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Danmark til World Cup
kvalifikation i 1979? 
Dagen efter det danske landshold havde 
mødt Holland hed det i Politikens sport 
bl.a.at 11Dansk cricket misbrugte den stør 
ste chance nogensinde for at blive accep 
teret af spillets 11stormagter 11 11

Den unavngivne Politiken-skribent behø
ver tilsyneladende ikke at gøre sig så 
stor bekymringer. 
Dansk Cricket Forbund var på den interna 
tionale cricket konference (ICC) i slut
ningen af juli repræsenteret ved Erling 
Froulund,Nakskov. 
Hvad han havde med sig hjem derfra skal 
bestyrelsen diskutere på et møde i begyn 
delsen af oktober.Der er således ikke på 
nogen måde på nuværende tidspunkt taget 
stilling til noget som helst,men efter 
hvad der foreligger oplyst,er det abso
lut ikke sådan at Danmark er uden inter
nationale tilbud i de kommende år. 

WORLD CUP-KVALIFIKATION? 

De associerede medlemmer af ICC vedtog 
således at indstille at der forud for 
den næste World Cup-turnering i Englånd 
i 1979 holdes en kvalifikationsturnering 
mellem de associerede medlemmer. 
De associerede medlemmer vil anbefale at 
de deltagende lande,14-16,deles op i to 
grupper og at de to gruppevindere går 
videre til den egentlige turnering,hvor 
de seks testspillende nationer,England, 
Australien,New Zealand,Indien,Pakistan 
og Westindien er fødte medlemmer.Man reg 
ner også med at der skal ske en hvis 
seedning af de forskellige hold i de to 
grupper. 
Disse spørgsmål og andre,såsom reglerne 
for sådanne. kampes afvikling skal drøf
tes i et særligt udvalg mellem de asso
cierede medlemmer i 1978 - så foreløbig 
er der intet afgjort om World Cup.En så
dan kvalfikationsturnering skulle også 
finde sted i England og ville formentlig 
vare et par uger. 
!øvrigt besluttede ICC at nedsætte en

underkomite,der snarest skal komme med 
forslag til,hvordan cricketspillet kan 
fremmes over hele verden.Danmark repræ
senterer de associerede medlemmer i den
ne underkomite. 

LANDSKAMP-MODSTANDERE? 

Mens Froulund var i London havde han og
så lejlighed til at tale med andre lan
deres repræsentanter med henblik på ar
rangering af kampe her i landet. 
I 1978 vil New Zealand gerne spille en 
tre-dages kamp i København i begyndel
sen af juni,hvis man kan finde udveje 
for de praktiske arrangementer hermed.Og· 
så Pakistan er interesseret i at spille 
en kamp i Danmark næste år.Bermuda er og 
så en mulig modstander - holdet vil ger
ne komme til Danmark i august næste år. 
Desuden er MCC villig til at arrangere 
et par kampe i London-området,den ene må 
ske på Lords. 
Hvad 1979 angår skulle Danmark have spil 
let udekamp mod Holland,men hvis kvalifi 
kationsturneringen til World Cup bliver 
til noget,må denne kamp formentlig udsky 
des til 198O.I dette år står også en in
vitation til Sri Lanka,måske med besøg i 
Indien - hvis dette kan magtes. 
!øvrigt er nogle af de lande,der skal til
World Cup-kvalifikationen,hvis den arran
geres interesseret i at spille i Danmark
"på vejen" - det gælder bl.a.Canada.DCF
har - men det ligger sikkert endnu længe
re ude i fremtiden - også modtaget invi
tationer fra Vestafrika og fra Argentina.
Som sagt - endnu ligger der intet fast
om alle disse kampe.DCFs bestyrelse vil
på sit møde i oktober nærmere overveje
målsætningerne for de kommende tre år,bå
de på internationalt plan og for at ko
ordinere og forbedre de forskellige akti
viteter på det hjemlige plan.Men at Dan
mark skulle være 11 lost11 i den internati
onale cricketverden er der absolut intet
der tyder på. ola. 
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Det danske ungdomslandshold i 6-nationersturneringen i England:Stående:Erik Juul Las

sen,Skanderborg,Jesper Morild,HjØrring,Steen Thomsen,Glostrup,Freddy Sangild,Herning, 

Midterste række:Ole Mortensen,Svanholm (viceanf) ,Flemm.Agerskov,Viborg,Claus Hansen, 
Nyk.M.SØren Nissen (holdleder) ,Karsten Christensen,HjØrring,Bjarne K.Jensen,Svanholm 
(keeper) ,Claus Morild,AaB (anfører) .Forrest række:Peter Dahlgaard,Nyk.M.Thony Haders

land,AB,og Per Rasmussen,Skanderborg. (Foto:Brian Sauter). 

Ungdomslandsholdet kom 
hjem med flaget i top 
Sejre over Holland, Irland og det halve England giorde Danmark 
til sensations-mandskabet i seks-nationers-turneringen. 
Det danske ungdomslandshold vendte hjem 
med nogle smukke resultater fra seks-na
tioners turneringen,spillet på den vidun 
derskønne Charterhouse school i grevska
bet Surrey,England. 
Danmark vandt tre ud af de fem kampe,nem 
lig over Holland,Irland og Nordengland 
og tabte til Sydengland og Canada.I stil 
lingen endte holder a points med Canada 

og Nordengland,de tre lande havde slået 
hinanden indbyrdes.Ubesejrede Sydengland 
vandt turneringen og på femtepladsen kom 
Irland,der kun vandt over Holland,som 
sluttede sidst med lutter nederlag.Det 
gik faktisk så godt,at havde vi vundet 
turneringens sidste kamp over Sydengland 
med passende cifre,var vi blevet nr.l.At 
cricket-lilleput-nationen Danmark kunne 
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n� så vidt,fik ikke så få til at spærre 
øJnene op,men resultatet af den afgøren
de kamp fik ihvertfald os selv til at 
slå øjnene ned igen.Men forinden var der 
gået fire kampe,hvor det - for det meste 
- var dejligt at være dansker.
Men lad os tage det hele kronologisk,for
opmuntrende danske cricketresultater,ik
ke mindst på ungdomsfronten,er nok værd
at skrive hjem om.
Før holdet kom afsted havde der været de
sædvanlige skuffede klubber,som følte de
res spillere forbigået.Nu kan der som be
kendt ikke være mere end et begrænset an
tal spillere med og holdet blev udtaget
under hensyn til at der var tale om kam
pe på 50 overs,hvor man havde brug for
hurtigscorende gærdespillere i den lange
ende og for reserver på kastesiden.Der
var også lagt vægt på spillernes erfarin
ger med engelske forhold.De to seneste
års juniorture til England har været mål
rettet med henblik på denne turnering.Men
sådan set er det kun positivt,at nogle
føler sig forbigået - det viser,at der
er nogen bredde hos vore unge.
Når man skal se tilbage på præstationer
ne,viste samtlige spillere deres beretti
gelse.Der var lagt vægt på,at vi også
havde spinnere med,dette er helt nødven
digt,når man skal spille på græs.Men pit
chene var sådan,at der næsten intet var
at hente for nogensomhelst spinner fra
nogetsomhelst hold.Havde vejret og pitche
ne været anderledes,havde spinnerne fået
en hovedrolle på vores hold.De var dog
vores svageste departement,idet deres
præcision og længde gjorde dem meget van
skelige at anvende i disse over-begrænse�
de kampe.I modsætning til spinnerne fra

de fleste andre hold,kunne vore ikke kas
te til en mark.Men man skal være forsig
tig med kritik her,fordi cricket:er ander 
ledes på en måtte end på græs.Og det er 
meget forlangt at danske ungdomsspillere 
med så få erfaringer på græs,som tilfæl
det er her,i løbet af en time skulle kun
ne lægge deres retning specielt om.Det er 
meget nemt at fortælle en leg-spinner,at 
han skal kaste udenfor eller højest på 
off-r,>inden til en 11paraplymark 11 i off.Men 
når det nu betaler sig bedst for ham i 
det hjemlige.at kaste på gærdet med mar
ken godt spredt - på grund af de hjemlige 
gærdespilleres måtteprægede teknik eller 
mangel på samme - så er det nu ikke sådan 
for en ungdomsspiller at komme til Eng
land og lægge det hele om i løbet af in
gen tid. 
For hverken en gærdespiller med dårlig 
teknik eller en blød kaster får mange 
chancer i en turnering som den,vi deltog 
i.Den bløde bliver slået til plukfisk,
hvis han ikke er pinlig nøjagtig,og gærde
spilleren ryger ud.Det er faktisk kun me
dium- og fastbowlerne,der i en sådan tur
nering får tid til at indrette deres bow
ling efter forholdene.

På gærdesiden havde vi nogle lodrette ske 
er til at lægge bunden.Og heldigvis var 
pitchene så hårde,at de hitter-prægede 
typer,der hælder mere til det vandrette, 
ikke følte det så forfærdelig meget an
derledes end derhjemme.Havde der været ta 
le om langsomme,våde græspitche,havde vo
re 11klamphuggere11,som ved flere lejlighe
der reddede danske halvlege,efter de lod
rettes besindige åbninger,fundet livet 
vanskeligere. 

Første ungdomssejr over Holland 
Vi lagde ud lørdag 30.juli mod arvefjen
den Holland,der senere skulle vise sig at 
være turneringens svageste hold.Men det 
vidste jo ingen på det tidspunkt,så vores 
lykke var naturligvis stor.da vi for før
ste gang slog Holland i en ungdomslands
kamp.Og sejren blev så sikker som 56 po
int. 
Det var vor åbning.der lagde bunden.Som 
den gjorde det ved flere andre lejlighe
der.hvilket var ubeskriveligt vigtigt.Det 
danske hold havde.da det kom,ingen anled
ning til andet end at føle sig som blandt 
de mindste i dette selskab.Men med de kom 
petente åbninger fra Ole Mortensen og Cl. 
Morild kom selvtilliden,troen på sig selv. 
Morild.hvis løftede ondrives blev tabt et 
par gange i de første overs af de ikke o
verbevisende hollandske markspillere.gik 
først ve_d 97 efter at have scoret 54 i en 
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dejligt spillet halvleg:Ole Mortensen 
fulgte efter ved samme total med 38.Midt 
på gærdesiden speedede keeperen Bjarne K. 
Jensen tempoet op og drivede og cuttede 
sig til 35 point.Thony Hadersland bidrag 
til sidst og halvlegen var så vel timet, 
at sidste dansker blev kastet ud på den 
50.overs sidste bold.Da havde vi 190 sco
ret på en meget stor.men også meget hur
tig bane.hvor man som markspiller godt
kunne opgive at løbe bolden op,hvis den
først havde passeret.
Halvlegen viste sig at være rigelig stor
idet hollænderne var ude på 42 overs for
134.0le Mortensens fart.med bistand af
gode greb af keeper Bj.K.Jensen og Claus
Morild var dem for meget.Mortensen fik
mest bistand af Steen Thomsen.den kaster
der senere skulle vise sig at være den,
der længst og mest økonomisk kunne træk-



ke det danske læs. 
DANMARK over HOLLAND med 56 point.DAN
MARK 190 på 50 overs (Ole Mortensen,Svan
holm,38.,Claus Morild,AaB,54,Steen Thomsen 
Glostrup,7,Erik Juul,Skanderbarg,10,Bj.K. 
Jensen (K) ,svanholm"35,Karsten Kristensen 
HjØrring,9,Jesper Morild,HjØrring,0,Cl. 

HansenrNyk.M.,6,Thory Hadersland,AB,15,
Per Rasmussen,Skanderborg,3+,Freddy San
gild,Herning,O,Extra 8) ,Holl�nd 134 på 
42 overs (D.Peschaar 45+,M.Hendricks 26, 
O.Mortensen 11-3-28-5,St.Thomsen 13-4-33-
1,P.Rasmussen 6-1-18-0,K.Kristensen 6-0-
25-1,F.Sangild 4-0-18-2,E.Juul 2-1-4-0).

Mange hjalp til at slå Irland 
Matchen Danmark-Irland blev spillet søn
dag 31.juli på den mindste af de tre be

nyttede baner,hvilket var en fordel for 
danskerne,idet irernes spinbowlerangreb 
blev maltrakteret ud over grænserne på 
luftig vis af et par af de danske hard
hittere. 
Vi vandt matchen med 42 point og man kom
mer ikke udenom at fremhæve Ole Morten
sens gærdespil.I denne kamp var det langt 
det bedste,han viste ved stævnet.Han er 
af natur en defensiv gærdespiller og det 
varer længe,før han føler,at han ser bol
den tilstrækkeligt godt til at han tager 
de store stød frem.Men her var han vidun 
derligt oplagt fra starten.Sammen med Cl. 
Morild,der gik først efter at have lavet 
17 ved totalen 60,skabte han en god start 
Ligesom Morild blev Mortensen stokket ud 
på spinbowleren McGowan,men Mortensens 

halvleg på 50,scoret som åbner på 75 mi
nutter,var et grundlag,der burde kunne 
være bygget mere mere på. 
Jesper Morild hældte 31 ud på tværs i 
det,der skulle blive turens halvleg for 
ham.Han fik desværre aldrig bygget sin 
hjemlige selvtillid op,men mod Irland be
vægede han dog benene så meget,at også 
han blev stokket ud af den strålende ir
ske keeper.Peter Dahlgaard bidrog til hit 
terfestlighederne med 27 på en halv time 
og havde Bjarne K.Jensen fået lidt mere 
støtte i den anden ende,havde der været 
masser af tid for ham til at ende på mere 
end de 25 not out,det blev til.Men 3-4 
mand spillede,formentlig inspireret af 
den succes,som et par af de foregående 
havde haft,den rene gang Tivoli-cricket. 
Efter 150 for 6 var alle ude for 171 og 
så var der endda seks overs tilbage.Det 

Ole Mortensen (modtager bold) og Claus Morild lavede adskillige gode åbninger for det 
danske ungdomslandshold.Her er de fotograferet i kampen mod Holland

i
(Foto;B.Souter). 
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er noget af en dødssynd ikke at udnytte 
alle sine overs i over-begrænset cricket. 
I vores halvleg havde den irske legspin
ner McGowan taget fire af vore bedste 
for 71 på 14 overs.Festligt,folkeligt og 
fornøjeligt.Havde irernes gærdeside kun
net være med i legen,ville han måske væ
re blevet matchwinner sammen med keeperen 
Jackson,der noterede sig for tre staknin
ger og to greb. 
Irerne havde i deres første kamp kun væ
ret 4 point fra at slå turneringens sene
re vindere,Sydengland.l den kamp havde 
deres hardhittere i de sidste 10 overs 
holdt et gennemsnit på 12 og irerne hav
de scoret omkring 240 på en større bane. 
Derfor var de danske 171 ikke noget syn
derligt tillidvækkende fundament,så meget 
mere som irerne i deres indledende kamp 
havde vist at de kunne batte hele vejen 
ned. 
Men Steen Thomsen og Ole Mortensen holdt 
dem i de første 25 overs nede på 60 point 
for 3 gærder.I stegende hede var det en 
mandfolkeindsats af de to kastere,så me
get mere som Ole Mortensen også havde væ 
ret hjørnestenen på gærdesiden.St.Thom
sen havde kræfter til at fortsætte efter 
thepausen og han blev markhalvlegens helt 
med 4 gærder for 61 på 21 overs.Irerne 
skulle på de sidste 25 overs score 112 
med syv gærder i behold.De måtte forcere. 
Men det var de ikke gode nok til.St.Thom 
sen fortsætte sin præcise swingbowling, 
hvis længde sjældent tillod gærdespiller
ne at tage sig friheder.Når han endelig 
overpitchede en smul var markspillerne 
vågne.Flemming Agerskov afløste Ole Mor
tensen og det viste sig ideelt.Agerskov 
fik ved denne lejlighed presset liv ud af 
pitchen.Med sin høje aflevering og ret u
kontrollerede længde og retning,overras
kede han irerne,der hverken med St.Thom
sen eller Ole Mortensen havde set kaste
re,der fik bolden til at komme synder
ligt op.Agerskov fik midten af den irske 
gærdeside ud (3 for 23),mens Thomsen gik 
videre fra den anden ende.8 irske gærder 
var ude for 97 og selvom det blev til i
alt 133 på 46,5 overs,var tegningen til 
sejr klar længe. 

En stor præstation af mange,bl.a.af kee
peren Bj.K.Jensen,havde skaffet os den 
anden gevinst på to dage.I hyldesten må 
vi heller ikke glemme at Claus Morild, 
som tilfældet var på hele turen,et godt 
greb om tingene.Der er vist ikke noget 
vanskeligere end at være anfører på et ud 
valgt ungdomshold,hvor kendskabet til ad
skillige af spillerne kan være småt.Men 
Morild klarede på sin rolige facon opga
ven på en sådan vis,at man må betegne ud
tagelsen af ham som anfører for u�holdet 
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som et lykkeligt indfald hos UK og en 
stærkt medvirkende kendsgerning til suc
cessen. 
DANMARK over IRLAND med 37 point.Danmark 
171 på 44 overs (Ole Mortensen 50,Claus 
Morild 17,Thony Hadersland ?,Jesper Mo
rild 31,Steen Thomsen 5,Peter Dahlgaard, 
Nyk.M.,27,Bj.K.Jensen 25+,Flemm.Agerskov 
Viborg,0,Karsten Kristensen 0,Per Rasmus
sen l,Freddy Sangild l,McGowan 14-4-71-4, 
Pattersson 15-2-34-2,McDewitt 14-2-58-2), 
Irland 133 på 46 overs (Burton 24,St.Tho�
sen 21-5-61-4,O.Mortensen 13-0-36-1,Flem. 
Agerskov 10-1-23-3,Freddy Sangild 1.5-0-
6-0).

Canadiske kastere 
og fieldere 
var for stærke 
Mandag l.august blev det danske hold så 
budt på den tredie kamp på tre dage - mod 
stander Canada:I betragtning af,at disse 
50 overs kampe stort set svarer til en 
dansk l.divisionsmatch i tid og blev spil 
let på drønhårde baner i stegende hedt 
vejr,var det hårde krav,der blev stillet 
til spillerne,ikke mindst til de danske 
hovedkastere. 
Men vi stillede op med al den selvtillid 
som to uventede sejre kan give.Dog viste 
det sig at de vestindisk prægede canadie
re,der forinden havde tabt til Nordeng
land og slået Holland,havde turneringens 
bedste markspillere og et kasteangreb,der 
også var i topklassen. 
Vi scorede 163 for 8 - en pæn score,men 
det lå ligesom i luften at det ikke var 
nok,og canadierne vandt da også med 4 st. 
gærder.Ole Mortensen og Claus Morild åb
nede igen,men scoringen kom ikke rigtig 
i gang og i den 17.over,da vi kun havde 
39,blev Morild så desperat over scorings 
tempoet,at han forcerede en gang for me
get.Ole Mortensen nåede 52,men var 49 o
vers om det og hans løb mellem gærderne 
skabte usikkerhed:Tre blev løbet ud og 
han var medansvarlig i 11halvandet 11 af 
tilfældene.Redningsmanden blev Peter Dal 
gaard,der kom ind,da 5 gærder var ude f. 
77 og vi havde holdt et scoringstempo på 
omkring 2 pr.over.Dahlgaard scorede 18 i 
en enkelt over fra den fastbowler,der til 
da havde holdt danskerne i et jerngreb. 
Siden svingede morsingboen skeen hæmnings 
læst i en halvleg på 45,der bestod bl.a. 
af seks 4-ere og to 6-ere. 
163 for 8 var trods alt en slags halvleg 



Danskerne (Claus Morild og Ole Mortensen) ved gærdet mod Holland.Kapellet på Charter
house School bidrager med de smukkeste kulisser.Iøvrigt blev turneringen afviklet på 
tre baner og på fem forskellige pitche hvert sted i de fem dage turneringen varede -
og alle pitchene var perfekte.(Foto:B.Souter.) 

og da Ole Mortensen og Flemm.Agerskov 
havde ryddet de første tre canadiere for 
51 var vi med endnu.Men selv en tilsynela 
dende supermand som Ole Mortensen kan 
slås istykker - ikke mindst på en tredie
dag,hvor så mange veksler er blevet truk
ket på ham forinden - og også psykisk.Der 
blev scoret 15 på ham i en enkelt over,da 
han kastede for kort og canadierne var på 
vej mod gevinsten. 

Steen Thomsen overtog jobbet fra Agerskov 
og fældede yderligere to gærder.så cana
dierne havde 100 for 5,men de var langt 
ovenpå i scoringstempo og det danske mark 
spil lignede et tabende hold

?
Canadierne 

passerede da også for tabet af kun et gær 
de yderligere. 

CANADA over DANMARK med 4 st.gærder.Dan
mark 163 f.8 på 49,2 overs (Ole Mortensen
52,Cl.Morild 15,Claus Hansen 0,Steen Thom 
se; 10,Jesper Morild OrBj.K.Je;sen 8,Pe
ter Dahlgaard 45,Flemm.Agerskov 11,Erik 
Juul 3+,Per Rasmussen og Freddy Sangild 
ej inde,Harrow 13,2-1-29-2,Mungal 4-0-13-
2) ,Canada 165 f.6 på 39,3 overs (Henry 44
O.Mortensen 12-1-48-2,F.Agerskov 10-1-34-
1,St.Thomsen 11,3-1-48-3,F.Sangild 3-0-15-
0,Per Rasmussen 3-0-10-0.).

