Kent An
dersen 33+,Jan Madsen 29+,Steen Øster
gaard 27+,Bent Lorenzen 3 f.10).
10/7.ESBJERG (hj) over HOVEDGAARD med
117 point. (6-0).Esbjerg 211 (Kim Madsen
31+,Mogens Seider 30+,Jan Villadsen 30+
Karsten Grigel 30+,Jan HØeberg 30+) ,Ho
vedgaard 94 (Graham Jenkins 28,Henry
Bådsgaard 3 f.10).

Stillingerne (10ll):
GRUNDSERIE I ØST:

SVANHOLM 8
B 1909
8
SKANDERBG.8
RINGSTED 8
ESBJERG 8

46
32
24
18
6

5.75
4.00
3.00
2.25
0.75

AAB
HJØRRING
ARHUS
NYK.M.
CHANG

8
8
8
8
8

52
34
20
18
8

6.50
4.25
2.50
2.25
l .00

FREM
AB
SVANHOLM
KB
SORANER

8
7
8
8
8

42
36
26
20
0

5.25
5.14
3.25
2.50
0.00

GRUNDSERIE I VEST:

GRUNDSERIE II ØST:

HORSENS 8 30 3.75
SLAGELSE 8 12 l .50
VIBORG
8 6 0.75
3. DIVISION ØST:

SORØ
RINGSTED
KØGE
SLAGELSE
GLOSTRUP
AB
SVANHOLM
ROSKILDE
FREM
KB
NYK.F.

6
7
5
6
5
5
6
4
5
5
7

JUNIOR MIDT:

SKANDERBG.5
ESBJERG 6
KERTEM. 6
GRUNDSERIE II VEST:
5
SILKEBG. 8 38 4.75 BHORSENS
1913
6
GLOSTRUP 8 30 3.75 ARHUS
6
CRICKET AUGUST

42
40
28
26
20
20
13
6
6
6
0

7.00
5.71
5.60
4.33
4.00
4.00
3.00
l .50
l .20
l .20
0.00

36 7.20
38 6.33
20 3.33
14 2.80
14 2.33
6 l .00
1977 31

Statistikkerne for grundspillene
KASTNING - GRUNDSPIL I OST:

Fl.Søegaard,Svanh. 100,2
Jan Rasmussen,1909 153,5
0.Mortensen,Svanh.
95,5
H.E.Juncker,Ringst. 94,3
Fl.Dalager,B 1909
116,1
Gulzar Ahmed,1909
78,0
Jan Hansen,Ringst. 105,0
Cl. asmussen,Ringst.111,0
Per Rasmussen,Skbg. 95,0
Ank.Ankersø,Esbjerg 152,4

21
35
17
20
30
17
28
32
27
32

KASTNING - GRUNDSPIL I VEST:

ov.
102, 2
C.Morild,AaB
82,0
Henn.Olesen,AaB
Henr.Mortensen,AaB 165,0
Tom C.Nielsen,Hjør. 54,3
91,3
N.C.Elefsen,Hjørr.
130,4
John Madsen,Århus
Flemm.Poulsen,Nyk.M.103,5
122,5
Torben Skov,Chang
Claus Hansen,Nyk.M. 99,0
Henn.Jensen,Nyk.M. 100,5

m.
38
28
43
11
30
44
19
20
18
29

234
360
254
211
255
235
239
249
259
465

pts
134
134
284
129
194
253
266
368
259
290

KASTNING - GRUNDSPIL II ØST:

Johan Luther,Frem
Khalid Latif,Frem
T.Kristensen,Svanh.
Tr.Nielsen,Frem
A.Schultz,KB
Bj.Rossen,AB
Henr.Lam,Svanholm
Ole B.Andersen,AB
Henn:Lystrup,KB
Bo Bluitgen,Soraner

50,2
98,3
121,5
129,0
156,5
113,3
84,3
117,0
146,0
123,1

6
22
22
29
37

27

12
31
23
19

KASTNING - GRUNDSPIL II VEST:

Bj.Rasmussen,Silkbg,169,0
Bent Andersen,Silk. 92,1
O.Joseph,Horsens
94,0
Thor Jensen,Glostrup 79,4
St.Thomsen,Glostrup 121,5
Azhar Ali,Silkebg.
96,0
Bo Christiansen,Sla.128,0
E.Mikkelsen,Silkeb. 104,0

53
30
22
22
35
27
31
13

173
276
316
355
346
309
254
305
447
451

320
231
224
222
270
238
354
346

35
37
25
20
20
16
16
16
16
22

wk
22
20
39
15
21
22
20
26
17
17

22
29
28
31
29
23
18
20
27
20

37

18
17
16
19
16
21
20

6,6
9,7
10,1
10,5
12,7
14,6
14,9
15,5
16,1
21,1

gsn
6,1
6,7
7,2
8,6
9,4
11,5
13,3
14,1
15,2
17,0

7,8
9,5
11,2
11,4
11,9
13,4
14,1
15,2
16,5
22,5

8,6
12,8
13,1
13,8
14,2
14,8
16,8
17,3

CJERDESPIL

- GRUNDSPIL I OST:

CJERDESPIL

- GRUNDSPIL I VEST:

CJERDESPIL

- GRUNDSPIL II ØST:

in + pts h.sc. gsn
11 5 362 96+ 60,3
P.P.Klokker,B 1909
Lars Hansen,Svanh.
9 1 408 90 51,0
Gulzar Ahmed,B 1909
9 1 189 82 23,6
Jan Hansen,Ringsted
9 1 185 72+ 23,1
John Perram,B 1909
8 1 161 68+ 23,0
Søren Hamberg,Svanh.
9 3 130 47 21,6
Mich.Petersson,Svanh.
9 0 193 79 21,4
Jens Priess,Skanderbg. 10 1 182 45 20,2
Leif Hansen,Skanderbg. 8 2 118 42 19,6
Sv.E.Ankersø,Esbjerg
10 0 193 49 19,3
Henr.Mortensen,AaB
Carsten Morild,AaB
J,P,Morild,HjØrring
John Madsen,Århus
Jesper Morild,HjØrr.
Peer Morild,HjØrring
Jørn B.Andersen,Århus
Poul Pedersen,Nyk.M.
Steffen Meibom,Arhus
Ole Isaksson,AaB

8
8
5
10
11
9
7
8
8
7

5
2
1
1
2
2
1
0
2
0

339
229
142
241
232
152
130
157
117
127

Niels Talbro,AB
Troels Nielsen,Frem
Mabhoub Subhani,Frem
Douglas Evans,KB
Johan Luther,Frem
Peer NØrgaard,Soraner
Jan Ribel,AB
Benny Burmeister,KB
Achtor Cheema 1 Frem
Carsten Fenger,AB

8
7
9
6
8
7
8
6
7
8

2
2
3
1
2
3
l
1
2
0

433
359
344
252
285
164
281
154
152
204

126+
147+
101
118
85
62
98
73
49+
66

72,l
71,8
57,3
50,4
47,5
41,0
40,1
30,8
30,4
25,5

7
Erik Olesen,Horsens
8
Thor Jensen,Glostrup
6
Per Hansen,Glostrup
Bj.Rasmussen,Silkebg. 11
8
Ole Bulow,Horsens
7
David Smith,Silkeborg
11
Azhar Ali,Silkeborg
Steen Thomsen,Glostrup 7
Erik Mikkelsen 1 Silkebg.10
7
Rene Thomsen,Glostrup

0
4
0
2
0
1
2
1
l
0

516 135
158 47+
211 89
277 83+
229 56
158 101+
229 55
150 46+
224 51
157 40

73,7
39,5
35,1
30,7
28,6
26,3
25,4
25,0
24,8
22,4

CJERDESPIL - GRUNDSPIL II VEST:

Skive Folkeblads bogtryk offset

87+113,0
72+ 38,1
84 35,5
73 26,7
48 25,7
85 21,7
39 21,6
36 19,6
35+ 19,5
62 18,1