Deres 
stolteste 
stund. ■ ■ 

Efter en fridag.hvor det danske hold hav-
de været i badebyen Brighton og hvor man
ge havde benyttet lejligheden til at se 
på drengelandsholdet.stillede vi onsdag 3 
august op mod Nordengland. 
Denne kamp,der resulterede i den største 
positive overraskelse et dansk ungdoms
landshold nogensinde har ydet.nemlig en 
sejr over det halve England.blev et bevis 
på,at i cricket kan alt ske. 
Holdets selvtillid var ikke stor efter 
skuffelsen mod Canada og starten var da 
også stort set,som man kunne have frygtet 
Englænderne scorede i passende tempo og 
uden at miste gærder i begyndelsen.Det 
andet var først nede ved 77 og fem var u
de for 136. 
Men hver gang en af englænderne havde få
et spillet sig ind,fik vi ham,fordi St. 
Thomsen udførte sine stockbowler-funktio
ner så strålende i På 20 overs kostede han 
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kun 65 point og tog 4 gærder.Per Rasmus
sen fik i denne match sin store chance. 
Selvom hans swingbowling mangler variati
on.var han næsten aldrig upræcis og hans 
13 overs kostede kun 45 point - i overbe
grænset cricket er det som bekendt det væ 
sentligste ikke at give point væk. 
Flemm.Agerskov fandt her,på samme bane 
som mod irerne,igen respons fra pitchen 
og han ryddede to af de englændere,der el 
lers kunne have lavet den sidste,ødelæg
gende forcering. 
Så englænderne fik 199 for 8 på de 50 o
vers og det var,set fra et dansk syns
punkt ikke ilde,på en bane,hvor der højst 
var 40 meter ud til den ene grænse og 
som ellers var lynende hurtig. 
Vi fik en chockstart med Claus Morild gre 
bet ud på 3.bold i slip,men så tog Ole 
Mortensen og Claus Hansen fat.Svanholme
ren havde kastet 12 overs,for en gangs 
skyld uden særlig succes.og han er en så 
dan fighter at han i den situation vil 
vise sin formåen på anden vis.Claus Han
sen - forfremmet til den treer,holdet end 
nu ikke havde fundet - og Mortensen måt
te bygge op efter chockstarten.31 point 
efter 12 overs var ikke lovende,når vi 
for at' vinde skulle score med et snit om 
kring 4 pr.over.Men Mortensen holdt sco
ringen igang med enere og Claus Hansen 
fik sig pludseligt spillet ind.Nyk.M-eren 
kastede sig ud i en gang robust hitning 
og scorede seks 4-ere i sin halvleg på 
35.Han gik ved totalen 86 og pludselig
havde vi chancen,hvis vi kunne holde et
scoringstempo på 5 pr.over.
Men et chokerende tilbageslag kom da hel
ten fra Canada-kampen Peter Dahlgaard be
gav sig ud i et fuldstændig håbløst løb,
og da Bj.K.Jensen,som i de tidligere kam
pe havde klaret hurtigscoringsopgaverne,
skubbede bolden blødt i luften til mid
on oo 4 for 92.Steen Thomsen var ikke o
venpå men hans 16 var vigtige (121 f.6),
Karsten Kristensen hittede 13 og ofrede
sig for Ole Mortensen da et løb kiksede
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Erik Juul -

"red sin 

lykke" 

(146 f.7).I mellemtiden havde Mr.Extra, 
der endte på for en landsholdsmatch cho
kerende 39 (20 byes,11 legbyes og 8 fejl 
bold) hjulpet os på vej. 
Nu troede vi på det,men Ole Mortensen 
faldt,da han for alvor skulle forcere.ved 
157 med 54 (Hans tredie halvleg på 50 el
ler derover i ligeså mange kampe)og Fl. 
Agerskov ved totalen 176 for 8. 
Herefter kom holdets yngste medlem Thony 
Hadersland ind til Erik Juul Lassen,da 
der resterede 29 bolde og Danmark mangle 
de 24 point for at vinde. 
Rygterne om den mulige sensation havde 
bredt sig overalt og under vild jubel fra 
alle sider tog de to spillere fat.Hvordan 
de klarede det.vil de såmænd ikke engang 
kunne fortælle selv ,men de svingede ske
en og de ramte.Vi manglede fortsat 20,da 
der var 18 bolde igen.De fem af dem blev 
omsat til 6 danske point.På den 6.bold 
svingede Erik Juul skeen og hans sekser
forsøg blev båret over stregen i den kor-
te leg-side af en englænder.som må have 
haft et mareridt efter det drop.12 bolde 
tilbage - 8 points for at vinde. 
Sidstemanden Per Rasmussen,der sant at 
sige ikke er nogen helt med et bat i hånd 
bad til Evald Møller og alt hvad han el
lers har kært,om ikke at skulle ind.Han 
kom det ikke.Keeperen fumlede.Erik Juul 
hamrede en 4-rer ud over den fjerne græn 
se (omkring 100 meter),Hadersland ramte 
også og på kampens 7.sidste bold løb de 
to danskere en vild legbye og nåede jub
lende indenfor den frelsende grænse. 
Jeg kan ikke huske om Erik Juul blev bå
ret i guldstol ,men han havde fortjent det 
Han "red sin lykke 11,som englænderne siger 
og det samme gjorde Thony Hadersland,Men 
at Skanderborg-spilleren,der af natur så 
langfra er en hitter-type.klarede at ven
de denne match,som faktisk var tabt,skal 
han have tak for. 
Det var skønt at denne gevinst.som over
raskede alle,ikke blev skabt af en enkelt 
men af en holdpræstation,hvor de hidtil 
upåagtede uimponeret viste at ingen kamp 
er tabt,før dommerne har tager overlig
gerne. 
Hvis nogen ønsker at vide,hvad det engel 
ske hold var,kan vi da fortælle at det 
virkelig var Nordenglands udvalgte hold. 
Flere af spillerne havde deltaget på di
verse county 2nd XI,men englænderne lag
de dog ikke skjul på,at man ikke havde 
udtaget spillere,som er under et egent
ligt ansættelsesforhold til et engelsk 
county.Havde man gjort det,kunne man ha
ve stillet et par stærkere mandskaber.For 
at være retfærdig overfor alle kan man 
vel sige at de engelske hold talte de bed 
ste amatørspillere i den aldersgruppe. 



Og de så min salighed ud til at være væ
sentlig mere modne end de fleste af dan
skerne. 
DANMARK· over NORDENGLAND med 2 st.gærder 
Nordengland 199 f.8 på 50 overs (Beckett 
38,Curtiss 35�O.Mortensen 12-0-53-0,St. 
Thomsen 20-4-64-4,Per Rasmussen 13-2-45-

l,F.Agerskov 5-0�23�3) ,Danmark 200 f.8 
på 49 overs (Cl.Morild o,o.Mortensen 54, 
Claus Hansen 35,Peter Dahlgaard 0,Bj.K. 
Jensen 0,Steen Thomsen 16,K.Kristensen 
13,Erik Juul Lassen 26+,Fl.Agerskov 5, 
Thony Hadersland 12+,P.Rasmussen ej inde 
Crean 12-2-25-3). 

''Finalen'' blev et antiklimaks 
Og så til sidste match torsdag 4.august 
mod de ubesejrede sydenglændere.Ifølge 
turneringsreglementet var det ikke den 
indbyrdes kamp,der var afgørende for den 
endelige placering,men et specielt sy
stem,der kun tog hensyn til scorede po
int divideret med antal mistede gærder. 

Da vi havde fået vore resultater fortrins 
vis på grund af gode markhalvlege,kunne 
vi kun vinde turneringen,hvis vi slog syd 
englænderne med sådan noget som 9-10 stå
ende gærder,hvilket ikke ligefrem var det 
sandsynligste udfald. 
Men det betød så lidt for det danske hold 
Bevidstheden om en god indsats og at man 

var med i en 11finale 11 var vigtigere.Men 
matchen blev et antiklimaks.Der var ikke 
mere i vore to hovedkastere Ole Mortensen 
og Steen Thomsen og de stødte desuden på 
gærdespillere,der straffede den mindste 
svaghed.Kampens og Ole Mortensens første 
bold blev drivet til en 4'er og Thomsens 
bolde nr.l og 3 var begge en smule over
pitchede og blev begge drivet ud over 
grænserne - dermed var tonen givet an. 
Det var drønende hedt og afløsningskaster 
ne fik samme,eller endnu værre behandling 
Claus Morild,der i det hjemlige ikke så 
sjældent har succes med sine legskruere, 
mente selv at han aldrig havde kastet bed 

Sådan så de ud,alle de,der var med til at gøre 6-nationers turneringen i de vidunder
skønne omgivelser på Charterhouse School i Surrey til en eksempelløs succes;Det hol
landske hold i øverste række til venstre,det danske hold spredt ud over de fire øver
ste rækker til hØjre,irerne er i næstøverste række,canadierne med jakker i midten,syd 
englænderne står foran lederne,der er bænket,omkranset af dommerne på næstnederste 
række og med de nordengelske spillere siddende foran i græsset, (Foto:Brian Souter). 
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re,men kostede ikke desto mindre 31 på 5 
overs.Det værste i dette antiklimaks var 
at markspillet - for første gang - var op 
givende.Sydengland scorede 273 for 6 på 
de 50 overs - en helt umulig opgave for 
det danske hold. 
Vi prøvede vel sådan set at nå det.5 spil 
lere mere eller mindre ofrede sig i forsø 
get på at forcere (5 for 56).Men vi var 
allerede alt for langt bagefter og når vi 
fik 186 er det lidt mere smigrende,end vi 
har fortjent.Steen Thomsen (50) og Erik 
Juul lassen (52 not out) hævede fra 87 
til 175 som ?.gærde i en ret så afslappet 
atmosfære og de to spillere kan med langt 
større tilfredshed tænke tilbage på andre 
bedrifter i denne turnering. 
SYDENGLAND over DANMARK med 87 point.Syd
england 273 f.6 på 50 overs (East 72, 
Wells 49,Bensen 47,O.Mortensen 11-0-51-1, 
St.Thomsen 14-0-55-0,Erik Juul 9-0-38-1, 
F.Sangild 4-1-26-0,K.Kristensen 7-1-50-2
Cl.Morild 5-0-31-0) ,Danmark 186 f.8 på 50 
overs (O.Mortensen 27,Claus Hansen 6,Jes
per Morild 8,Claus Morild 2,Peter Dahl
gaard 6,Karsten Kristensen 21,St.Thomsen 
50,Erik Juul 52+,Fl.Agerskov l,F.Sangild 
2+,Thony Hadersland ej inde.Ch�sterfield 
13-2-20-3,Coombs 16-0-76-2).

VIL BLIVE STAENDE

Torsdag aften holdtes en festlig og stor
slået afskedsbanguet,hvor formanden for 
det nationale engelske crickeforbund,NCA 
den tidligere testspiller Freddy Brown 
var hovedtaler og hvor der var taler og 
gaver til og fra mangt og meget. 

Så dødtrætte var spillerne efter denne 
turnering at holdlederen kunne konstate
re at de alle lå i deres senge ved 12-ti
den,selvom der ellers var udgangstegn så 
længe det skulle være. 
!øvrigt var det en fornøjelse at være le
der for et hold,hvor man ikke behøvede
at være bussemand med hensyn til spørgs
mål om sengetider og hvad deraf følger.
En seriøs indstilling udenfor banen giver
både psykisk og fysisk en langt bedre bag
grund for de idrætslige præstationer,og
dem har vi stort set kun grund til at væ-
re yderst tilfredse med. Nis. 
Gærdespil in 
Erik Juul 4 
Ole Mortensen 5 
Bj.K.Jensen 4 
Steen Thomsen 5 
Peter Dahlgaard 4 
Claus Morild 5 
Thony Hadersland 3 
Claus Hansen 4 
Karsten Kristensen 4 
Jesper Morild 4 
Flemm.Agerskov 4 
Per Rasmussen 2 
Freddy Sangild 3 

+ h.s 
2 52 
0 54 
1 35 
1 50+ 
0 45 
0 54 
1 15 
0 35 
0 21 
0 31 
0 11 
1 3 
1 2+ 

pts 
91 

221 
68 
88 
78 
88 
34 
47 
43 
39 
17 

4 

3 

gsn. 
45.5 
44.2 
22.6 
22.0 
19,5 
17,6 
17,0 
11, 7 
10. 7

9,7
4.2
4.0
l. 5

Kastning 
Flemm.Agerskov 
Steen Thomsen 
Ole Mortensen 
K.Kristensen
Freddy Sangild 
Erik Juul 

ov. ma. pts wk 
25. 2 80 7 

79.3 15 262 12 

gsn. 
11.4 
21.8 

Per Rasmussen 
Claus Morild 

59 
13 
12 
11 
22 

5 

4 216 
1 75 
1 65 
1 42 
3 73 
0 31 

9 24.0 
3 25.0 
2 32.5 
1 42.0 
1 73.0 
0 

Horsens Plastic oionle det igen 
Dansk Cricket Forbund har alle tiders ven 
i England,nemlig det danske firma Horsens 
Plastics mand i Colchester,David Jenkins. 
DCF kom til at kende David Jenkins,da han 
for nogle år siden havde en søn,som spil
lede på skoleholdet i Colchester mod et 
dansk juniorhold.Siden har Jenkins været 
dansk ungdomscrickets mand i England.Han 
har arrangeret vore ture,været vært og 
giver ved fester og små sammenkomster og 
simpelthen stået på pinde for os.Horsens 
Plastic ved den overordentligt idrætsin
teresserede direktør C.W.Jacobsen har væ
ret "bagmanden". 
I år.da vi ikke havde den sædvanlige ju
niortur til England.men hvor vores ung
domslandshold skulle være med i seks-na
tionersturneringen,synes vi at vi måtte 
"frede" David Jenkins og Horsens Plastic. 
Somme tider kan man jo blive helt flov 
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ved at modtage så megen hjælp. 
Men det blev hurtigt klart.at vi måtte ha 
ve hjælp til arrangementerne med junior
og drengeturene og David Jenkins sprang 
til og ordnede sagerne.Han kom to gange 
den lange vej fra Colchester til Charter
house,dels for at modtage de to danske 
hold,dels for at overvære en af det dan
ske holds kampe.For at det ikke skulle væ 
re løgn,medbragte han ovenikøbet fra Hor
sens Plastic en sponsorstøtte til os. 
DCF har udnævnt David Jenki ns til "æres
pass i vt medlem" - en uofficiel hyldest
titel ,men vi har jo ingen officiel.Og Pe
ter Hargreaves har lovet at give de h�lt 
specielle rundvisninger på Tubord til al
le direktør C.W.Jacobsens bekendte og for 
retningsforbindelser.Det er nu vor måde 
at fortælle,at vi er taknemmelige overfor 
Horsens Plastic. Nis� 



Turneringsoversigten: 

AaB vinder sikkert 16. DM 
Vi kunne formentlig godt have strøget or
det "sikkert" i overskriften,men først 
når og hvis AaB vinder udekampen mod 
Skanderborg (28/8) er det 16.Danmarksmes
terskab på 17 år hjemme til ålborggenser
ne.I den den første kamp mellem de to 
hold præsterede Skanderborg ganske vist 
at tage AaB�erne for 125,takket være Kj. 
Kristensen,Jens Priess og Per Rasmussen 
- Henrik Mortensen svarede med 6 f. 13 og
så var den potte ude.
Men som sagt,en svag mulighed for sensa
tion lurer.Alligevel må AaB være 99 pct.
sikker på mesterskabet.Den ventede alvor
ligste trussel ,Svanholm,blev nemlig ikke
til noget - i kampen på 0.Uttrup scorede
Svanholm bedrøvelige 37.Pitchen var me
get livlig og Svanholmernes tidligere
klubkammerat Ole Isaksson,der ellers ik
ke har gjort det store væsen af sig i år
fjernede de tre første Svanholmere og
sluttede med 4 f.21 - pitchen og derou
ten demoraliserede københavnerne,hvor
kun Mich.Petersson med 21 klarede sig hæ
derligt.Henrik Mortensen tog sig af de
resterende 6 gærder for bare 16 på 17.4
overs.Ole Isaksson havde brugt 17 - og
tilsammen havde de to kastere 15 maidens
Selvom pitchen var blevet endnu livlige
re,da AaB gik ind var AaBerne mere ind
stillet på at tage boldene med kroppen
og selvom Fl .Søegaard fik 3 f.28 kunne
der ikke være tale om at ryste den jyd
ske gærdeside.Da AaBerne havde 63 f.3 e
nedes man om at stoppe.Svanholm har en
chance for revanche hjemme,men hvis AaB
forinden har slået Skanderborg er mester
skabet og 2.pladsen allerede afgjort.

ARHUS NÆR GEVINST 

Man kommer vel heller ikke uden om,når 
man sammenligner de to holds kampe i 
slutspillet at Svanholm har haft flere 
problemer end AaB�erne,der har slået B 
1909 to gange uden besvær og for tabet 
af kun 5 gærder ialt i de to kampe,hvor 
ni erne har mistet ialt 24 gærder. 
Svanholm havde ingen problemer hjemme 
mod Hjørring der brød sammen for Jørgen 
Jønssons og Søegaards kastning og hvor 
Jesper Morild tegnede sig for 43 af en 
vendelbo-halvleg på 90.Det kneb meget me 
re mod Arhus - Svanholm havde lagt ud 
med 165 f.8 og det århusianske 9.gærde 
faldt ved 137 med Ole Mortensen og Lars 
Hansen som de dominerende kastere.Sammen 

med Jørgen Knakkergaard hævede sidste
gærdet Johnny Krogh imidlertid til 162 
før han faldt på sidste bold i 3.sidste 
over,grebet på Ole Mortensen.Fem minut
ter efter at kampen var forbi styrtede 
regnen ned - så både på den ene og på , 
den anden måde var århusianerne ved at 
få uafgjort.I det hele taget er Arhus, 
der startede slutspillet med O point,kom 
met meget godt med.På hjemmebane er det 
blevet til 14 point - 8 mod Skanderborg, 
der blev kastet ud af Lars Mathiassen (6 
f.22) og Jørgen Beir Andersen (4 f.26)
for bare 48 og selvom 2.halvleg var mere
normal med 104 var århusianernes gærdesi
de god nok.Det var den også mod 1909 der
startede med 136,men blev passeret for
bare 4 fald.Iøvrigt var begge tilrejsen
de klubber noget utilfredse med Arhus
banens tilstand.
Arhus ville således være vores favorit
til bronzemedaljerne,hvis det ikke var
fordi holdet havde tabt ude til Skander
borg efter en gyser af en kamp,Skander
borgs gærdeside foldede sig ud for alvor
med 234 for 7,men kasteangrebet var knap
så godt og der manglede kun et par overs
af spilletiden,da Kj.Kristensen fik det
sidste Arhus-gærde.På det tidspunkt mang
lede Arhus ti point i sejren!

MISEREN I HJØRRING 

Arhus mangler Svanholm og Skanderborg 
mangler AaB,begge hjemme,hvorefter Skan
derborg skal spille ude mod Hjørring og 
Arhus ude mod 1909�Det ser nogenlunde ud 
til dødt løb,men så har Skanderborg en 
hjemmekamp mod Hjørring og den kan bli
ve udslaggivende.Også er er der fare for 
at Skanderborg kan blive noget "ampute
ret" på grund af problemer på ungdoms
fronten (Læs nærmere om dem under junior 
oversigten) 

1 

Foreløbig er Hjørring på 3.pladsen,men 
det er absolut ikke sikkert at holdet 
bliver ved at være der.Først brugte jy
derne tiden indtil the til at score 207 
mod 1909,der svarede med 67 for O indtil 
kl.17,hvorefter man blev enige om at 
stoppe - hvad man ikke må,fordi 0-0 er 
det dårligst opnåelige resultat. 
Næste søndag kom Svanholm på besøg efter 
dukkerten i Alborg for at finde pitchen 
på Landlyst en mellemting mellem en sø 
og et månelandskab,siges der.Pitchen 
havde vist sig meget tør og livlig under 
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en drengekamp dagen før og man havde 
derfor vandet den aftenen før,med det re 
sultat at den var våd,blød og ujævn om 
morgenen.Svanholmerne mente ikke at den 
pitch kunne bruges til cric�et og selvom 
Hjørring søgte at udbedre pitchen bl.a. 
med tennisgrus fra en af kastebåsene,sag 
de Svanholm nej til at spille.Bjarne Lund 
og Fl.Sørensen,Alborg,der var dommere af 
lyste så kampen og det er �ørste g�ng,det 
er sket her i landet.Som SJ.Lund siger 
var pitchen visse steder tør�and�e ste
der blød og fugtig samt stadig uJævn. 
Sagen får måske et efterspil - Svanholm 
har i en protest krævet Hjørring dømt 
som taber af kampen fordi baneforholdene 

ikke er i orden.Hvis kampen får betydning 
for Svanholms medaljeplacering,vil man 
dog have den spillet,men så må Hjørring 
bære alle udgifter ved omkampen.Bliver 
det ikke aktuelt med en omkamp mener den 
københavnske klub at have 1754 kr til go
de for den mislykkede tur til Hjørring. 

Ved redaktionens slutning forelå turne
ringsudvalgets afgørelse i sagen,som Sø
ren Nissen som inhabil ikke har deltaget 
i behandlingen af:I henhold til turne
ringsreglementets § 8 er Hjørring dømt 
som taber af kampen qg idømt en bøde på 
200 kr.Svanholms erstatningskrav fremsen 
des til afgørelse i DCFs bestyrelse. 

Spænding om fire pladser 
Mens man i slutspil I nogenlunde har kun
ket udpege favoritterne,har slutspil II 
vist sig at være en rigig knock out-tur
nering.Før de to sidste runder har alle 
otte deltagende hold prøvet at vinde og 
før disse to sidste runder står ihvert
fald fem hold med reelle chancer for at 
sikre sig en af de fire pladser i l.divi 
sion næste år. 
Det er de tre l.divisionshold fra i år, 
nemlig Ringsted,Chang og Nyk.M.samt 2:di
visionsholdene Frem og AB.Selvom teorien 
stadig åbner visse muligheder for Esbjerg 
Glostrup og Silkeborg,tror vi ikke disse 
hold kvalificerer sig - Glostrup har må
ske en lille chance,men det kræver sejr 
i alle holdets resterende fire kampe. 
Ringsted og Chang har reelt.klaret sig 
bedst - for Ringsteds vedkommende var 
det ikke uventet,sjællænderne var temme
ligt nær på at komme med i slutspil I. 
Ringsted vandt efter færdigspillet kamp 
over Glostrup,der gav sjællænderne to 
timer til at score 160 efter at Ring
sted uden besvær havde vundet l.halvleg 
(Jan Hansen 7 f.26) og takket være Cl. 
Rasmussen og Ebbe Hansen der hævede fra 
85 til 162 lykkedes det. 
Derimod fik Ringsted ikke andet ud af 
mødet med Nyk.M.end at holde en af kon
kurrenterne på afstand:Ringsted havde 
73 f.4 mod morsingboernes 156 en time 
før spilletiden,da regnen kom - kampen 
var på det tidspunkt åben.Mod Frem blev 
det slet ikke til noget p.gr.af regn,men 
da den kamp kan få stor betydning,skal 
den spilles om (27/8).Ringsted har imid
lertid også måttet neje sig - mod AB blev 
det kun til 95 p.gr.af Ole Beirs 5 f.31 
og Bj.Rossens 4 f.32 og den total havde 
ABerne ikke større besvær med at overskri 
de. 
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På Changs hurtige pitch var det egentlig 
meget godt at få Chang for 54 (Ebbe Han
sen 5 f.24) men Henrik FlUgel ,der er ble 
vet en endog særdeles fjendtlig kaster 
her sidst på sæsonen kvitterede med en 
så fornem analyse som 8 f.17,så Ringsted 
var ude for bare 43.I næste runde gik 
Chang for 66 (Jan Hansen 5 f.29,Per Pers 
son 5 f.33) og sjællænderne lod sig ikke 
overrumple een gang til. 

CHOCKNEDERLAG TIL FREM 

Som nævnt er Chang blevet bedre og bedre 
som turneringen er skredet frem.Jyderne 
startede ganske vist en dobbelttur til 
hovedstaden med at tabe til Frem trods 
en så god Chang-halvleg som 199,hvor sid 
stemanden Tommy Knudsen sammen med Poul 
Griis hævede fra 125.FlUgel var imidler
tid ikke med Torben Skov kunne ikke ale
ne hamle op med Frems slagorden,der sco
rede de nødvendige 200 for 6. 
Dagen efter gik det bedre mod AB - trods 
Lars Perssons 7 f.32 nåede Chang 147 og 
Torben Skov samt Bj.Holtegaard fik stop
pet akademikerne ved 141.FlUgel var der
imod med mod Silkeborg og tog 5 f.16,så 
midtjyderne måtte nøjes med 56,Chang sco 
rede 192 for at få en 2.halvleg,men det 
lykkedes ikke. 
Frem er p.t.på 3.pladsen med regnvejrs
kampen over Ringsted i reserve og som 
nævnt med sejr over Chang.I slutspillets 
første kamp blev Silkeborg på det nær
meste nedgjort.Actor Cheema scorede å
rets hidtil største century 174 og det 
blev til en halvleg på 306 f.2 før jy
derne kunne komme ind til bl.a.Troels 
Nielsen (ialt 10 f.87) og ud igen for 
192 scoret i to omgange.Frems l.gærde A. 
Cheema og Johan Luther skiltes først ved 



227. 
Frem var formentlig hos de fleste regnet 
som•sikker l.divisionsdeltager,da holdet 
mødte Glostrup - hvor Ste�n Thomsen (5 f 
41),Jørgen Hansen og Thor Jensen fjerne
de Valbymandskabet for beskedne 129.En 
score Glostrup kun tabte 4 gærder for at 
nå. 

KNEBNE 'SEJRE 

AB har egentlig gjort det bedre,end man
qe måske havde ventet.Som sagt blev det 
sejr over Ringsted,og et knebent neder
lag til Chang,men AB slog Esbjerg klart, 
selvom man battede til the for at nå 157 
f.8 (En tilbagevendt Otto Gade tog 6 f.
56 for Esbjerg).Jyderne kunne imidlertid
ikke modstå Ole Beir (7 f.29) og var ude
for kun 60 på 31 overs.AB fik også ge
vinst mod Silkeborg,der slet ikke har kun
net få fodfæste i slutspillet - den el
lers så solide jyske gærdeside nåede her
kun 96.AB har fået god gavn af Ole Beir.
Mod Nyk.M.var det dog ikke nok - efter
ABs 112 så det ud til Nykøbing-sejr da
3. gærde først var nede ved 50 ,men da de'r
stod 80 var 7 mand ude og det var kun med
kniberi og fordi Erik Hansen stod inde at
Nyk.M.kunne hale en sejr på l gærde i

land.AB mangler kun een kamp - mod Glo
strup og den skal faktisk vindes,hvis a
kademikerne vil være sikre på l.division 
igen.Nyk.M.har skuffet i år - udover den 
knebne sejr over AB er det kun blevet til 
en ligeså kneben sejr over Esbjerg,der 
lagde ud med 117,hvorefter 9.morsingbo 
var ude for 91 - Peter Carroll og Flemm. 
Poulsen klarede dog sagerne.Udover 0-0 
kampen i Ringsted har Nyk.tabt med 4 gær 
der til Silkeborg .i en kamp hvor vetera
nen Sv.Villumsen reelt var eneste trusel 
i et blegt Nykøbing-kasteangreb.Som til
fældet er for AB skal Nyk.M.have mindst 
een sejr i de sidste kampe mod Glostrup 
og Frem for at have en chance. 

Silkeborg har som nævnt måttet slippe op 
rykningsdrømmene - det er kun blevet til 
sejren over Nyk.og Silkeborgenserne fik 
sikkert deres største chock da de trods 
196 f.9 alligevel tabte til Esbjerg,der 
1
1 levede 11 på Jan Madsen (77+) og Niels 
Hyllen (58).Kampen Glostrup-Esbjerg blev 
ikke til noget på grund af regn,men får 
næppe betydning med mindre et af de to 
hold skulle vinde alle deres resterende 
kampe.Men spændende har denne grundseri
e ihvertfald været. 

Sagde farvel men kommer igen 
Soranerne måtte som den første klub i å
rets slutspil strække gevær - men det 
skete på en for klubben ærgerlig måde. 
Man havde simpelthen så mange skadede 
spillere at man ikke fandt det sports
ligt korrekt at tage på en dobbelttut 
til Jylland med et så svækket hold,at det 
næsten uværgerligt ville ende med 0-8 ne
derlag. 
Peer Nørgaard var ramt af en rygskade,N. 
O.Bjerregaard og Fritz Perch havde begge
brækket en finger og også Jørgen Butler
er skadet.Man syntes ikke rigtigt at et
kasteangreb bestående af Bo BlUitgen og
Sidney Nørgaard var sagen,så derfor be
sluttede man - omend med blødende hjerte 
at melde af fra de sidste kampe og der
med automatisk rykke ned i.3,division.Men 
det betyder ikke at Soranerne er ved at 
falde fra hinanden,siges der i klubben, 
hvor man er ked af at blive løjet "død 11 i 
Cricket-bladet,selvom det først er i 79. 
Der er absolut ingen planer om at stoppe 
- til næste år stiller man op med frisk
mod i 3.div.øst.
Udover bøderne for ikke at stille hold
medførte Soranernes trækning at samtlige
hol dets kampe re sul tatmæssi gt skal fjer
nes fra såvel grund- som slutspil.Det
vil sige at KB og Viborg står lige i kam

pen om at undgå den anden nedryknings
plads�Hvem der bliver Sorteper afgøres 
formentlig først sidste spilledag,når jy· 
derne stiller op på Peter Bangsvej.Den 
færste kamp mellem de to hold endte 0-0. 
Efter KBs 240 (Jørgen Holmen 100) holdt 
Viborg stand med 151 f.8.Viborg havde el 
lers vundet en kæmpesejr over Soraner, 
men til gengæld slog KB Horsens så over-
bevisende som med 119 point.Jyderne var 
ude for bare 52,men tog revanche på hjem 
mebane hvor KB måtte lægge ryg til et ne· 
derlag på 179 efter at Horsens var star
tet med 292.Iøvrigt var Soraner nær ved 
at få årets første gevinst mod Horsens, 
der kun vandt med 29 points.Til gengæld 
var Viborg endnu nærmere mod Svanholm. 
Sidste jyske gærdestand scorede 34 - det 
skulle have været 41 for at vinde.Slagel 
se har slået KB og Svanholm og Slagelse 
har slået hinanden hver en gang.I køben
havnernes hjemmekamp lagde Gert Kristen
sen og Finn Nistrup ud med en 2.gærde
stand på 161.Kristensen scorede century 
på 168 minutter.KB mangler Slagelse,mens 
Viborg skal spille mod Svanholm før det 
formentlig afgørende møde mellem de to 
nedrykningstruede. 
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Oprykningspladser åbne endnu 
Det afgøres først i næstsidste weekend, 
hvilke to 3.divisionshold,der skal have 
de ledige pladser i næste års grundspil 
II og så måske endda ikke. 
Ringsted kan vinde østkredsen ved at be
sejre Nyk.F.For bare et par uger siden 
ville vi ikke betænke os på at sige at 
sjællænderne så også var oppe,men Nyk.F. 
har fået tilgang af Flemm.Søndergaard,så 
det er ikke sikkert det går så let.Taber 
Ringsted kan både Sorø og Køge komme ind 
i billedet.Det kan de iøvrigt også,selv
om Ringsted vinder 3.div.øst.Hvis Ring
steds l.hold ikke kvalificerer sig til 
grundspil I kan Ringsted II ikke rykke 
op. 
I vestkredsen er kun Hei·ni ng og B 1913 
inde i billedet,Begge er ubesejrede og 
mødes(27/8) indbyrdes i en kamp,der tid
ligere er blevet udsat p.gr.af regn.Vin
der Herning er sagen formentlig klar,men 
bliver det fynsk sejr,skal 1913 dels ha
ve afviklet en regnvejrskamp mod Arhus, 
dels skal man have med i billedet at 
Hjørring har trukket sig fra kampen mod 
1913 men tabt 0-8 til Herning. 
I det hele taget er vendelboerne ikke så 
populære i den vestkredsHoldet har fore
løbigt sendt afbud til tre udekampe ud 
af fem,så uden at foregribe turneringsle 
delsens afgørelse er det næppe usandsyn
ligt at Hjørring degraderes.I forvejen 
er Grenå trukket,så det vil sige at der 
kan blive plads til begge mellemrækkevin 
derne. 
Om vestkredsen som sagt at Herning og 13 
har været suveræne - Herning.Erl.Krogh, 
Mohammed Abbas,Freddy Sangild m.fl.er 
simpelthen for godt kastene og i kampene 
mod Hjørring og Dronningborg var det på 
langt nær nødvendigt at bruge hele gær
desiden for at vinde 8-0 sejre.1913 le
ver også til en vis grad på god kastning 
- gevinster mod Kolding og Dronningborg
men det skal bemærkes at Herning står
med en kvotient på 6 for 7 kampe til
trods for at en af dem endte 0-0.
Fredericia er tredie,men uden chancer
for at blande sig efter et overraskende
nederlag til Kerteminde (Poul Winther 6
f.22).Fredericia har dog slået Kolding
overbevisende (Bent Madsen 6 f.15).Ar
hus har som tidligere nævnt flere Grenå
folk på holdet og er også kommet godt på
det sidste med sejre over Skanderborg,
der med og uden Jørgen Steen Larsen er
to vidt forskellige hold,og over Holste
bro - den sidstnævnte dog så kneben som
med et gærde.Holstebro har ikke haft de
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store opmuntringer,men fik dog en mod 
Skanderborq,der ellers laqde ud med 198 
(Finn Krause 102).Holstebroernes åbning 
Peder Johansen og P.E.Mortensen svarede 
med 199 i en ubrudt gærdestand på 35 o
vers der varede 108 minutter - det er et 
snit på ca.6 pr,over.P.Johansen gik not 
out med 143 - Skanderborg brugte 6 kaste 
re. 

LIVLIG ØSTKREDS 

Frem til sommerferien så Sorø ud til at 
være ret suveræn i østkredsen.Men først 
kom Køge på besøg og scorede 269 f.6,hvad 
Sorø kun kunne besvare med 111 og i næs
te omgang vandt Rindsted,ligeledes i So
rø,med eet stående gærde (Leif Johansen 
6 f.36).Ringsteds sidstegærde skulle sco 
re 13 for at vinde og det klarede Gert 
Jensen og Jan Persson.Forinden havde 
Ringsted vundet over Køge,ligeledes med 
eet gærde.Efter Køges 228 scorede Gert 
Jensen 101 og da 9.Ringstedgærde faldt 
stod der 230 på tavlen.Disse sejre brag
te Ringsted,der ellers tidligere havde 
tabt til AB,helt frem i frontposition i
gen. 
Køge skaffede topholdene af med en kon
kurrent ved at slå Glostrup 8-0 i en 
kamp hvor alle fire halvlege lå mellem 
73 og 87.Glostrup var kommet med frem på 
tre store sejre - Søren Mikkelsen score
de 108 og tog 5 f.21 ,deriblandt et hat
trick - mod Slagelse,der blev slået med 
en halvleg.Sejren over KB blev på 5 st. 
gærder - Glostrup brugte 66 overs til at 
få KB ud for 11�,så det var ikke lige 
hitternes dag.Af de 66 var 25 maidens. 
Desuden slog Glostrup Roskilde helt u
den problemer.Men som sagt - Glostrup er 
ikke med i racet.i toppen mere og AB kom 
for sent igang til at komme det. 
AB slog Svanholm med et enkelt gærde,men 
fik så "en på huden" af Frem,hvor A.-R. 
Khan og M.Tufail havde en gærdestand på 
143.Til gengæld scorede AB 15 point i
den næste weekend.Kampen mod Slagelse
endte nemlig 7-7.Efter 161-106 i l .halv
leg lukkede Slagelse ved 108 i 2,halvleg
og minsandten om ikke AB formåede at
score 163,så scoren var 269-269.Dagen
efter blev det 8-0 over Roskilde,der yde
de god modstand,men ligesom Nyk.(.er i o
verhængende nedrykningsfare.
Nyk.F.fik årets første genvinst ved en
halvlegssejr over Slagelse,men har tabt
til Frem,mens Roskilde har måttet bøje
sig for KB,der også har slået Svanholm.
Sorø holdt liv i sin spinkle opryknings-



chance ved at slå Frem,der var ude for 
kun 37,men som bed sig fast i 2.halvleg. 

MELLEMRÆKKERNE 
Hvad mellemrækkerne angår synes det sik
kert at Køge vinder østkredsen.Lund har 
ganske vist en bedre kvotient,bl.a.efter 
en hjemmesejr over Køge,der ikke var sær 
ligt meget for at klæde om i den "Lund
ske bush" ,men svenskerne kan jo ikke ryk 
ke op.Næstved fik lidt opmuntring med en 
8-0 sejr over Ringsted {Leif Henriksen 7
f. 13).
I midtkredsen så Esbjerg ud til at være
sikker vinder,men bå-de Kolding,1913 og
1909 truer - og p.gr.af den særlige juni

ar-situation frygtede Esbjerg at blive 
svækket til kampen mod 1909,der har slå
et Kerteminde og tabt til Kolding men be· 
sejret Hovedgård,der nåede en 2.halvleg 
på 181 .Udover 1909 har Kolding også slå
et Hovedgård.mens holdet har tabt til 13. 
1913 er til gengæld blevet besejret af 
Esbjerg,så der er et close race her.I en 
kamp uden betydning for topstillingen 
vandt Husum over Horsens med en halvleg. 
Husum var så overlegne at Herman Alker 
og Henry Buhl trak sig frivilligt - Al
ker med sit andet century i år (143). 
I nordkredsen har Viborg slået Nyk.M,men 
da morsingboerne har sp.illet flest. kam
pe - 4 - i denne opløsningsrække og vun
det de tre,må Nyk.M.være kredsvinder. 

Fem, måske seks klubber skal 
kæmpe om de tre ungdoms-DM 
Fem klubber har foreløbig sat sig på al
le kredsmesterskaber i ungdomsrækkerne. 
Svanholm har vundet junior øst,Glostrup 
drenge og lilleput øst,Esbjerg har vun
det drenge og lilleput midt,Nyk.M.har ta 
get sig af junior og drenge vest og Chang 
har vundet lilleput vest. 
Når vi i overskriften taler om at en sjet 
te klub kan blande sig,skyldes det at 
turneringsudvalget har dekreteret omkamp 
om kredsmesterskabet i junior midt-ræk
ken.Den skal foregå 27/8 i Fredericia og 
afgørelsen har absolut ikke vundet til
fredshed hos de to parter Esbjerg og Skan 
derborg,men måske nok minst utilfredshed 
i Skanderborg.Midtjyderne havde vundet 
den første af de indbyrdes kampe 6-0,mens 
Esbjerg sejrede med 15 points i den anden 
{Karsten Grigel 6 f.20,Per Rasmussen 7 f. 
38).Esbjerg er dermed gennem hele sit pro 
gram og slutter med 68 pts for 10 kampe. 
Skanderborg har 36 f.6,fordi to kampe mod 
1913 og en mod Arhus ikke er blevet spil
let.I 2 af tilfældene har modstanderne ik 
ke kunnet stille hold, 
Ifølge reglerne skal Esbjergs resultater 
mod de samme klubber trækkes ud for at 
stille Esbjerg og Skanderborg lige - det 
vil betyde at Esbjerg har 38 pts for 6 
kampe,Skanderborg 30 for 5.Sk.borg skulle 
nemlig have spillet mod Kerteminde 27/8 
men skal man afvente den,forsinkes hele 
DM-turneringen en uge.Som Kertemindes hid 
tidige resultater har været {Skanderborg 
vandt den 1 .kamp 8-0) har man skønnet at 
jyderne også vil vinde 8-0 i 2.kamp og 
så står Skanderborg og Esbjerg nøjagtigt 
lige og har slået hinanden indbyrdes. 

Det lyder noget indviklet,men omkampen 
er ihvertfald dekreteret. 
Fra juniorrækkerne iøvrigt dette at Es
bjerg spillede helt til 20.15 i Horsens 
13.august,så det var en smule halvmørkt
før de 8 turneringspoint var hjemme.Es
bjerg tegnede sig desuden for 34 i de to
første overs mod Kerteminde og ialt 95
på 9 overs {Mog.Seider 101+).Carsten Pe
dersen,Horsens,trak sig efter 106 i kam
pen mod Arhus.AB led et overraskende 3
points-nederlag til Køge i en kamp der
var præget af stærke kastere (Carsten
Bundgaard 7 f

'.
17 for AB,Dennis Seier 7

f.33 for Køge),Svanholm havde ikke be
svær med sin værste konkurrent i østkred
sen,Glostrup,der startede med 73,hvoref
ter Bj.K.Jensen alene scorede 62 +.Pro
blemerne for Nyk.M.i nordkredsen var me
re alvorlige mod Chang,der lagde ud med
221 f.4 (Carsten Strandvig 102),men mor
singboerne holdt sig inde tiden ud (133
f.8) og da Chang tidligere har spillet
0-0 med Viborg,kan morsingboerne ikke
indhentes.

DRENGE OG LILLEPUTTER 

I drenge vest-kredsen dystede Nyk.M.og 
Chang også i den afgørende match.Nykø
bing-sejrede men Chang-folkene var abso
lut ikke tilfredse med det sene tids
punkt for kampen.Nyk.M.skal dog vinde o
ver Holstebro i den sidste kamp for at 
have mesterskabet hjemme - Chang har nem 
lig en afbudskamp fra Arhus og skal Nyk. 
og Chang igen stilles lige,skal Nyk.Ms 
point mod Arhus trækkes fra. 

FORTSÆTTES SIDE 28 
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T umeringssystemet til drtftelse 
Jeg er meget glad for at Lars �athiassen 
i sidste nummer lægger op til debat om 
det nye turneringssystem.Eksemplerne,der 
bruges til at nedgøre systemet.synes jeg 
ikke umiddelbart,man skal lade være af
gørende - det første er aldeles urealis
tisk,da ingen anfører tør satse på at ta
be en l.halvleg for at vinde en færdig
spillet kamp.Det andet er bedre,men i et
hvert system kan hold,der ikke spiller i 
overenstemmelse med spillets ånd,misbru
ge reglerne. 
Her tænkes på situationer,hvor den ene 
venskabsklub i den sidste kamp,der ikke 
betyder noget for foreningen,spiller min
dre koncentreret end den anden venskabs
klub,der kan rykke ned eller op - eller 
på 118-6-kampe 11

• 

Det er mere relevant at diskutere,om vi 
skal have et system med grund- og slut
spil.Hvis ikke,om vi skal vende tilbage 
til den gamle turneringsordning med en
keltturneringer i l.og 2.division.Det kan 
gøres allerede fra 1978 på grundlag af 
placeringerne i slutspillene 1977,uden at 
nogen kan føle sig forbigåede af den år
sag.Vi kan også lave en l.division,en 2. 
division øst og en 2.division vest med 7 
hold i hver,som foreslået af Lars Mathi
assen. 
Men det er svært at gøre på grundlag af 
placeringerne i slutspil 1977,idet klub
ber,der egentlig har placeret sig til l, 
division i 1978 i så fald ikke kommer med 
Dette kan nok ikke accepteres. 
Lars Mathiassen foreslår 1978 som et o
vergangsår til en turnering fra 1979 med 
7 hold i tre rækker.I 1978 foreslås det 
at man spiller efter 1977-principerne, 
men uden overførsel af points fra grund
til slutspil .Dette forslag har imidlertid 
den store svaghed at de otte klubber i 
slutspil II 1978 kun har een eneste l.di
visionsplads at spille om,mens de seks 
hold i slutspil III 1978 kun skal prøve 
at undgå een eneste nedrykningsplads.Det 
er lidt for tyndt - for at bruge et af 
tidens modeord. 
Hvis man skal fortsætte med det nuværen
de system,må man ihvertfald slå fast at 
med 14 kampe er citronen presset alt det 
den kan tage - ja,mange vil nok mene,me
re.Der kan ikke også presses omkampe p. 
gr.af regnvejr m.v.ind uden voldsomt po
styr. 
Dette problem kan løses på forskellige 
måder: 
l.Aflyses en kamp p.gr.af regn,udgår den
simpelthen og tæller ikke med i kvotien
ten.Sådan gør man i qen engelske county-
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turnering,men det er en gang lotteri,som 
formentlig vil føles uretfærdig i mange 
situationer. 
2.Aflyses en kamp i en dobbeltturnering
p.gr.af regn tæller den anden kamp mellem
de to pågældende hold dobbelt.I så fald
skal der kun spilles om hvis begge de to
holds indbyrdes kampe regner væk,hvilket
forekommer noget usandsynligt.I slutspil
II,hvor der kun spilles enkeltkampe,lø
ser dette imidlertid ikke problemet,
3.Man kunne kombinere 1) med en regel om
at hvis der er gået så megen spilletid
til spilde,at maksimumsspilletiden ikke
kan nåes,skal der - hvis det er menneske
ligt muligt - istedet spilles en match
på f.eks.1O overs til hvert hold.Sådan
gør man i den engelske John Player Lea
gue,hvor der står væsentligt mere på spil
end herhjemme.
Vi bør også diskutere om tiden ikke er lø·
bet fra 7 3/4 times kampe.Hollænderne har
kun omkring 6 1/2 times spilletid og har
maksimeret l.halvleg for det hold,der bat
ter først,til 63 overs,l.halvleg for det
hold,der er inde sidst,er maksimeret til
57 overs plus de overs,der evt.måtte være
i overskud fra det hold,der batter først.
Der er også nogle tidsregler som medfører
at der skal holdes en kastehastighed på
omkring 18 overs i timen,ligesom der er
nogle bonuspoint at få.Muligheden for en
draw er til stede.Kampen ender uafgjort,
hvis det hold,der batter først,ikke får
det hold ud,der batter sidst.
Det hollandske forbund har lovet DCF en
oversigt over sine regler,ledsaget af de
forslag til ændringer der bliver på ba
sis af indeværende års erfaringer.
Vi vil orientere Crickets læsere om det
hollandske system,når det foreligger.I
mellemtiden må man håbe på,at tingene
drøftes igennem i klubberne,således at
repræsentanterne har deres argumentation
klar,når turneringssystemet skal drøftes
på repræsentantskabsmødet i slutningen
af dette år. Søren Nissen

FORSIDEBILLEDET er taget af B.Souter og 
viser et taktikmøde under kampen mod Ir
land i 6-nationersturneringen.Anfører Cl; 
Morild (stående) udveksler synspunkter 
med Jesper Morild,mens Flemm.Agerskov i 
stolen slapper af og Ole Mortensen,med 
ryggen til ,lader op på sin måde. 



Det kombinerede 8- og U-hold vandt to 

og spillede en kamp uafgjort mod BAOR 
og RAF i Rhin-dalen. 

Undertippet 
dansk hold 
gjorde det 
langt over 
forventning 
Med uafgjort i todageskampen mod BA0R og 
to sejre i de to endages-kampe mod RAF 
kunne det danske B-landshold være sin ind 
sats bekendt under turen til den engelske 
hærs hovedkvarter i Rhindalen,Vesttysk
land. 
Inden afrejsen kunne man nok nære visse 
betænkeligheder med hensyn til gærdespil 
let,men disse blev i meget høj grad de
menteret.Nu skal man selvfølgelig ikke 
lade træerne vokse ind i himlen på grund 
af de gode præstationer i Vesttyskland 09 
tro,at de samme præstationer ville være 
ydet også under den skarpere beskydning, 
som A-landsholdet har været ude for. 
De engelske hær-hold,DCF mødte,bestod af 
gode solide cricketspillere,der i høj 
grad vidste,hvad de havde med at gøre,u
den ligefrem at være besjælet af stjerne 
glansen fra det høje. 
Men de var gode nok til ,at der var noget 
ved at vinde over dem,og spille uafgjort 
med dem,ikke mindst,når det danske hold 
var så ungt,som det rent faktisk var.6 
af de danske spillere var fra ungdoms
landsholdet. 

BA0R-DCF 

Anfører Kjeld Christensen vandt lodtræk
ningen og gik til gærdet.Han åbnede selv 
sammen med N.C.Elefsen,Hjørring,og vi hav 
de noget svært ved at komme igang. 
Elefsens 31 scoret på 103 modtagne bolde 

Bjarne Rasmussen,Silkeborg - stærk med 

bat og bold hos Rhin-armeen. 

var ikke uheldige,men han vidste åbenbart 
hvor han havde sine slip-fieldere.Kjeld 
Kristensens egne 21 scoret på 66 bolde 
var sikre nok,men netop som han var spil
let ind,blev han kastet ud.Jesper Morild 
fik et kort liv og tre danske gærder var 
nede for 60. 
Men Bjarne Rasmussen,Silkeborg,og Claus 
Morild,AaB,hævede derefter til 179.Bj.Ras 
mussens 49 på 109 modtagne bolde bar præg 
af en spiller,der har kræfter,tålmodighed 
og et dejligt boldøje.Hans teknik er,som 
han selv siger,hjemmelavet,og jeg turde 
ikke anbefale ham mod en god spinner på 
græspitch,men på måttepitchene i Tyskland 
blev han en bærende a 11 ro under. 
Sammen med ham battede Claus Morild,der 
scorede 62 på 85 modtagne bolde.De første 
100 i makkerskabet mellem de to kom i et 
så udmærket internationalt tempo som 102 
minutter.Mens Bj.Rasmussen spillede chan 
cefrit,kan man ikke helt sige det samme 
om Morild.Men det er dejligt at se den 
eksplosive udvikling,der har været i AaB 
erens gærdespil.Claus Morild går hårdt 
til kastningen og har et udmærket reper
toire.Hans spil gav løfter - og med hen
syn til en A-landsholdskarriere. 

Før lukningen,der faldt ved 182 for 5,da 
der resterede knap to timer på førsteda
gen,blev Jørn Beir Andersen ofret i et 
forsøg på nogle hurtigt point. 
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BA0R-DCF i Rhindalen.16.og 17.juli 1977.DCF vandt lodtrækningen. 

DCF l.halvleg 
N.C.Elefsen
Kj.Kristensen (A)
Jesp.Morild (K)
Bj.Rasmussen
Claus Morild
J.Beir Andersen
Steen Thomsen
Claus Hansen
Jan Rasmussen
Flemm.søegaard
Henning Olesen

k,Toney 31 
k,Taylor 21 

g.Shaw,Taylor 1
Not out 49 

g.Walters,Gilling 62
bf,Gtlling 2 

dnb 
dnb 
dnb 
dnb 
dnb 

2.halvleg:
Kj.Kristensen 
Jesper Morild 
Bj .Rasmussen 
Claus Morild 
J.Beir Andersen
Steen Thomsen 
Claus Hansen 
Jan Rasmussen 
Henning Olesen 

bf ,Gilling 3 
bf,Walters 4 

Not out 56 
k,Walters 17 

g&k,Taylor 0 
g.res,Walters 12

k,Taylor 16 
g.Watkins.Frape 7

Not out 1 

Extra(5 b,6 lb,5 nb)..J:.§_ Extra (5 b,2 lb) 7 
Gærdernes fald; Total (f.5) 182 Gærdernes fald: Total (f. 7) 123 
46-48-60-179-182.

G:tlling 15 
Fråpe 11 

Walters 14 
Taylor 15 
Toney 10 

BAOR l.halvleg 
J.Shaw
P.Wood

4 
2 
6 
6 
2 

43 2 
21 0 
33 0 
37 2 
32 1 65 20 182 5 

7-33-39-82-88-91-122.

Gilling 7 4 5 1 
Frape 7 2 11 1 
Walters 17 4 32 3 
Taylor 13 1 55 2 
Trotman 4 1 13 0 48 12 123 7 

2.halvleg:
J.Shaw g.Kristensen,J.B.Andersen 0
P.Wood g.Olesen,SØegaard 1

C.Fields
O.Trotman
I.Vaughan-Arbuckle
H.Toney

g.Cl.Morild,Olesen 20
løbet 61 

bf.J.B.Andersen 16 
løbet 9 

O.Trotman g.Cl.Morild,B.Rasmussen 18
H.Toney løbet 0 

(A) Not out 23
Not out 25

I.Vaughan-Arbuckle Not out 34 

M.Walters
D.Taylor
R.Frape
L.Gilling
K.Walters

dnb 
dnb 
dnb 
dnb 
dnb 

L.Watkins k.Cl.Morild 7
M.Walters Not out 7 

Gærdernes fald: Ex(6 b,6 lb,l nb,l u) 14 Extra(5 b,6 lb,l nb, 2 u) 14 
35-81-106-123. Total (f.4) 168 Gærdernes fald: Total (f.5) 76 

Fl.SØegaard 11 1 25 0 4-8-8-39-56.

J.Beir Andersen 10 3 22 1 Fl.SØegaard 13 5 20 1 
Jan Rasmussen 9 0 38 0 J.Beir Andersen 6 3 10 1
Hg.Olesen 9 1 25 1 B.Rasmussen 8 6 9 1 
Steen Thomsen 8 1 23 0 Cl.Morild 4 0 14 1 
Kj.Kristensen 8 1 21 0 55 7 168 4 Jan Rasmussen 3 0 10 0 34 14 76 

Resultat: Uafgjort. Dommere :Culan og Lars Henrik sen. 

BA0R-s åbnere blev mødt af den samme vel ne bygge en halvleg nogenlunde hurtigt 
vilje fra de danske markspillere,som de op for at skabe baggrund for en lukning 
danske gærdespillere havde nydt godt af, men Kj.Kristensen faldt hurtigt og det 
og derfor kunne ingen af de danske kaste danske 2.gærde,Claus Hansen,Nyk.M.og St. 
re i l.halvleg gøre fortræd.Med størst Thomsen,Glostrup,modtog henholdsvis 70 
spænding havde man set frem til Jan Ras- og 59 bolde for at score 16 og 12 point. 
mussens internationale debut.1909-eren Atter måtte vi ty til Bj.Rasmussen,der 
har haft nogle overordentlig gode resul- ligesom i l .halvleg gik not out,denne-
tater i det hjemlige og man havde undt gang med en score på 56.Størst bistand 
ham succes med sine venstrearmsspinnere. fik han på ny af Claus Morild (17). 
Men hans længde var for svingende og han DCF lukkede ved the med 123 for 7 - 137 
kastede ikke så godt som man ved,han kan foran.Englænderne fik således to timer 
Englænderne lukkede ved 164 for 4.Det til at overtrumfe (20 overs i sidste ti-
danske markspil,der manglede prikken o- me).Det var en ualmindelig pæn chance, 
ver ;-et kari tage sin del af ansvaret men en senere_ lukning havde slået kam-
for den halvleg. pen totalt ihjel og vi har oplevet alt 
Med omkring 5 timer tilbage af spilleti- for mange kampe mod BA0R med kedsommeli-
deri påbegyndtes 2.halvleg.Vi skulle ger- ge sidste timer. 
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Men da Henning Olesen med et pragtgreb 
hjalp Flemming Søegaard med at rydde 
topscoreren fra l.halvleg,Wood,allerede 
i 3.6ver og da Jørn Beir Andersen fik 
den anden åbner endnu hurtfgere grebet 
ud af Kj.Kristensen,mens fjerdegærdet 
blev løbet ud ved total 8,slog BAOR skod 
derne i.Den engelske anfører Vaughan-Ar
buckle (Vidunderligt navn,hvis skriben
ten havde været på liniebetaling) prik
kede tiden ud og matchen sluttede med 5 
BAOR-spillere ude for 76. 
Todages kampe mod to nogenlunde jævnbyr
dige hold er et tvivlsomt foretagende 
og får sjældent et resultat.I dette til
fælde prøvede danskerne sig for med en 
overordentlig fair lukning og det hjalp 
heller ikke.Nu kunne man sige,at vi skyld 
te englænderne det,fordi vi jævnthen hav 
de battet langsommere og kastet væsent
ligt langsommere end englænderne.Som 
danske hold generelt har for vane,var 
danskerne,ikke af ond vilje,men af dår
lig vane,evigheder om at få fyret deres 
overe af. 

Abnings-fyrværkeri 
Det danske 8-landsholds ophold i Rhinda
len var sjældent vellykket.Cricketmæssigt 
gav det udover den uafgjorte kamp mod BA 
OR,to sejre i endages kampe mod RAF,og 
nydelsesmæssigt havde både spillere og 
ledere en vidunderlig tid.De engelske of
ficerer stod nærmest på hovedet for hol
det og bespisning og indkvartering var 
som på de fineste luksushoteller.Dertil 
skal føjes,at uanset de fristelser,de 
danske spillere kom ud for,var holdet o
verordentlig seriøst i sin indstilling. 
Den oprindeligt planlagte kamp mod RAF 
over to tage blev ændret til to endages
kampe med 50 overs til hvert hold.Den 
første med en begrænsning på 10 overs pr 
kaster,den anden uden begrænsninger til 
kasterne. 
Claus Morild og Kj ! Kristensen gav det 
danske hold en overordentlig god start i 
den første af todages-kampene.De skiltes 
først ved 56,scoret på 52 minutter.Claus 
Morild gik først - en masse gode an-dri
ves så man i løbet af hans 37,mens Kri
stensens 55,scoret på 58 bolde,naturlig
vis hovedsageligt måtte scores i legsi
den,idet hans udgangsposition efterhån
den er helt brystvendt.Det har ikke gjort 
ham mindre effektiv,men han kan mærkvær
digvis fortsat drive i meget oplagte si
tuationer. 
Efter det indledende festfyrværkeri mod 
de engelske fastbowlere blev scoringstem 
poet kølet effektivt ned,da de engelske 

spinnere kom på.En ellers hårdtslående 
herre som Jesper Morild tilbragte 28 bol 
de med at score 3 points,mens Bj.Rasmus
sen ikke kunne følge sine triumfer mod 
BAOR op og brugte 21 bolde til sine 7. 
De første 100 kom på 31 overs,men Claus 
Hansen varpede så nogle luftige stød ud 
i offsiden og Steen Thomsen spillede sin 
bedste halvleg på turen med 41 not out, 
herimellem en aldeles pragtfuld 6-er. 
Totalen 194 f.7 var stor nok til,at der 
var noget at forsvare,men i begyndelsen 
tog englænderne overordentligt kompetent 
på sagerne.RAF-s anfører Fred Boneham 
var nu heller ikke født i går,idet han 
som 15-årig startede i Lancashires pro
fessionelle stab og ellers siden og ind
til hans nuværende 40.år har spillet o
veralt i verden og i hvilken som helst 
standard.Han mente i løbet af sin tid at 
have spillet mod de fleste af verdens 
nuværende,førende spillere.Det var da 
heller ikke noget under,at han med sik
kerhed spillede de danske åbnere Søegård 
og Per Rasmussen.Sidstnævnte kaster en 
god inswinger,men varierer ikke og de 
mange bolde han kastede mod eller lige u 
den for Bonehams legpind blev med overor 
dentlig stor sikkerhed spillet ud til po
intsgivende stød. 
Heldigvis for det danske hold mistede Bo 
neham efter the totalt sin sikkerhed og 
Per Rasmussen fik ham grebet ud.Det dan
ske markspil var bedre end i BAOR-kampen 
og Cl.Hansen,Nyk.M.,der havde afløst Jes
per Morild på keeper-posten,var mere ag
gressiv.Alle fem danske kastere kastede 
medium (Kj.Kristensen vel nærmest medium
slow).Når nogle fik flere gærder end an
dre,bør man nok ikke give dem bedre ka
rakterer af den grund,men blot konstate
re,at dem,der fik flest g�rder,bowlede 
på et tidspunkt,hvor englænderne var 
tvungne til at forcere mere end de Jl1"' '.Jte 
de.Dog skal Bj.Rasmu�sens anvendelighed 
som stockbowler understreges. 

Claus 

Morild -

løfter for 

fremtiden 
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Danmark havde 

match-vinneren 
I den anden match spilledes der efter en 
gelsk ønske uden begrænsning på kasterne 
men fortsat med 50 overs til hvert hold. 
Det viste sig imidlertid at være til RAFs 
bagdel,idet danskerne rådede over en Fl. 
Søegaard i vigør.Han holdt englænderne 
nede i 20 overs,der kostede 32 point og 
indbragte ham 3 gærder.Når den danske ind 
ledende total lød på 170 for 9,er det 
klart at det at have en kaster,der kun 
koster 32 på 2/5 af overne,er noget i ret 

RAF-DCF.Rhindalen 19/7 1977.(50 overs,10 
ov.pr.kaster,tallet af modtagne bolde i 
parantes). 

DCF: 
Cl.Morild g. Ings ,Biucher 37 
Kj.Kristensen g.Hewat

1
Proctor 55

J.Morild bf,Parker 3 
Ej.Rasmussen g.Kaye,Parker 7
Cl.Hansen (K) g.Blucher,Ings 26
Steen Thomsen Not out 41 
J.Beir Andersen g.Gingell,Ings 15
Hg.Olesen k,Francis 4 
Fl.søegaard Not out 5 
F.Sangild dnb 
Per Rasmussen dnb 

Extra(l nb) 1 

(51) 
( 78) 
( 28) 
( 21) 
(33) 
(52) 
(19) 
(12) 
( 7) 

----

Gærdernes fald: Total (f.7)194(301) 
56-66-96-106-132-162-178

Ings 10-2-43-21Francis 10-2-31-1,Blucher
10-1-61-1,Parker 10-4-19-2,Proct0r 10-0-
39-1.

RAF: 
A.Boneham
R.Gingell
J.Jones
C.Hewat
H.Blucher
P.Roebuck
C.Kaye(K)
K.Proctor
A.Parker

g.Kristens
1
P.Rasmussen

k,søegaard 
k1Thomsen

k,B.Rasmussen 
g.P.Rasmus,B.Rasmussen
g.P.Rasmuss1Kristensen

g.Cl.Morild,Thomsen
g.J.Morild

1
B.Rasmussen

k,Kristensen 

34 
10 
19 

4 
7 

24 
23 
32 

5 

(63) 
(20) 
(50) 
(11) 
( 13) 
(43) 
(47) 
( 29) 
( 11) 

F.Francis g.P.Rasmus,B.Rasmussen 3 ( 5)
M.Ings Not out 4 ( 5) 

Extra(6 b,8 lb,l u) 15 ----

Gærdernes fald: Total 180(297) 
24-58-64-78-85-129-142-161-172-180.

P.Rasmussen 10-1-36-1,Fl.søegaard 10-0-
26-1,B.Rasmussen 9,3-0-35-4,St.Thomsen
10-0-31-2,K.Kristensen 10-1-37-2.

Dommere:Gittens og Bradley.

DCF vandt med 14 point.
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ning af at råde over en matchwinner.Fl. 
Søegaard beviste hermed at han fortsat er 
blandt vore bedre åbningskastere,nok den 
bedste leftarm-åbningskaster,hvilket de 
fleste nok ved - men væsentligt mere in
teressant,at han kan holde til strabad
serne også på en længere turne.Dette var 
4.dag det danske hold spillede ud af fem.
Ved gærdet var det ikke så meget en en
kelt lysende præstation,som bredden,der 
klarede sagerne.Glemmes må dog ikke at 
åbnerne Morild (ude på en mystisk ben 
for) og Kj.Kristensen gav det danske 
hold en pragtstart i en overbegrænset 
kamp ved at score 43 på de første 21 mi
nutter.Men derefter røg tempoet betænke
ligt nedad.Bj.Rasmussen kom igen et pænt 
stykke op ad pointstavlen og havde i det 

FORTSÆTTES PA BAGSIDEN 

RAF-DCF.Rhindalen 20/7 1977.(50 overs
modtagne bolde i parantes). 

DCF: 
Cl .Morild bf, Ings 27 (20) 
Kj.Kristensen g.Kaye,Proctor 21 (28)
Hg.Olesen g.Kaye,Ings 17 ( 32)
Ej.Rasmussen k.Francis 27 (66)
Cl.Hansen (K) g.James,Parker 17 ( 32)
Steen Thomsen k.Parker 11 (44)
J.Beir Andersen g.James,Parker 33 (51)
Jan Rasmussen k.Ings 8 (16)
Fl.SØegaard g.Kaye,Ings 0 ( 2)
F.Sangild Not out 3 ( 8) 
Per Rasmussen Not out 1 ( 1) 

Extra(5 lb) 5 
Gærdernes fald: Total (f.9) 170 (300) 
43-59-73-107-112-150-161-161-168.

Francis 13-1-59-1,Ings 15-4-38-4,Proctor
11-1-32-1,Parker 11-0-36-3.

RAF 
C.Hewat løbet 18 (52) 
R.Gingell g.C.Hansen,SØegaard 13 ( 33)
G.Kaye (K) k.Søegaard 20 (66)
G.James k.Søegaard 2 (1 7)
E.Smith g.J.Rasmussen,Sangild n (39)
H.Belizaire løbet 26 (38) 
A.Parker g.B.Rasmussen,Sangild 18 (16)
M. Ings løbet 10 (10) 
K.Proctor Not out 18 ( 17) 

F.Francis løbet 9 ( 8) 
F.Boneham Not out 5 ( 7) 

Extra(l b,8 lb,l u) 10 
Gærdernes fald: Total (f.9) 160 (303) 
24-41-56-63-81-113-126-134-146.

Per Rasmussen 10-2-28-0,Fl.SØegaard 20-5
-32-3,Bj.Rasmussen 11-1-42-0,F.Sangild 5
-1-22-2,St.Thomsen 2-0-17-0,Kj.Kristen-
sen 2-0-9-0.

Dommere:Gittens og Bradley. 

DCF vandt med 10 point. 



De danske drenge slog 
Sussex county to gange 
Det var en flok trætte,men glade drenge, 
der 5.august vendte hjem fra en vellykket 
turne til Sussex,England. 
Holdet bestod af Carsten Strandvig,Chang 
(anf),Kim Neerup,Svanholm (wck),Jørgen 
Morild,AaB,Lars Wittus,Skanderborg,Kim 
Madsen og Torben Jensen,Esbjerg,Jan Bre
do,Ringsted,Søren Mikkelsen,Glostrup,Karl 
E.Poulsen,Nyk.M,Knud Larsen,Kerteminde,
Jan Madsen,Fredericia,Hans Chr.Madsen,Kol
ding og Jens Bønding,Arhus.Ledere på tu
ren var Erik Hansen og Ole HUckelkamp.
Fra sidstnævnte har vi fået følgende re
ferater:
Kun ganske få af drengene vidste på for
hånd,hvordan der bør spilles på de engel
ske græs pi tche. Derfor var det kærkomment
at Erik og Ole lavede en isoleret træ
ningslejr på King Edwards School ,hvor DCF
havde rådighed over tre kastebåse,alle
med græs,samt en bane også med græspitch.
Her fik drengene en grundlæggende forstå
else for en kamps afvikling på sådanne
baner,ligesom det blev til mange trænings
timer i kastebåsene.Holdet fik indøvet
forskellige mark-opstillinger og vel nok
hermed lagt grunden til den gode hold
indsats resten af ugen.Arrangementet på
King Edwards var helt perfekt - der var
alt,hvad der behøvedes for en weekend
træningslejr.Kampene foregik på tre for
skellige baner,hvor Lancing College ved
Brighton synes at være den største ople-

velse.Kampene gik over 50 overs uden y
derligere begrænsninger og det viste sig 
at være noget nær det ideelle for drenge 
ne.De to øvrige baner,Preston Park og 
Brighton CC,ligger begge i selve Brighton 

KRÆV.ENDE PROGRAM 

På forhånd var turen tilrettelagt over
ordentligt krævende med fire kampe på fi
re dage uden hviledag imellem.Erik og O
le brugte turneen til at bibringe drenge 
ne så megen cricketforståelse som muligt 
og det lykkedes næsten helt og holdent. 
Drengene kæmpede strålende i marken,bak
kede fint op,hjalp hinanden med gensidi
ge opmuntringer og der var mange fremra
gende greb og redninger ved grænsen.De 
to åbningskastere Søren Mikkelsen og Jør 
gen Morild var holdets stærke side,så 
længe de kunne holde dampen oppe. 
Synd at forberedelserne hjemmefra ikke 
var bedre,så holdet havde haft en eller 
to åbningskastere mere med,ligesom 13 
spillere til en så krævende turnering sy 
nes lige i underkanten. 
Det blev understreget i kampen mod Hol
land,hvor holdet gik helt ned og tabte 
stort.I den kamp,der var holdets tredie, 
fungerede markspillet ikke særlig godt, 

ligesom Erik og Ole bebrejdede sig selv 
at spillerne ikke var sat tilstrækkeligt 
op til denne vigtige kamp,hvor sejr vil
le have betydet en 2.plads i turneringen. 

Glostrups søren 

Mikkelsen blev 

en af turens do

minerende spil

lere.Her har Tor

ben Jensen foto

graferet ham i ak 

tion i en af de 

hjemlige junior

kampe mod Svan

holm med u-lands

holdskeeper Bj.K. 

Jensen bag gærdet. 
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Drengenes selvtillid,holdånd og stolthed 
over at spille og kæmpe for Danmark var 
si·mpelthen ikke til stede,�n de var og
så grundigt trætte allerede før kampens 
start. 
I matchen om 3.pladsen mod Sussex funge
rede alt igen perfekt,drengene kom strå
lende igen - stort indsats at kunne slå 
et så stærkt engelsk hold dagen efter at 
have tabt så stort. 

DE ENKELTE SPILLERE 

Individuelt var Søren Mikkelsen meget i
øjnefaldende med en stor allround-ind
sats.smukt og stilrent gærdespil,autori
tetspræget,når det gjaldt,kastningen sim 
pelthen fremragende,så længe kræfterne 
slog til.Søren 83 not out mod Sussex var 
turneringens næsthøjeste score.Jørgen Mo
rilds kastning var til tider effektiv med 
god fart og da hans tilløb blev skåret 
lidt ned,kom der snit over kastningen,der 
efterhånden som turneringen skred frem 
tilsyneladende blev bedre og bedre,Gærde 
spillet var svingende,men god indsats i 
både første og sidste kamp. 
Carsten Strandvig blev en bedre og bedre 
anfører fra dag til dag.Hans indsats i 
den afgørende kamp mod Sussex står klart 
i erindringen endnu og hans heroiske ind 
sats ved gærdet i de to kampe vi tabte -
til Lancashire og til Holland - kunne nær 
have vendt slaget i dem begge. 
lille Kim Neerup fra Svanholm burde have 
været nævnt først.Hans indsats som keeper 
var helt fremragende,det bedste Erik og 
Ole husker at have set en så ung dansk 
keeper præstere.Han blev uofficielt ud
nævnt til turneringens bedste keeper og 
det siger ikke så lidt.At Kim også var 
åbner med godt resultat siger lidt om den 
betydning han havde for holdet. 
En af holdets store overraskelser var all 
rounderen Jan Madsen,Fredericia,der i tre 
af fire kampe lavede over 20 ved gærdet. 
Hans indstik på eget kast fældede et af 
de bedste Sussex-gærder - en af de afgø
rende ting,der medvirkede til sejren o
ver englænderne.Jan Bredo,Lars Wittus og 
Torben Jensen var alle tre hurtige og ef
fektive markspillere,som i flere tilfælde 
greb afgørende ind med gode indstik,lige
som de alle nåede acceptable innings ved 
gærdet.De øvrige - Kim Madsen,Jens Bønding 
Knud Larsen,Karl E.Poulsen og Hans Chr. 
Madsen - blev alle bedre og bedre i mar
ken efterhånden som kampene skred frem.Al 
le gled fint ind i holdets store indsats. 
Kim huskes for et fremragende greb i kam
pen mod Sussex,mens hans gærdespil var 
lidt under hans normale standard og syntes 
for nervøst præget.Jens startede nervøst 
i marken,men blev klart bedre og bedre 
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med fine stopninger og indstik.Hans gærde 
spil var ligesom Kims lidt under vanlig 
standard og måske var også han nervøs. 
Synd for dem begge at det ikke blev til 
de mange points,de normalt plejer at la
ve i den hjemlige turnering.Knud Larsen 
faldt godt ind i markspillet under hele 
turneringen havde utallige fine stopnin
ger og indstik,men hans gærdespil mangle 
de lidt autoritet.Karl Einar klarede sig 
fint sin unge alder til trods,Markspil
let kunne have været bedre,til gengæld 
var gærdespillet fint med en afgørende 
indsats i den sidste kamp mod Sussex,hvor 
han med tre grænseslag satte scoringen i 
gang på et afgørende tidspunkt midt i 
kampen.Hans Chr,Madsen kæmpede godt i mar 
ken og støttede holdet fint,ligesom de 
øvrige,men gærdespillet savnede lidt me
re rutine og koncentration. 
Alle drengene kan fremhæves for en fin 
holdindsats og Erik og Ole håber,at dren 
gene vender tilbage til klubberne og så 
også bringer videre,hvad de har lært un
der turen om markspil,markopstillinger 
m.m.

Dagbog fra turen 
Fredag 29.juli: . . . 
Alle møder samlet i Kastrup,forventnrngsfulde.U-1andsholdssp1llere og drenge hil
ser på hinanden.Ovennester Nissen uddeler DCF-huer og ingen er forsinkede,bortset 
fra Søren Mikkel sens pas og penge ,som er kørt hjem- i gen med Sorens mor. Vild op
standelse. -Sæt nu Sørens mor er kørt til damefrisør og ladet pas og penge 1 igge i 
bilen.foreslår et kvikt hoved.Sørens mor dukker op 30 minutter for afgang og So
rens nervøse trækninger forsvinder,mens Nissen kan aflyse sine tan�er o� ekstra-. tur for Søren,! Aeroflot-flyet tales russisk på engelsk og på russ1sk.BJarne K.g, 
ver det næste chock ved at meddele,at det halve af bagagen ikke er kommet med: 
-Jeg så det selv! Søren Nissen resigne.rer:-Der er ikke andet at gore end at vente 
Ole Mortensen har problemer med sine stylter.Må stikke et af sine ben ud pa mid
tergangen så stewardessen er ved at stå på hovedet Iwer gang hun passerer Ole. I 
Heathrow,Londons lufthavn.går det efterhånden op for alle.at Bjarne K.havde ret. 
Halvdelen af bagagen er efterladt i København.Nissen må bestikke den ventende 
buschauffør med en kasse cigarer for at få ham til at vente 3-4 timer mere.indtil 
bagagen dukker op og alle er på vej til Charterhouse.hvor drengene siger farvel 
til u-spillerne,som skal opholde sig dette skønne sted resten af u1Jen.Drengene 
kører videre til King Edwards School efter at have forsynet sig grundigt med rek
visiter hos en lokal forhandler.Så endelig til ro efter en sindsoprivende dag -
godt trætte. 

Lørdag 30.juli: 
Administratoren på King Edwards er fantastisk hjælpsom og har lavet nogle perfek
te forhold til weekendens træningslejr - swirrmingpool ,muli!Jhed for at lave balla
de uden at nogen kan høre det ,perfekte træningsforhold, langt til nærmes te by og 
pub (hvad Erik Hansen klager meget over).Hollænderne ankonmer også til skolen.Vo
re drenge kigger eftertænksomt på de store hollandske brod.Drengene vænner sig 
til græspitchen og forsøger at vise hinanden,hvor gode de er.Jorgen Morild maler 
af til 25 meter tilløb og Torben 11Nor" Jensen klager over at gærdespillerne slar 
hans bolde over i skoven.Nor tilbringer det første par timer med at lede efter 
sin bold,men den er og bliver væk.Om eftermiddagen lærer drengene.hvordan man op
træder på en græspitch:-Respekt for pitchen. I må ikke vade rundt på den og kas
terne bør gennemføre deres follow-through så lid1; som muligt på selve pitchen,si
ger Erik.Drengene lærer kvikt.-lngen huer i baglonnen'.Erik herser opbakning i mar 
ken,markopstilliriger og indstik.Ole indøver løb mellem gærderne og de korrek�e 
meldinger:-Ja,-Nej og -Vent!Orengene spiller par-cricket og Erik og Ole griber 
ind hver gang drengene løber over pitchen eller glenmer at bakke op.Anforer Stran 
vig og kasterne lærer efterhånden at stille mark op til in/outswingere og legspin 
og Nør indser,at når bare marken stilles rigtigt,er hans bolde slet ikke "ad sko
ven ti1 11 .Om aftenen hviles der ud,Nogle lægger sig i de mange badekar.fylder dem 
med skoldhedt vand og efterhånden starter et sandt vandpjaskeri .Efter god engelsk 
skik er d.er ikke gulvafløb,så der står flere centimeter vand på gulvet.Inden man 
går til køjs,sluttes med pudekamp.Carsten Strandvig er også anforer her og stak
kels Karl Einar klager til overhovedet for fjordmolukkerne,Erik Hansen.over at 
blive brugt til gærde hele tiden.I løbet af dagen er det lykkedes Erik og Ole at 
fedte sig ind hos administrator,så begge inviteres til hans private hjem på sko
len om aftenen. 

Søndag 31.jul i: 
Hollænderne viser sig at være nogle flinke fyre.De kla9er ikke en gang over at 
der drypper vand ned i deres senge.Knud fra Kerteminde går igang med kluden og 
ved fælles hjælp klares problemerne uden gener. Ingen klager over maden - alle 
guffer i sig. Formiddagens træning glver den sidste afpudsning på græspitch. E-
rik og Ole laver marktræning for at se drengene an.Oprydning.opbrud og bustur 
til Varley Hall i Brighton,hvor de skal bo resten af tiden.Fine og nye enkelt
værelser til alle.Cricket i TV.Erik og Ole tager drengene med på en tur ind i by
en og planlægger at være tidligt hje1T1J1e.Et kig på strandpromenaden.Alle spiser 
is og pølser til den store guldmedalje.-One Hamburger with log,forsoger Nør sig. 
Ole udnævnes til medicinmand og køber plastrer,salve,kamfer,coldspray og elastik
bind - noget alle hævder at bruge under kampene.Det bliver over midnat.før alle 
er i seng. Ventetiden på taxis er to timer. -Første fiasko,konstaterer Erik tort. 

Mandag l .august: 
De første madklager indløber.-Bacon og æg til morgenmad,uf,siger anfører Strand
vig og de fleste følger deres anfører.Lederne får modsat drengene deres mad ser
veret og der er dug på bordet. -Der er stadig forskel på folk,korrmenterer Ole,Hol 
lænderne bifalder og planlægger at demonstrere ved at sætte sig blandt drengene. 



Det er en spændende dag.Første kamp.Erik og Ole er betænkeli9e,men siger ikke no
get.Med tus til Lancing College - et pragtfuldt sted.hvor to cricketbaner ligger 
naturskant med kostskole og kirke i baggrunden.En hjertelig velkomst af en god 
ven af dansk cricke.t,Don Smith,der er cricketlærer på skolen.Kampen mod Sussex 
starter - Jorgen Morild og Kim Neerup giver os en fin start med en gærdestand på 
over 50 points på 14 overs mod et af de ungdomshold,der er regnet blandt de stær 
keste blandt de engelske counties.Søren Mikkelsen 24,Jan Madsen 26 og Bredo 11 
not out redder en fin halvleg på ialt 141 for 9 i land på de 50 overs.Mens Bredo 
star ved gærdet sætter en dansk pige sig blandt de andre spillere - da Bredo kom 
rner ud hil ser han hende med et glad smil: -Hej søster! For det er hun .Morild og 
Mikkelsen bowler senere knaldgod,t - 3 for 32 og 6 for 17 - Sussex er all out for 
98 pa kun 42 overs.Erik og Ole er i den syvende hirrmel .Hollænderne har samtidig 
på den anden bane tabt til Lancashire.Englænderne ser stadig lidt forundrede ud. 
Sussex,der arrangerer turneringen i anledning af sit jubilæum,havde tilsyneladen 
de regnet med en let opvarmningskamp.Det er nogle stolte spillere og· ledere.der 
den aften sætter sig til maden i Varley Hall .Det bliver sent før alle sover -
der er meget at snakke om. 
Tirsdag 2.august: 
Drengene har allerede skabt fine kontakter til hollænderne og til englænderne,der 
alle viser sig at være flinke drenge.Lancashire kan vi ikke komne ind på livet 
af - 15 spillere og kun 10 ledere er de,og der holdes streng disciplin.Erik og 
Ole er optimister.-Alt afhænger af åbningsbowlerne,mener Erik.Alle er omklædte 
en time for kampen på Preston Park.Der er lavet to baner på een nonnal bane.-An
den fiasko,konmenterer Erik tørt.Lederne begynder at diskutere.Groundsman #en be
dyrer at der hver søndag spilles fire kampe på sanme bane.På spørgsmålet om hvor 
grænsen sa er siger han at den er for enden af hvert gærde.Det vil altså sige at 
bcide spillere og dorrmer Kan risikere at få bolden i nakken fra tilstødende baner 
-Men det er ikke sket endnu.forsikrer groundsman�en.Efter alenlange diskussioner 
konmer kampene igang med en halv times forsin.kelse og efter at pitchene er flyt
tet forskudt for hinanden så sikkerheden er i orden. Imellemtiden konmer Don Smith 
og skifter ansigtsfarve.da han ser arrangementet.På stedet tilbyder han at vi 
kan spille på lancing College igen i morgen.istedet for.som det var planlagt,her 
pa Pres ton Park. Vi tager imod til budet med kyshånd .Lancashi re spi 1ler usandsyn-
1 i gt godt ved gærdet.selvom vi fielder og kaster ligeså godt som i går.Lancashire 
scorer 197 for 7 på de 50 overs,de fleste på Carstens og Torbens kastning.Vi får 
en chockstart med fire gærder nede for bare 20.Så tager Carsten fat.Efter en for
sigtig start.Da han har lavet 50,er totalen nær 100 og vi er ved at være ovenpå 
Godt korrmet igen mod disse uhyre præcist kastende englændere.Smilene på de mange 
Lancashire-lederes ansigter er ved at være væk.Carsten er imidlertid uheldig at 
blive taget med hen for efter at have scoret 67.Vi kan ikke nå det.Lars Wittus 
og Torben Nor spiller fremragende til sidst og laver 23 og 11+,men totalen bli
ver kun 14B for alle på 49 overs.Erik og Ole er tilfredse,alligevel en god præsta 
tion.Hollænderne har vundet over Sussex,så nu bliver det spændende.Om aftenen bli 
ver Erik og Ole inviteret ud af Don Smith og er væk i to timer - imellemtiden 
fortsætter cricketkampene i fjernsynsstuen på Varley Hall - med tornne cola-dåser. 
Danmark bowler fra den ene ende;sussex fra den anden,mens hollænderne står ved 
gærdet og Lancashiredrengene hjælper til i marken.indtil de bliver sendt i seng 
af deres ledere - og dem er der som bekendt mange af.-Tredie fiasko,konstaterer 
Erik tort,selvom der heldigvis ikke er sket skader.Drengene får ikke lov at se 
cricket den aften. 
Onsdag 3.august: 
Drengene klager sig om morgenen.De har vabler allevegne.Keeper Kini kan dårligt 
komne ud ad sengen og vi skal spille mod Holland i dag om at konrne i finalen. 
Lars Wittus forsages vækket uden resultat.så han må afsted uden morgenmad,Ole 
går igang med at smore salve under drengenes fødder og sætte plastre på.Carsten 
og Kim Madsen får hele gangen ti 1 at stinke ved at smøre ryggen ind i kamferolie. 
Bussen bringer os i god tid til Lancing College,hvor vi vinder lodtrækningen og 
går i marken.Vi stoler blindt på vore super-åbningsbowlere Jørgen og Søren og det 
skal vise sig at være skæbnesvangert.Vi skulle være gået til gærdet.Det går godt 
i starten,selvom markspillet ikke er for godt.Drengene glerrmer at de spiller for 
Danmark og kæmper ikke rigtigt.Efter de første 25 overs er totalen 85 for 2 og 
vores markspil er ved at bryde sammen.Erik og Ole råber forgæves�Nørs legspinnere 
er gode,men marken står ikke rigtigt.Som Don Smith tørt konstaterer:-To-tre af 
markspi 11 erne kan godt gå ind og drikke sodavand ,sådan som de er placeret ,når Nør 
kaster.Hollænderne konmer igang og scorer med en rædselsvækkende hastighed.Erik 

og Ole mister grebet om kampen og kan hverken råbe anføreren eller markspillerne 
op.Hollænderne har allerede vundet ved at score 239 points på de 50 overs,hoved
sageligt med "skråske" .Vi når 135 for alle på 46 overs efter en heroisk indsats 
af anfører Carsten og Kim Neerup som sarrmen scorer 52 point på de første 12 overs 
Men Erik og Ole mister grebet om kampen igen,da en lækker fransk "dulle 11 komner 
svansende forbi det sted hvor drengene sidder.Drengene spekulerer ikke på cricket 
da den lille,franske pige gør sig meget lækker - ja,Kim Madsen er allerede i en 
helt anden verden,da han sendes til gærdet for at følge anfører Strandvigs gode 
indsats op - men det bliver en kort fornøjelse.En fin indsats af Jan Madsen med 
28+ kan ikke rette op på resultatet,en komfortabel sejr til Holland.-Fjerde fias
k?,konstaterer Erik tørt og så holder han og Ole dundertale til drengene ved tak
tikmodet om aftenen på Eriks værelse.Der bliver uddelt "skideballer".-! har ikke 
vist interesse,kampmod og stolthed over at spil le for Danmark.siger Erik og Ole 
korrrner med eksempler,bl .a.det med den franske pige.Så gør Erik og Ole noget,de 
ikke ma - de tager drengene med på pub,holder dem samlet og byder på et glas af 
det tynde engelske øl .Drengene glernner helt dagens strabadser,kornner i seng kl. 
23 og sover godt ti 1 næste morgen. 
Torsdag 4.august: 
Ole pylrer om drengene før morgenmad.Bussen kører tidligt og Erik holder taktik
mode og sager at sætte drengene op til kampen om trediepladsen rood Sussex,som vi 
skal mode for anden gang.Ole giver elastikbind til ørnne muskler og er klar med 
medicintasken fra kampens start.Vi vinder lodtrækningen og går selvfølgelig til 
gærdet.�ngen får lov at forlade de andre.Alle holdes samlet hele dagen.Carsten og 
Neerup cibner.Carsten er ikke rigtig vågen og er ved at blive grebet ud på første 
bold.men efterhånden stiger totalen støt.Søren Mikkelsen spiller fremragende og 
holder samen på hele halvlegen med skiftende makkere.Han når 87 inden de 50 o
v�rs er gaet og vi står med 189 for 8.Sussex komner til gærdet og Carsten styrer 
s�ne tropper_det bedste,han har lært,mens Erik og Ole bistår ham med tilråb og 
hJælp hele tiden.Jan Madsen bowler i modvind med fin længde og retning og holder 
scoringen nede.Pludselig standser den ene engelske donmer - fra Sussex - spillet 
og kalder HUckelkamp ind til sig.Ole får "det røde kort 11 og bliver bedt om at 
standse sin ordstrøm.Erik lader som om han ikke hører dorrmerens formaniner.Sussex 
nar kun 149 for alle og Danmark har vundet.Imellemtiden er der vild opstandelse 
pa banen ved siden af,hvor dorrmeren holder konference midt i finalekampen mellem 
Holland og Lancashire.Hollænderne har forlangt at spille med egne bolde,men Lan
cashire protesterer.Resultatet bliver at hollænderne uset tager et fint æble frem 
og tiowler med det.så det smadres mod en Lancashiredrengs bat.Vild jubel!Efter en 
kort konference erklærer dornnerne bolden for "Ikke spillet 11,mens de hollandske 
ledere erklærer at de faktisk har fundet en bold som kan bevare sin shine meget 
længe.selvom den måske ikke holder til så meget!Om aftenen får Ken Kerr,den 70-
arige Sussex-leder,der har arrangeret turneringen overrakt mange gaver.Danmark 
overrækker sin vimpel sarrmen med en personlig gave.mens det vindende Lancashire
hold får forsteprisen. 
Fredag 5. august: 
Bussen forlader Brighton tidligt for at hente u-landsholdsspillerne i Charterhou
se.sa alle kan rejse hjem samen.Der bliver tid til fire timers shopping i London 
hvor alle flittigt forsyner sig med plader,tøj,cricketudstyr o.s.v.Bussen fortsæt 
ter til Heathrow.hvorfra et SAS-fly bringer de godt trætte spillere og ledere vel 
beholdne til Kastrup.Her skal de fleste videre med indenrigs fly og det er ved at 
gå galt.fordi en del af bagagen midlertidigt er bortko!llll"t.-Femte og sidste fias
ko.konstaterer Erik tort og Ole slutter sig til.Og dog,turen har været en fantas
tisk opmuntring for dansk cricket,der mere end nogensinde rent teknisk er tæt på 
de bedste englændere.Forskellen er der blot stadig i taktisk henseende og det for 
står man godt,når de danske spillere kun har ca.15 kampe om året mens de bedste 
engelske drenge spiller ca.SO kampe pr.år. 
Tak til deltagerne på drengelandsholdet for en gennemgående,helstobt holdindsats 
og til lykke med den store fremgang. Erik og Ole 

Resultater: 

1/8.DCF over SUSSEX COUNTY med 43 point, 

(Lancing College,Brighton.50 overs) .DCF 

141 f.9 (Jørgen Morild 35,Jan Madsen 26, 

søren Mikkelsen 24,Kim Neerup 13,Jan Bre

do 11) ,Sussex 98 (J.Morild 17-7-32-3) ,s. 

Mikkelsen 15-7-17-6,J.Bredo 3-0-14-1). 

2/8.LANCASHIRE over DCF med 49 point. 

(Preston Park,Brighton,50 overs.Lancas

hire 197 f.7 (J.Morild 16-5-62-2,S.Mik

kelsen 15-2-50-4,Lars Wittus 3-0-17-1), 

DCF 148 (Carsten Strandvig 67,L.Wittus 

23,J.Bredo 14,Torben Jensen 11+,S.Mikkel 

sen 10). 

3/8.HOLLAND over DCF med 104 point.(Lan

cing College Brighton.SO.overs) .Holland 

239 f.6 (J.Morild 12-4-27-1,S.Mikkelsen 

17-2-53-2,Jan Madsen 3-1-17-1) ,DCF 135

(C.Strandvig 29,S.Mikkelsen 29,Jan Madsen

28+,Kim Neerup 28).

4/8.DCF over SUSSEX COUNTY med 44 point. 

(Kampen om 3.pladsen.Brighton Cricket 

Club.50 overs) .DCF 189 f.8 (S.Mikkelsen 

83+,J.Morild 28,J.Madsen 23,K.E.Poulsen 

16,C.Strandvig 14) .Sussex 145 (J.Morild 

16�4-27-2,S.Mikkelsen 14-0-45-2,J.Madsen 

12-0-31-1).

Gærdespil: in + h.s pts gsn

søren Mikkelsen 4 1 83+ 146 48.67 

Carsten Strandvig 4 0 67 114 28.50 

Jan Madsen 4 1 28+ 82 27.33 

Torben Jensen 3 2 11+ 18 18.00 

Jørgen Morild 4 0 35 66 16.50 

Knud Larsen 3 2 6+ 12 12.00 

Kim Neerup 4 0 28 41 10.25 

Lars Wittus 3 0 23 27 9.00 

Karl E.Poulsen 2 0 16 18 9.00 

Jan Bredo 4 0 14 27 6.75 

Jens BØnding 2 0 6 6 3.00 

Hans Chr.Madsen 2 0 3 4 2.00 

Kim Madsen 4 0 5 8 2.00 

Kastning: ov m pts wk gsn 

søren Mikkelsen 61 11 165 14 11. 78 

Jan Bredo 3 0 14 1 14.00 

Lars Wittus 3 0 17 1 17.00 

Jørgen Morild 61 20 148 8 18.50 

Jan Madsen 15 1 48 2 24.00 

Karl E.Poulsen 1 0 9 0 

Knud Larsen 3 1 11 0 

Torben Jensen 18 1 93 0 

Carsten Strandvig 28 1 119 0 

Wicketkeeping: gr st b!';r"es 

Kim Neerup 5 1 9 
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INTERNATIONAL CRICKET: 

England vandt The Ashes 
England vandt den 4.test på Headingley. 
Australien blev slået med en halvleg og 
85 point.England genvandt dermed 11The As
hes 11 ,som Australien efterhånden har sid
det på længe. 
Den første test i serien endte uafgjort, 
den anden vandtes af England med 9 gærder 
Begge er tidligere omtalt her i bladet. 
Til den tredie tog den engelske udtagel
seskomite imod tilbudet fra Boycott,der 
allerede før den 2.test havde meddelt,at 
han. var til disposition for England efter 
en pause på 3-4 år.Og det blev et tordnen 
de,strålende comeback. 
Han fejrede det med et century.Englænder
ne,der var først inde,havde mistet 5 gær
der for omkring 80,men så kom Knott ind. 
S-mmen med ham hævede Boycott totalen med
over 200 points og de scorede begge cen
tury.Englænderne skulle til sidst score
omkring 180 for at vinde kampen.Det gjor
de de med 7 stående gærder og et par ti
mer af spilletiden i behold.
I den 4.test kunne England sikre sig den
samlede sejr i serien ved blot at spille
uafgjort.En ønskeposition - ikke mindst
for Boycott,der har jordens største tål
modighed,når det gælder om at vente til
den bold kommer,han ved der kan scores
på med 100 pct.sikkerhed.I en halvleg på
436,der strakte sig over næsten to dage,
noteredes Boycott for 191.Det var ikke
blot et century,det var Boycotts century
nr.100 og det blev scoret på Yorkshires
hjemmebane,Headingl_ey - altså også Boy
cotts hjemmebane.så det er forståeligt,
at jublen var stor.Boycott vendte dermed
tilbage blandt denne verdens største gær
despillere.Hans næsten videnskabelige
spil hvad angår sikkerhed og korrekthed,
tog enhver modstandskraft ud af australi
erne

i
Denne nation,der har hånet engelsk

cricket,mens Thomson var på sit højeste,
hvad han ikke var i denne test,og havde
de hårde australske pitche til hjælp sam
men med Lillee,måtte nu selv tømme neder
lagets bitre kalk.Halvlege på 103 og 248
og all out på fjerdedagen fortæller om
et australsk hold i opløsning.Det fortæl
ler også lidt om,hvor lidt der skal til
for at falde ned fra tinderne som stor
magt i cricket.Et par af de førende spil
leres farvel eller manglende form - og
en anden nation overtager kommandoen.
Australierne har ikke længere noget stort
hold - særligt er gærdespillet uden nog
le stjerner.Efter nederlaget meddelte an-
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Boycott - tordnende succes 

føreren Greg Chappel at den femte test 
bliver hans sidste for Australien.Frem
over vil han hellige sig familien - og 
spille for Packers cirkus.Det er nu ik
ke sikkert,at han havde behøvet at annon
cere det,for samtlige de folk,der stiller 
op for Packer får forbud mod at deltage 
i testcricket.Packers hovedattraktion er 
det australske testhold,der altså netop 
har fået de store klø i England.De skal 
spille mod "Resten af verden" i diverse 
Packer-udgaver.Gad vist hvor mange au
stralske dollars,folk gider betale for at 
se det - men det hjælper jo nok med Lil
lees tilbagekomst. 
!øvrigt har det engelske forbund - i over
enstemmelse med den internationale cric
ket konferences beslutning - udelukket
spillere både fra test- og fra countycric
ket,hvis de viser sig på et Packer-hold
fra og med 1978.Knott,Greig,Amiss og Un
derwood er dermed færdige som spillere i
England og alle de vestindiske og syda
frikanske stjerne,der er attraktioner for
de engelske countyhold,får et los et vist
sted.Bare publikum ikke svarer igen ved
at holde sig væk fra countyholdenes man
ge turneringer,når der ikke er den inter
nationale scenes stjerner at byde på læn-
gere. Nis. 



4. SLIP

DET ER MASKE IKKE særligt fair af os at 
beskæftige os med slige ting i disse spal
ter,men på den anden side - meningen er 
jo netop at de skal give plads til lidt 
mindre seriøs cricketsnak.Efter sigende 
viser MORTEN PETERSSON her det signal han 
havde aftalt med sin anfører i 2.holds
kampen mod VIBORG,når han ville sættes af 
som kaster.Når Morten dels spillede på 2. 
holdet,dels havde brug for et specielt 
signal,skyldtes det at han i landskampen 
mod HOLLAND pådrog sig en virus,der med
førte et længere sygeleje,tabt af 10 kg 
og selv under rekreationen behov for et 
toilet i nogenlunde nærhed af spilleste
det - af hvilken årsag kampen mod VIBORG 
blev flyttet fra Brøndby stadion til sko
len,hvorefter Svanholm-anføreren satanisk 
lod Morten bowle fra den fjerneste ende! 

DANSK CRICKET FORBUNDS næstformand NISSEN 
har overfor skoledirektør THORUP NIELSEN 
Dansk skoleforening,beklaget,at Den Dan
ske Skole i Husum ikke kan byde gæstende 
danske crickethold der kommer for at møde 
HUSUM bedre forhold - ESBJERG måtte såle
des klæde om i det fri og kunne ikke få 
et bad,før de kom tilbage til Esbjerg i
gen.NISSEN mener at også cricketsamarbej
det er med til at skabe forståelse mellem 
danskere og dansksindede i Sydslesvig,men 

- løst og fast om cricket og cricketers

tvivler på at danske crickethold fremtidigt 
kommer til Husum på de vilkår - 6-7 timers 
bustur hjem uden bad er jo ikke lige sagen. 
SØREN NISSEN henstiller at skolen fremti
dig pålægges at stille omklædningsmulighe
der til rådighed,da man ellers beklagelig
vis må undlade at sende danske hold til 
Husum.Brevet fra DCF,der er sendt i kopi 
til Dansk Idræts Forbund,slutter:-Undskyld 
den ulejlighed,denne henvendelse forvolder 
men vi er ret chokerede over den indstil
ling,som i denne dag er fremkommet fra en 
institution,som efter vort skøn burde bak
ke det arbejde op,som gøres af Husum Cric
ket-Club. 

NÆSTE AR får DCF en ny medlemsklub.Som om
talt i sidste nummer har den britiske am
bassade i København ønsket at deltage i 
mellemrækkens kreds 31 på samme måde som 
ISHØJ,altså uden egen bane.Klubben er nu 
blevet optaget under navnet "Jubilæums
Boldklubben af 1977",der vil optræde i tur 
neringen som JB 77 - og som en åben klub, 
hvilket vil sige at også danske statsbor
gere kan deltage.Sålænge der er mere end 
fem udenlandske statsborgere på holdet kan 
det ikke komme i betragtning til oprykning 
ISHØJ og LUND spiller iøvrigt under de sam 
me betingelser. 

MR.SLANS refererer i FYNS TIDENDE følgende 
fra slutspilskampien på Odense stadion mel
lem B 1909 og AAB.-Anføreren for det dan
ske landshold,HENRIK MORTENSEN havde som 
sædvanligt gjort sig bemærket med mindre 
pæne tilråb,når han appellerede for ben 
for.Under en sådan appel brugte han et 
kraftigt udtryk til dommeren NIELS HYLLEN. 
Esbjerg,der med det samme stoppede kampen. 
Henrik Mortensen fortsatte sin talestrøm 
til dommeren og udbad sig reel behandling. 
-Det får De,sagde dommeren.-Men så siger
vi farvel ,sagde Henrik Mortensen.Hvorefter
dommerne tog overliggerne ned og var klar
til at afbryde kampen.Henrik Mortensen kom
dog på andre tanker og kampen fortsatte.En
dommer skal ikke finde sig i alt,heller ik
ke på en cricketbane ,sagde Ni e 1 s Hyll en
til avisen.Når en anfører på sit holds veg
ne siger farvel ,så har jeg ikke andet end
at tage overliggeren og afbryde kampen.

JØRGEN MORILD havde som også ESBJERG,SKAN
DERBORG og CHANG sidst i juli besøg af det 
det engelske rejsehold ENFIELD EXILES,der 
vandt de fleste af sine kampe.Som MORILD 
bemærker fik de imidlertid mere end en 
sejr med sig fra ARHUS - der manglede også 
tre nye bats og et par keeperhandsker fra 
klubhuset,så JØRGEN håber på lidt fragt
gods fra det engelske. 
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INDTIL FOR NYLIGT har det været en nydel
se at komme til den idyllisk beliggende 
cricketbane under broen i ARHUS.Men efter 
hånden er det så som så med nydelsen -
DCF har efterhånden modtaget så mange kla 
ger over banens dårlige tilstand,både hvad 
angår græsslåning og almindelig vedlige
holdelse,at forbundet krafttigt har hen
stillet til århusianerne-at få gjort no
get ved sagen.Arhus har lovet at rette 
henvendelse til 11rette vedkommende 11 for 
at få sat skub i sagerne.Efter sigende 
var betingelserne især i slutspilskampene 
mod B 1909 og mod SKANDERBORG horrible. 
SVANHOLMS GERT KRISTENSEN havde en bevæget 
første over i 3.divisionskampen mod AB.Tab 
te sin første bold ud af hånden.ABs Mi
chael Lønhardt dukkede sig med det resul
tat at bolden faldt ned i toppen af gær
det.Efter bl.a.to udenom slog ABs anden 
åbner Chr.Fisher bolden i hænderne på Kri 
stensen,der blev så befippet,at han tabte 
den - ellers havde det været en åbningso
ver med to gærder - og hvilken over.Nu 
blev kampens helt drengespilleren DAVID O 
LAFSSON der fjernede 6 gærder for bare 23 
point.En overgang havde han et så fornemt 
snit som 6 for 9 - på 8 overs.Men ABernes 
sidstegærde,PETER K.JENSEN og ASAD AHMED 
præsterede at score 29 og dermed vinde 
matchen for AB. 
FLERE CRICKETSPILLERE har rykket teltpæle 
ne op i sommerferien.Foreløbig har den 
tidligere 1909-er FLEMMING SØNDERGAARD 
haft succes som en kærkommen forstærkning 
af kasteangrebet hos NYKØBING' F.Det resul 
terede i en halvlegssejr over SLAGELSE, 
hvor Søndergaard ialt tegnede sig for 11 
gærder for 43.BRUNO NIELSEN,HJØRRING er 
flyttet til KB,mens SØREN STEENSGAARD,for 
hen GRENA,har meldt sig ind hos SILKEBORG 
og HENNING MADSEN,tidligere SKANDERBORG 
har for�agt re�idensen til ARHUS.For nog
le �f,d1sse spillere gælder,at hvis de 
har"'�spillet for deres tidligere klub i 
grundspillet,kan de ikke deltage for de
res nye klub i slutspillet.FREM har fået 
nej til allerede på nuværende tidspunkt 
at betragte ABDUR-RAB KHAN som dansk bor
ger,så han kan deltage i slutspillet.KHAN 
har sø�t om dansk indfødsret,men sagen er 
e�dnu. 1 kke be�andl et færdig ,derfor nej
til dispensationsansøgningen. 
APROPOS FREM scorede ACTOR CHEEMA årets 
hidtil største century i kampen mod SILKE 
BORG - 174 på ialt 154 minutter og 118 
bol�e.53 af boldene gav ikke points.På de 
øvrige blev det til ni 6-ere,nitten 4-ere 
syv 2-ere og 30-enere. 
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Lars 

Persson -

nåede ikke 

frem til start 

LARS PERSSON kom i focus i slutspilskam
pen mellem AB og RINGSTED og det var han 
selv uden skyld i.Han kunne ikke nå frem 
til kampens start og anfører TALBRO mente 
derfor at have fået en aftale med JAN HAN 
SEN om at markreserven kunne træde ind 
og så træde ud igen,når Persson kom.Det 
kendte Jan Hansen imidlertid intet til ,så 
der blev nogle 11gloende øjeblikke 11,indtil 
det var klart at Persson ikke kom til at 
spillet.Det gjorde han til gengæld dagen 
efter,hvor han fjernede 7 af CHANGs gær
der for 32. 
SENERE i den samme kamp,RINGSTED-AB,var 
det imidlertid Ringsted-kasteren CLAUS 
RASMUSSEN,der kom i centrum.Dommer LARS 
HENRIKSEN no-ball-ede Rasmussen ialt 12 
gange.Det så ud som om den pågældende o
ver skulle blive endeløs,så AB kunne vin
de på ekstras alene.Kasteren anede ikke 
sine levende råd og det blev ikke bedre 
da dommeren foreslog ham at bowle under
arms for at få en ende på sagen.Til sidst 
gik en af Rasmussens holdkammerater,HANS 
E.JUNCKER hen til ham og fortalte ham:-
Du h�r ondt i armen! - Nej,jeg har ikke, 
replicerede Rasmussen forundret.Da disse 
replikker var blevet gentaget et par gan
ge vred Juncker armen om på Rasmussen,der 
hylede:-Jeg har ondt i armen! -Så er der 
over,lød dommerens forløsende svar. 
TRODS et par skuffelser på det sidste er 
man stadigt rappe på næverne i SILKEBORG 
I NYKØBING MORS-gærdehalvleg blev 9 mor
singboer grebet ud og den tiende løbet ud. 
POUL OFFERSEN,B 1913,tilbragte det meste 
af sin 53 års fødselsdag ved gærdet.Han 
stod inde i 202 minutter i mellemrække
kampen mod KOLDING og modtog ialt 218 bol 
de.Det blev til 64 point.JØRGEN JESSEN 
Kolding kunne i den samme kamp nøjes m�d 
51 bolde til at score sine 79 point på. 
Men det var ikke nok til at hindre at Of
fersen & Co.sejrede. 



4.SLIP 

Ole 

SchjØdt 

- glimrende

"last stand" 

VIBORG OLYMPIA kommer formentlig til at 
vente til sidste spilledag med at få af..
klaret om holdet skal ned i 3.division.0-
LE SCHJØDT og LARS KNUDSEN var ellers ved 
at give jyderne fornyet håb i en forrygen 
de LAST STAND mod SVANHOLM II.Da sidste 
mand gik ind manglede Viborg 41 for at 
vinde,men de to satte totalen op med 34, 
før Ole Schjødt blev taget i et fremragen 
de greb af keepe LEIF HANSEN på MORTEN PE 
TERSSONs kastning. 

I SIDSTE NUMMER af bladet blev det nævnt 
at POLITIKEN havde citeret landsholdsspil 
leren TORBEN SKOV,CHANG,for efter kampen 
mod HOLLAND at have udtalt;..-Alt for mange 
ældre spillere smider deres gærder væk 
med hovedløst spil.Endvidere er flere af 
dem i alt for dårlig fysisk form og kan 
dårligt stå på benene,hvis de har været i 
marken i flere timer". Forbunds formand OVE 
DALSGAARD har spurgt Torben Skov om han 
virkelig har udtalt sig som refereret.Tor 
ben svarer;-Den i dit brev omtalte udta
lelse vedrørende landsholdet er fuldstæn� 
dig forkert,da jeg kun har nævnt de for
skellige score..- og kasteresultater til 
vedkommende,som har skrevet artiklen.DCFs 
formand har herefter i et brev til POLI
TIKENs sportsredaktion anmodet om en kom
mentar,idet han bl.a.bemærker:..-Vi kan ik
ke have og har ikke noget imod at enkelt
personer (journalister) har en bestemt 
opfattelse af de ting der sker på og om
kring banen,men det ville klæde vedkommen 
de at komme ud af busken og lægge navn 
til,istedet for at skyde det i skoene på 
en,der ingen indflydelse har på det ende-
1 i ge -resultat. 11 

OG MENS vi nu er ved forholdet til offent 
ligheden har man indenfor dansk cricket 
i de senere år følt det mere og mere ud..
talt at sportspressen ikke vil beskæftige 
sig med cricket.Men måske skulle klubber ... 
ne gribe i egen barm.I turneringsregle
mentet står at klubberne selv skal indte-

- løst og fast om cricket og cricketers

lefonere kampresultaterne til RITZAUS BURE 
AU - men det gør færre og færre klubber, 
med det resultat at bureauet ikke kan sen
de noget ud og aviser og de·øvrige medier 
følgelig hell er ikke fortælle noget om, 
hvordan det er gået i turneringen.Det var 
særlig grelt i weekenden 13-14.august,hvor 
der var programsat 13 kampe i slutspille
ne.Af dem blev tre ikke afviklet på grund 
af regn,men af de resterende 10 hørte RIT
ZAU. ikke en lyd om de syv.DCF har idømt de 
pågældende klubber bøde og,som det siges 
i en skrivelse til slutspilsdeltagerne.Det 
vil man blive ved med,hvis ikke RITZAU bli 
ver underrettet.Får RITZAU ikke alle resul 
tater ophører bureauet på et eller andet 
tidspunkt helt med at skrive om cricket og 
det kan cricketsporten ikke være interes
seret i. 

!ØVRIGT har det også kostet bøder ikke at
sende indberetninger ind.Med de i forvejen
mange udsatte og ikke-spillede kampe er
det både for placeringerne i pointstabel
lerne og af hensyn til statistikken nødven
digt at vide,hvad der er spillet og hvad
der ikke er spillet.Og mens vi stadig be
skæftiger os med pengesager,så er der alt
så en voldsom restanceliste hos de passi
ve medlemmer,altså dem,der får CRICKET.Re
daktøren kan stort set være ligeglad,det
er ikke ham der skal have pengene eller
betale bogtrykkerregningen - men forbundet
kan så absolut ikke være ligeglad - så
tænk lige på at få sagen i orden,ikke.Tak!

PENGE er normalt ikke det,der præger cric
ketlivet mest,men POUL WINTHER,KERTEMINDE 
kan dog glæde sig over at der blev ca.60. 
000 til deling mellem cricket- og fodbold
klub efter en byfest i Kerteminde.Her gjor 
de cricketklubbens ungdom sig iøvrigt fint 
i et optog med H.C.ANDERSEN-garden i spid
sen,klædt i hvidt og med DCFs propaganda
plakat i spidsen, 

FLERE DANSKE cricketklubber har efterhån
den fået etableret faste og hjertelige for 
bindelser til engelske klubber.Det gælder 
HJØRRING og SKANDERBORG men også NYK.M.der 
i august for 4.gang mødtes med vennerne 
fra LEWES PRIORY - dennegang på MORS,hvor 
der var lagt et stort program,der gav gæs
terne lejlighed til at se øens natur,indu
stri og landbrug,ligesom der var modtagel
se på rådhuset.Der blev også tid til at 
spillet cricket - udover mod værterne og
så mod HERNING,VIBORG og ARHUS.LEWES PRIO
RY der spiller i SUSSEX countys bedste ræk 
ke havde ikke færre end seks førsteholds
spillere med til Danmark,så der var nok at 
se til for de danske hold. 
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Top 48 - T utal-statistikkerne (14/8) 
l.division
Gærdes pi 1 (min.5 inn.og 150 pts)

in + h.s pts gsn.
Henr.Mortensen,AaB 21 8 87+ 619 47.6 
P.P.Klokker,B 1909 24 8 96+ 649 40.5 
Lars Hansen,Svanh. 14 1 90 494 38.0 
Jens P.Morild,Hjør. 8 2 84 195 32.5 
Carst.Morild,AaB 22 5 72+ 502 29.5 
Gulzar Ahmed,B 1909 13 3 82 268 26.8 
John Madsen,Århus 14 2 73 303 25.2 
Ole Mortensen,Svh. 24 1 60+ 567 24.6 
Claus Morild,AaB 19 2 62 444 23.3 
Bj.Jensen,Nyk.M. 13 3 51 225 22.5 
Jan Hansen,Ringst. 12 2 72+ 219 21.9 
Bj.K.Jensen,Svanh. 13 3 35 206 20.6 

2.division:
Erik Olesen,Hors. 11 0 135 609 55.3 
M.Subhani,Frem 14 5 101 455 50.5 
Finn Nistrup,Svanh. 12 3 82 450 50.0 
Troels Nielsen,Frem 16 5 147+ 471 42.8 
Doug.Evans,KB 7 1 118 252 42.0 
John Nielsen,Slag. 5 0 60 206 41.2 
Johan Luther,Frem 13 2 85 444 40.3 
Actor Cheema,Frem 12 2 174 397 39.7 
Niels Talbro,AB 17 2 126+ 574 38.2 
Jan Ribel,AB 12 2 98 376 37.6 
Bj.Rasmussen,Silkbg.22 4 83+ 604 33.5 
Jørgen Holmen,KB 10 1 100 273 30.3 

FORTSAT FRA SIDE 15 

I midtkredsen har Esbjerg være suveræn 
sæsonen igennem og slutter med et af de 
højeste pointstal i det hele taget.I øst 
kredsen følges Glostrup på papiret tæt 
af både Svanholm og Ringsted,men Glostrup 
har spillet det færreste antal kampe og 
kan med sejre i disse,hvad der må forven
tes,ikke nåes. 
Det samme er tilfældet i lilleputrækken 
hvor Køge har leveret overraskelsen ved 
at være på 2.pladsen foran AB og Svan
holm der har ekscelleret meget i 0-0-
kampe.I midtkredsen er Esbjerg ligeså 
suverøn som hos drengene og i vestkred
sen har Chang fået klar hævn over mor
singboerne med sejre i alle de indbyrdes 
opgør.Både AaB og Holstebro har været 
med i denne række,men i flere kampe an
vendt for gamle spillere. 
Hvad ungdomskampene iøvrigt angår henvi
ses til resultatlisten - blot synes vi at 
Lars Mikkelsen,Glostrup,bør nævnes.I lil
leputkampen mod KB præsterede han nemlig 
i 2.halvleg at tage hele KBs 9ærdeside,9 
mand,for nu 6 point.Det er vist også no-
get af en rekord. ola. 
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Kastning (min.15 gærder) 
ov. ma pts wk gsn. 

Henning Olesen,AaB 177 53 337 37 8.8 
Fl.søegaard,Svanh.200.2 44 447 48 9.3 
H.Mortensen,AaB 392.3 118 751 77 9.7 
N.C.Elefsen,Hjør.104.3 36 213 21 10.1
J.Jønsson,Svanh. 78.0 20 164 15 10.9
Carst.Morild,AaB 275.0 99 548 49 11.1 
John Madsen,Årh. 148.4 46 306 26 11.7 
P.P.Klokker,1909 84,i 23 193 16 12.0 
Tom C.Nielsen,Hj. 77.3 16 181 15 12.0 
Rob.Burns,Århus 134.5 42 314 26 12.0 
L.Mathiassen,Årh.116.1 27 310 25 12.4
Lars Hansen,Svh. 78.1 8 276 22 12.5 

Joh.Luther�Frem 72.0 7 276 30 9.2 
Khalid Latif,Fr. 135.3 26 395 36 10.9 
P.Schmidt,Svanh. 70.2 13 210 19 11.0
T.Kristensen,svh.148.5 29 378 33 11.4
B.Rasmussen,Silk.255.3 79 543 47 11.5
Bj.Rossen,AB 156,3 40 377 32 11.7 
St.Paulsen,Svanh. 95.0 24 263 22 11.9 
O.B.Andersen,AB 170.3 44 433 36 12.0 
Tr.Nielsen,Frem 212.0 45 646 52 12.4 
A.Schultz,KB 164.5 37 368 29 12.6 
E.Sørensen,Slag. 107.0 23 243 19 12.7
Thor Jensen,Glo. 118.4 33 307 24 12.7 

Turneringsresultater: 
SLUTSTPIL I 

31/7.ÅRHUS (hj) over B 1909 med 5 st.gær 
der efter l.halvleg.(6-0) .B 1909 136 (P. 
P.Klokker 55,Flemm.Dalager 25,JØrgen
Knakkergaard 3 f.22,Robert Burns 3 f.36)
Århus 137 f.5 (Jørgen Beir Andersen 44+,
John Madsen 31).

6/8.AAB (ude) over B 1909 med 8 st.gær
der efter l.halvleg. (6-0) ,B 1909 126 (Gul 
zar Ahmed 31,P.P,Klokker 30,Henrik Mor
tensen 6 f.40) ,AaB 127 f.2 (Henning Ole
sen 45,Claus Morild 41+,Carsten Morild 
34+). 

7/8.ÅRHUS (hj) over SKANDERBORG med 7 st. 
gærder efter færdigsp.kamp. (8-0) .Skander
borg 48 (Lars Mathiassen 6 f.22,Jørn Beir 
Andersen 4 f.26) og 104 (L.Mathiassen 3 
f.35) ,Århus 63 f.5 (Erik Juul 3 f.23) ,og
90 f.3 (Hans Frantzen 25).

, 

7/8.SVANHOLM (hj) over HJØRRING med 87 
point efter l.halvleg. (6-0) .Svanholm 177 
f.6 (Ole Mortensen 39,Bj.K.Jensen 30,Hg.
Elmelund 28) ,Hjørring 90 (Jesper Morild
43,JØrgen JØnsson 3 f.17,Fl.SØegaard 3 f.
46) og 60 f.4 (Poul E.Larsen 36,Tom Kri

stensen 3 f.20).

13/8.AAB (hj) over B 1909 med 7 st.gærder 



efter l.halvleg. (6-0) .B 1909 93 (Peter P. 
Klokker 36,Carsten Morild 5 f.25,Hg.Ole
sen 3 _f.12) og 52 f.4,AaB 96 f.3 (Claus 
Morild 48). 

14/8.SVANHOLM (hj) over .ÅR.HUS med 3 po
int efter l.halvleg. (6-0) .Svanholm 165 f. 
8 (Lars Hansen 33,Bj.K.Jensen 28,Morten 
Petersson 26+,Jørn Beir Andersen 3 f.40, 
Robert Burns 3.f.46) ,Århus 162 (Jørgen 
Knakkergaard 34+,Hans Frantzen 26,O.Mor
tensen 4 f.47,Lars Hansen 3 f.38). 

14/8.AAB (hj) over SKANDERBORG med 51 po
int efter l.halvleg. (6-0) .AaB 125 (Car
sten Morild 43,Ole Isaksson 25,Jens Pries 
3 f.15,Kj.Kristensen 3 f.33

1
,Per Rasmussen 

3 f.51) og 30 f.0,Skanderborg 74 (Henrik 
Mortensen 6 f.13) og 58 f.7 (C.Morild 3 
f.21).

14/8.HJØRRING (hj)-B 1909.1.halvleg blev 
ikke færdigspillet. (0-0) .Hjørring 207 (J. 
P.Morild 46,Jesper Morild 44,P.E.Larsen
32,Gulzar Ahmed 4 f.56) ,B 1�09 67 f.0 (P.
P.Klokker 42+).

20/8.AAB (hj) over SVANHOLM med 7 st.gær 
der efter l.halvleg. (6-0) .Svanholm 37 
(Henrik Mortensen 6 f.16,Ole Isaksson 4 
f.21) ,AaB 63 f.3 (Flemm.SØegaard 3 f.28)

21/8.HJØRRING (hj)-SVANHOLM.Aflyst p.gr. 
af pitchens tilstand. 

21/8.SKANDERBORG (hj) over ÅRHUS med 9 
point efter l.halvleg. (6-0) .Skanderborg 
234 f.7 (Jens Kamp 53,Kj.Kristensen 58, 
Jens Priess 43,Lars Mathiassen 3 f.63), 
Århus 225 (Karsten Andersen 39,Steffen 
Meibom 40,Morten Meibom 36,Hans Frantzen 
35,Jørn Beier Andersen 33,Kj.Kristensen 
3 f.45,Leif Hansen 3 f.70). 

SLUTSPIL II 

31/7.FREM (hj) over SILKEBORG med en halv 
leg og 114 point. (8-0) .Frem 306 f.2 (Ac
tor Cheema 174,Johan Luther 75) ,Silkeborg 
78 (Azhar Ali 44,Khalid Latif 4 f.28,J. 
Luther 3 f.16,Troels Nielsen 3 f.33) og 
114 (Ej.Rasmussen 48,T.Nielsen 7 f.54,J. 
Luther 3 f. 31) . 

31/7.AB over RINGSTED med 6 st.gærder ef
ter l.halvleg. (6-0) .Sp.i Brøndbyerne.Ring 
sted 95 (Ole Beir Andersen 5 f.31,Bj.Ros
sen 4 f.32) ,AB 99 f.4 (Peter Sørensen 34, 
Niels Talbro 28,Henning Bergh 3 f.12). 

6/8.SILKEBORG (hj) over NYKØBING M.med 4 
st.gærder efter l.halvleg. (6-0) .Nyk.M. 
124 (Bjarne Jensen 51,Erik Mikkelsen 4 f. 
30) ,Silkeborg 128 f.6 (Ej.Rasmussen 48,Az
har Ali 34,Svend Villumsen 3 f.33).

6/8.FREM (hj) over CHANG med 4 st.gærder 
efter l.halvleg. (6-0) .Chang 199 (Poul 

Griis 50+,Tommy Knudsen 42,Troels Nielsen 
4 f.49) ,Frem 200 f.6 (A.Cheema 62,Johan 
Luther 53,T.Nielsen 40+,Torben S.Nielsen 
4 f. 77) . 

7/8.CHANG (ude) over AB med 6 point efter 
l.halvleg. (6-0) .Chang 147 (P.W.Jensen 30,
Torben S.Nielsen 26,Lars Persson 7 f.32),
AB 141 (Niels Talbro 44,T.S.Nielsen 4 f.
41,Bjarne Holtegaard 3 f.52).

7/8.RINGSTED (ude) over GLOSTRUP med 6 
st.gærder efter færdigsp.kamp. (8-0) .Glo
strup 62 (Jan Hansen 7 f.26,Cl.Rasmussen 
3 f.33) og 160 f.5 (Steen Thomsen 37+,Per 
Hansen 36,Thor Jensen 35,Rene Thomsen 27, 
Per Persson 3 f.45) ,Ringsted 63 f.6 (Per 
Vinding 32) og 162 f.4 (Ebbe Hansen 51+, 
Max Nielsen 39,Cl.Rasmussen 37+). 

7/8.NYKØBING M. (ude) over ESBJERG med 1 
st.gærde efter l.halvleg. (6-0) .Esbjerg 
117 (Leif Øre 31.Hans Chr.Jensen 25,Hg. 
Jensen 4 f.40,Flemm.Poulsen 4 f.56) ,Nyk. 
M.124 f.9 (Henning Jensen 27,Erik Hansen
26,Anker Ankersø 7 f.42).

13/8.GLOSTRUP (hj)-ESBJERG.Afbrudt p.gr. 
af regn.Glostrup 7 f.0. 

13/8.RINGSTED (hj)-FREM.Afbrudt p.gr.af 
regn.Frem 40 f.2. 

14/8.RINGSTED (hj)-NYKØBING M.l.halvleg 
blev ikke færdigspillet. (0-0) .Nyk.M.156 
(Henning Jensen 39,Erik Hansen 28,Bj.Jen

sen 25,Per Persson 4 f.27,Cl.Rasmussen 4 
f.52) ,Ringsted 73 f.4 (Flemm.Poulsen 3 f.
37) .

14/8.CHANG (ude) over SILKEBORG med 92 
point efter l.halvleg. (6-0) .Silkeborg 56 
(Henrik Flugel 5 f.16,Bjarne Holtegaard 

3 f.19) ,og 22 f.0,Chang 148 (Kim Peter
sen 40,Niels Bindslev 29,Torben Mortensen 
28,Bent Andersen 4 f.39,John Knudsen 3 f. 
39). 

14/8.AB (hj) over ESBJERG med 97 point ef 
ter l.halvleg. (6-0) .AB 157 f.8 (Niels Tal 
bro 45,Ths.Kentorp 27,Otto Gade 6 f.56), 
Esbjerg 60 (Ole Beir Andersen 7 f.29). 

20/8.AB (ude) over SILKEBORG med 40 point 
efter l.h�lvleg. (6-0) .AB 136 (Ths.Kentorp 
27,Lars Christensen 26,Erik Mikkelsen 4 
f.33,Bjarne Rasmussen 3 f.35) ,Silkeborg
96 (Ej.Rasmussen 25,Ths.Kentorp 3 f.6,O
le Beir Andersen 4 f.39).

21/8.GLOSTRUP (ude) over FREM med 6 st. 
gærder efter l.halvleg. (6-0) .Frem 129 (M. 
Subhani 45,Steen Thomsen 5 f.41,JØrgen 
Hansen 3 f.10) ,Glostrup 131 f.4 (Per Han 
sen 65,St.Thomsen 36,Troels Nielsen 3 f. 
45). 

21/8.NYKØBING M (hj) over AB med l st. 
gærde efter l.halvleg. (6-0) .AB 112 (Fl. 
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Poulsen 4 f,42,Claus Hansen 3 f.12,Hen
ning Jensen 3 f.16) ,Nyk.M.113 f.9 (Poul 
Pedersen 33,Erik Hansen 28+,Bjarne Ros
sen 4 f.51). 

21/8.ESBJERG (hj) over SILKEBORG med 6 
st.gærder efter l.halvleg. (6-0) .Silkebg. 
196 f.8 (Bjarne Rasmussen 60,Erik Niel
sen 41,Erik Randløv 29) ,Esbjerg 198 f.4 
(Jan Madsen 78+,Niels Hyllen 58). 

21/8.RINGSTED (ude) over CHANG med 8 st. 
gærder efter færdigsp.kamp og efter at 
Chang førte efter l.halvleg med 10 point 
(8-6) .Chang 53 (Ebbe Hansen 5 f.24) og 

66 (Kj.Petersen 24,Jan Hansen 5 f.29,Per 
Persson 5 f.33) ,Ringsted 43 (Henrik Flii
gel 8 f.17) og 74 f.2 (Per Winding 25, 
Max Nielsen 25) . 

SLUTSPIL III 

30/7.HORSENS (ude) over SORANER med 29 
point efter l.halvleg. (6-0) .Horsens 136 
(Ole Schaumann 41,John Poyser 27,N.O. 
Bjerregaard 5 f.63,Cort Schaumann 3 f.37 
Soraner 107 (O.Schaumann 4 f.35,Erik Ole 
sen 3 f.25). 

31/7.KB (hj) over HORSENS med 119 point 
efter l.halvleg. (6-0) .KB 171 f.7 (Per SØ 
rensen 46,Henning Lystrup 36+,0riel Jo
seph 4 f.81) ,Horsens 52 (Tom Hansen 4 f. 
18,Morten Blangstrup 3 f.9) og 25 f 2. 

6/8.VIBORG (ude) over SORANER med 159 po 
int efter l.halvleg. (6-0) .Viborg 251 f.7 
(Flemm.Sørensen 62,Carsten Kennild 49, 
Poul Pedersen 37+,0le Schjødt 27) ,Soraner 
92 (Frank Pearson 40,Fl.Agerskov 6 f.30). 

,7/8.SVANHOLM (hj) over VIBORG med 6 point 
efter l.halvleg. (6-0) .Svanho1m 205 (Bent 
Henriksen 42,Jan BØgh Nielsen 32,Henrik 
Lam 27,Patrick Joseph 4 f.51,Fl.Agerskov 
3 f.69) ,Viborg 199 (Patrick Joseph 64,Fl. 
Agerskov 26,Carsten Kennild 25,Peter 
Schmidt 4 f.32). 

7/8.SLAGELSE (ude) over KB med 3 st.gær
der efter l.halvleg. (6-0) .KB 136 (Benny 
Burmeister 43,Flemm.Gregersen 39,Ebbe 
Christiansen 3 f.31) ,Slagelse 139 f.7 
(Bo Christiansen 48,Brian Tønnesen 38+, 
Henning Lystrup 4 f.62). 

13/8.VIBORG (hj)-KB.l.halvleg ikke fær
digspillet. (0-0) .KB 240 (Jørgen Holmen 
100",steen Lund 48,Flemm,Gregersen 31,Mog. 
Sørensen 3 f.40) ,Viborg 151 f.8 (M.SØren
sen 35,Patrick Joseph 32,0le Schjødt 27, 
Fl.Gregersen 3 f.32). 

14/8.SLAGELSE (hj) over SVANHOLM med 3 
st.gærder efter l.halvleg. (6-0) .Svanholm 
191 (Finn Nistrup 82,Gert Kristensen 52, 
Lindy Petersen 3 f.38,Bo Christiansen 3 
f.4J,Erik Sørensen 3 f.58) ,Slagelse 193
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f.7 (John Nielsen 35,L.Petersen 34,B.Chri
stiansen 34,E,SØrensen 33+,Peter Schmidt
3 f.58).

14/8.HORSENS (hj) over KB med 179 point 
efter l.halvleg. (6-0) .Horsens 292 (Poul 
E.Hjorth 64,JØrgen Olesen 58�0le Biilow 53
Ole Schaumann 38+,John Poyser 33,Fl.Gre
gersen 3 f.78,Tom Hansen 4 f.103) ,KB 113
(Per Sørensen 3l�J.Olesen 4 f.42).

21/8.SVANHOLM (hj) over SLAGELSE med 187 
point efter l.halvleg. (6-0) .Svanholm 261 
(Gert Kristensen 106,Finn Nistrup 73,Jan 
BØgh Nielsen 27,Erik Sørensen 5 f.89) r 
Slagelse 74 (Peter Schmidt 4 f.28,Klaus 
Frederiksen 3 f.29). 

13/8.SORANER (hj)-SLAGELSE.Tabt af Sora
ner,der ikke stillede hold. 

20/8.HORSENS (hj)-SORANER.Tabt af Sora
ner,der ikke stillede hold. 

21/8.VIBORG (hj)-SORANER.Tabt af Soraner 
der ikke stillede hold. 

3/9.SLAGELSE (hj)-SORANER.Tabt af Soraner 
der ikke stillede hold. 

3.DIVISION ØST:

30/7.GLOSTRUP (ude) over KB med 5 st.gær 
der efter l.halvleg. (6-0) .KB 111 (Benny 
Burmeister 28,Steen Jensen 3 f.14) ,Glost. 
114 f.5 (Michael Andersen 52+,st.Jensen 
25). 

30/7.RINGSTED (hj) over KØGE med 1 st.gær 
de efter l.halvleg. (6-0) .Køge 228 (Erik 
Jensen 88,Stig Hansen 35,Jens Jeppesen 29 
Leif Johansen 6 f.78) ,Ringsted 230 f.9 
(Geert Jensen 101,Per Johansen 62,J.Jep
pesen 3 f.45). 

30/7.AB (ude) over SVANHOLM med 1 st.gær
de efter l.halvleg. (6-0) .Svanholm 136 
(Gert Kristiansen 66,Finn Nistrup 28,Wa
sim Ahmed 4 f.34) ,AB 137 f.9 (Niels Torp 
Andersen 44,I.Rana 35,David Olafsson 6 f. 
23) .

6/8.FREM (ude) over AB med 8 st.gærder 
efter 1. halvleg. (6-0) .AB 152 (Lars Chri
stensen 42,Wasim Ahmed 39,John Dean 5 f. 
41,M.Tufail 5 f.56) ,Frem 153 f.2 (Abdur
Rab Khan 87+,M.Tufail 61). 

7/8.FREM (hj) over NYKØBING F.med 7 st. 
gærder efter Lhalvleg. (6-0) .Nyk .F .140 
(T.S.Kalci 60,M.Tufail 6 f.58,John Dean 
4 f.40) ,Frem 144 f.3 (Abdur-Rab Khan 53, 
Helge Kaj 41+). 

7/8.KB (ude) over ROSKILDE med 28 point 
efter l.halvleg.(6-0) .KB 194 f.6 (Erik 
Michaelsen 74,søren Clausen 38,Eigil Jo
hansen 4 f.35) ,Roskilde 166 (Anders NØr

gaard 65,Stig Lucas 26,Stanley Pickers
gill 29+,Flemm.Hermann 5 f.51,Steen Lind 



hardt 3 f.48). 

7/8.KØGE (ude) over SORØ med 159 point 
efter l.halvleg. (6-0) .Køge 269 f.6 (Per 
B.Nielsen 50,Stig Hansen 46+,Benny B.Ni
elsen 54rJens Sørensen 32,Finn M.Nielsen
27,Ib Huckelkamp 4 f.87) ,sorø 111 (I.Hue
kelkamp 35,0le Huckelkamp 27,J.SØrensen
5 f.52,Benny B.Nielsen 3 f.47) og 76 f.l
(Jørgen Sarøe 50+).

7/8.GLOSTRUP (ude) over SLAGELSE med en 
halvleg og 17 point. (8-0) .Glostrup 223 f 
8 (Søren Mikkelsen 108,S.Naqui 25,Leif 
Jacobsen 6 f.106) ,Slagelse 79 (Jens Chr. 
Hansen 41+,S.Mikkelsen 5 f.21) og 127 (K. 
Andreasen 34,Harry MØller 5 f.35). 

14/8.NYKØBING F (hj) over SLAGELSE med 
en halvleg og 60 point.(8-0) .Nyk.F.147 
(Harry Erichsen 46+,Poul E.Nielsen 43, 
Poul J.Pedersen 31,Ib Elving 4 f.19,Kim 
Andreasen 4 f.56) ,Slagelse 44 (Flemming 
Søndergaard 6 f.24,P.E.Nielsen 4 f.18) 
og 43 (P.E.Nielsen 5 f.18,F.SØndergaard 
5 f.19). 

14/8.GLOSTRUP (hj) over ROSKILDE med 10 
st.gærder efter færdigsp.kamp. (8-0) .Ros
kilde 89 (Stig Lucas 48,John Svensson 4 
f.34,Kaj Petersen 4 f.37) og 55 (K.Peter
sen 3 f.22) ,Glostrup 123 f.3 (Harry Møl
ler 51,Jørgen Nielsen 42+) og 28 f.O.

14/8.RINGSTED (ude) over SORØ med 1 st. 
gærde efter l.halvleg. (6-0) .Sorø 86 (JØr 
gen Eliassen 28,0le Huckelkamp 25,Leif 
Johansen 6 f.36) ,Ringsted 88 f.9 (Gert 
Jensen 36+,Alex B.Olsen 3 f.20,J.Eliassen 
3 f.25). 

20/8.SLAGELSE (hj)-AB.Uafgjort efter fær 
digspillet kamp. (7-7) .Slagelse 161 (Jens 
Chr.Hansen 39,Jan Ursin 32,Ib Elving 32, 
John Madsen 30,W.Ammard 5 f.74) og 108 f. 
6 (J.C.Hansen 67+) ,AB 106 (I.Rana 53+,J. 
Christensen 4 f.55) og 163 (Ole Stensen 
40,W.Ammard 36,Mogens Fenger 36,J.Chri
stensen 4 f. 83) . 

20/8.KB (ude) over SVANHOLM med 6 st.gær 
der efter l.halvleg. (6-0) .Svanholm 93 (N. 
J.Lorentzen 25,Hg.Lystrup 5 f.43) og 116
f.6 (Naude Steyn 46+,St.Louis Hansen 26,
Hg.Lystrup 4 f.61) ,KB 98 f.4 (Hg.Lystrup
40,Kr.Morild 28,N.J.Lorentzen 3 f.29).

21/8.SORØ (hj) over FREM med 6 st.gærder 
efter l.halvleg.(6-0) .Frem 37 (Hans H. 
Nissen 3 f.3,Jørgen Eliasen 5 f.18) og 
96 f.4,Sorø 126 f.4 (Alex Olsen 41,0le 
Hiicke lkamp 38+) . 

21/8.KØGE (hj) over GLOSTRUP med 6 st. 
gærder efter færdigsp.kamp.(8-0) .Glostr. 
73 (Hugo Espersen 28) og 84 (Ole Roland 
26,Dennis Seier 3 f.13,Jens Sørensen 3 f 
34) ,Køge 76 f.6 (Per B.Nielsen 30,John

Svensson 3 f.24) og 87 f.4 (Per B.Niel
sen 27). 

MELLEMRÆKKE ØST (31) 

23/7.RINGSTED (hj) over ISHØJ med 11 po
int efter l.halvleg. (6-0) .Ishøj 148 (Iq
bal 33,Jan Marrott 4 f.42,Gert Jensen 3 
f.41) og 113 f.8 (Ashaf Butt 35,J.Marott
5 f.58) �Ringsted 159 f.4 (J.Marott 87+,
Lars Christiansen 37+) og 94 f.5 (L.Chri
stiansen 39).

31/7.KØGE (hj) over RINGSTED med en halv 
leg og 11 point. (8-0) .Ringsted 57 (Jens 
Sørensen 5 f.18"BjØrn Olesen 3 f.29) og 
40 (Leif O.Hansen 5 f.16) ,Køge 111 f.7 
(Jens Sørensen 68,0le Olsen 4 f.37,Jan 
Dahl 3 f. 32) . 

7/8.KØGE (hj) over ISHØJ med 10 st.gær
der efter færdigsp.kamp.(8-0) .Ishøj 35 
(Jan Pedersen 6 f.23,BjØrn Olesen 4 f.12 
og 89 (J.Pedersen 4 f.18) ,Køge 121 f.7 
(Preben Felt 61) og 6 f.0. 

7/8.LUND (hj) over NÆSTVED med 105 point 
efter Lhalvleg. (6-0) .Næstved 98 (Mogens 
Hansen 32,Masood Butt 4 f.13,J.Virapen 3 
f.27) og 126 f.7 (Leif Henriksen 46,Kim
Andreasen 25) ,Lund 203 (J.Virapen 41,Na
cem Shaikh 40,Leif Henriksen 5 f.43,Wil
ly Jacobseb 3 f.51).

7/8.RINGSTED (ude) over SORANER med 4 st 
gærder efter færdigsp.kamp,og efter at 
Soraner førte efter l,halvleg med 16 po
int. (8-6) .Soraner 92 (A.Mcintosh 25,John 
H�nsen 7 f.33) og 66 (J.Hansen � f.31), 
Ringsted 76 (J.Butler 6 f.36,A.Mcintosh 
4 f.34) og 85 f.6 (J.Butler 3 f.44). 

13/8.ISHØJ (hj)-LUND.Aflyst p.gr.af regn 

13/8.KØGE (hj)-SORANER.Tabt af Soraner, 
der ikke stillede hold. 

3.DIVISION VEST;

16/7.SKANDERBORG (ude) over HJØRRING ef-
ter l.halvleg. (6-0). 

30/7.B 1913 (hj) over DRONNINGBORG med 
36 point efter l.halvleg. (6-0) .B 1913 
152 (Lars li.Pedersen 37,Leif Jensen 28, 
JØrgen Hvidkjær 28,Chr.Boldsen 3 f.49), 
Dr.borg 116 (Hans U.Åstrup 64,JØrgen Ma
chon 3 f.4,Torbe Hirtz 3 f.45). 

30/7.ÅRHUS (ude) over SKANDERBORG med 
129 point efter l.halvleg. (6-0) .Århus 
193 f.l (Henrik Knap 81+,Erik Madsen 73, 
Kim Nielsen 32+) ,Skanderborg 64 (Finn 
Krause 30,0le Malfeld 6 f.32,Gavin Brown 
3 f.22). 

6/8.ÅRHUS (ude) over HOLSTEBRO med 1 st. 
gærde efter l.halvleg. (6-0) .Holstebro 185 
(P.E.Mortensen 74,BØrge Steensen 33,Flemm 
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Sønderby 4 f.42,Erik Madsen 3 f.39) ,Århus 
186 .f.9 (Mogens Gregersen 59+,Carsten An
dersen 39,Peter Johansen 5 f.49). 

7/8.FREDERICIA (hj) over KOLDING med 10 
st.gærder efter færdigsp.kamp. (8-0) .Kol
ding 35 (Bent Madsen 6 f.15,Peder Øster
gaard 3 f.11) og 77 (Jan Østergaard 5 f. 
32,P.Østergaard 5 f.37) ,Fredericia 98 f. 
4 (Lars P.Nielsen 3 f.30) og 19 f.0. 

7/8.HERNING (ude) over HJØRRING med 10 
st.gærder efter færdigsp.kamp. (8-0) .Hjør
ring 71 (Axel Morild 44,Erl.Krogh Ander
sen 5 f.21,Freddy Sangild 3 f.16) åg 64 
(Muhammad Abbas 4 f.9,F.Sangild 5 f.34), 
Herning 75 f.4 (John Simonsen 37+) og 64 
f.0 (Fazal Quereshi 31+,Hans P.Fenger 31+

13/8.B 1913 (hj)-ÅRHUS:Aflyst p.gr.af 
regn. 

13/8.HOLSTEBRO (ude) over SKANDERBORG m. 
10 st.gærder efter l.halvleg. (6-0) .Skan
derborg 198 (Finn Krause 102,Lars Wittus 
46,P.E.Mortensen 4 f.66) ,Holstebro 199 f. 
0 (Peter Johansen 143+,P.E.Mortensen 53+) 

14/8.KERTEMINDE (ude) over FREDERICIA m. 
3 st.gærder efter l.halvleg. (6-0) .Frede
ricia 64 (Poul Winther 6 f.22) ,Kertemin
de 93 f.7 (Peder Østergaard 5 f.23). 

14/8.HERNING (hj) over DRONNINGBORG med 
8 st.gærder efter færdigsp.kamp. (8-0) .Dr. 
borg 50 (Fl.Rasmussen 28,Erl.Krogh Ander
sen 5 f.18,Mohammed Abbas 4 f.14) og 46 
(M.Abbas 5 f.21,E.K.Andersen 4 f.22) ,Her 
ning 56 f.2 og 43 f.2 

21/8.HOLSTEBRO (hj)-HJØRRING.Tabt af HjØr 
ring,der ikke stillede hold. 

21/8.B 1913 (hj) over KOLDING.med 5 st. 
gærder efter l.halvleg. (6-0) .Kolding 137 
(Poul E.Nielsen 35,Lars P.Nielsen 33,Al
bert Keun 26,Torben Hirtz 5 f.32) ,B 1913 
141 f.5 (Jørgen Machon 41,JØrgen Jensen 
37+,L.P.Nielsen 3 f.50). 

MELLEMRÆKKE MIDT (32) 

30/7.HUSUM (ude) over HORSENS med en hal 
leg og 152 point. (8-0) .Horsens 34 (Her
mann Alker 5 f.7,Lorenz Thomsen 3 f.22) 
og 62 (Jørgen Keldgaard 37) ,Husum 249 f. 
8 (H.Alker 143,Henry K.Buhl 36,J.Keld
gaard 4 f.90). 

31/7.B 1909 (ude) over KERTEMINDE med en 
halvleg og 18 point. (8-0) .B 1909 128 (K. 
Lyø 51,Jens Nielsen 3 f.7) ,Kerteminde 45 
(John Peschard 3 f.4,Keld Lyø 3 f.10) og 
65 (K.LyØ 3 f.18). 

31/7.KOLDING (ude) over HOVEDGÅRD med 40 
. point efter l.halvleg. (6-0) .Kolding 192 
(Flemm.Christiansen 54,Peter Nielsen 52+ 
Graham Jenkins 5 f.41) ,Hovedgård 152 (B. 
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Klaxton 71,G.Jenkins 35,Lars H.Madsen 4 
f.13,Peter Nielsen 3 f.24).

7/8.ESBJERG (ude) over B 1913 med 6 st. 
gærder efter færdigsp.kamp. (8-0) .B 1913 
80 (Knud Hansen 3 f.14,Mogens Seider 3 
f.20) og 110 (M.Seider 6 f.39) ,Esbjerg
112 (Mich .Hansen 3 f.16 ,.Kurt Hansen 3 f.
53) og 79 f.4 (Erik Abrahamsen 26,Kurt
Hansen 3 f .16) .

13/8.B 1909 (ude) over HOVEDGÅRD med 9 
st.gærder efter færdigsp.kamp. (8-0) ,Hoved 
gård 44 (Egon Jensen 5 f.12) og 181 (Bri
an Klaxton 77,Graham Jenkins 53,Duncan 5 
f.56) ,B 1909 91 f.4 (Vagn Hansen 28,Flemm
Dalager 25) og 137 f.l (Fl.Dalager 81,V.
Hansen 49).

14/8.KERTEMINDE (hj)-HORSENS.Tabt af Hor
sens,der ikke kunne stille hold. 

14/8.B 1913 (hj) over KOLDING med 46 po
int efter l.halvleg.(6-0) .B 1913 175 f.6 
(P.Offersen 64,BØrge Wosny 47) ,Kolding 
129 (Jørgen Je�sen 79,Kaj Hansen 6 f.46, 
Kurt Hansen 3 f.56). 

20/8.KOLDING (hj) over B 1909 med 2 st. 
gærder efter l.halvleg. (6-0) .B 1909 135 
(Jan Olsen 73,Jens TjørnehØj 33) ,Kolding 
138 f.8 (Kjeld Jessen 80,Allan Lohmann 4 
f.40).

MELLEMRÆKKE VEST (33) 

31/7.VIBORG (ude) over NYKØBING M.med 
37 point efter l.halvleg. (6-0) .Viborg 
225 f.5 (Mogens Sørensen 73,Jan Thorup 
52+,Jørn Mathiasen 31,Tom Pedersen 29+) 
Nyk.M.188 (Hans Aa.HØjer 46,Saleen Ahmed 
39,Jørn Lauridsen 29rThs.Øgaard 3 f.16, 
Mog.SØrensen 3 f�42). 

6/8.ÅRHUS (hj)-AAB:Udsat. 

6/8.HERNING (hj)-VIBORG:Udsat. 

14/8.NYKØBING M (hj)-AAB:Udsat. 

DAME RÆKKE ( 34) 

14/8.KØGE (hj) over RINGSTED med 27 point 
(6-0.) .Køge 61 (Lone Holmquist 4 f.6) ,Ring 
sted 34 (Lone Nielsen 3 f.7). 

JUNIOR ØST (41) 

6/8.RINGSTED (ude) over SLAGELSE med 9 
st.gærder efter færdigsp.kamp. (8-0) .Sla
gelse 65 (Ebbe Christiansen 35,søren Bo 
Rasmussen 8 f.13) og 54 (E.Christiansen 
25,S.B.Rasmussen 5 f.15,Mich.B.Hansen 5 
f.32) ,Ringsted 99 f.4 (M.B.Hansen 34+)og
24 f.l.

6/8.KB (ude) over KØGE med 10 point ef
ter l.halvleg. (6-0) .Køge 24 (Tom Hansen 
6 f.5,Morten Blangstrup 3 f.12) og 96 (D 



Seier 36,Erik Michaelsen 4 f.23,T.Hansen 
3 f.33) 

1
KB 34 f.3 og 38 f.2. 

6/8:svANHOLM (ude) over GLOSTRUP med 9 st 
gærder efter l.halvleg. (6-b) .Glostrup 73 
(Søren Mikkelsen 27,Kim Larsen 3 f.11,St. 
Paulsen 4 f.24) ,Svanholm 78 f.l (Bjarne 
K.Jensen 62+).

13/8.SVANHOLM (hj) over SLAGELSE med 10 
st.gærder efter færdigsp.kamp. (8-0) .Sla
gelse 60 (Thorbjørn Wulsten 5 f.11) og 56 
(Ebbe Christiansen 34,David Olafsson 3 f. 
32) ,Svanholm 64 f.0 (Bj.K.Jensen 45+) og
58 f.O (Michael Olsen 32+).

14/8.KØGE (ude) over AB med 3 point ef
ter l.halvleg. (6-0) .Køge 89 (Jens Jeppe
sen 32,Carsten Bundgaard 7 f.17) og 47 f. 
1 (Dennis Seier 25) ,AB 86 (D.Seier 7 f. 
33,J.Jeppesen 3 f.27). 

14/8.SORØ (hj)-RINGSTED.Afbrudt p.gr.af 
regn.Sorø 51 f.O (Alex B.Olsen 33+). 

20/8.GLOSTRUP (hj) over SORØ med 8 st.gær 
der efter 1.halvleg. (6-0) .Sorø 137 (Peter 
Morthorst 30,JØrgen Nielsen 4 f.17,Karst. 
Mikkelsen 3 f.41,SØren Mikkelsen 3 f.41), 
Glostrup 141 f.2 (J.Nielsen 68+,S.Mikkel
sen 28+). 

JUNIOR MIDT (42) 

19/6.ÅRHUS (hj)-HORSENS:Ikke spillet. 

2/7.B 1913 (hj)-SKANDERBORG:Ikke spillet. 

6/8.SKANDERBORG (hj)-B 1913.Tabt af 1913 
der ikke kunne stille hold. 

6/8.ESBJERG (ude) over KERTEMINDE med 9 
st.gærder efter færdigsp.kamp. (8-0) .Ker
teminde 136 (Bjarne Rasmussen 62,Torben 
Jensen 5 f.42) og 117 (Ej.Rasmussen 32, 
Knud Larsen 25,Hg.H.Petersen 3 f.18) 1Es
bjerg 165 f:3 (Mogens Seider 101+,Tim Jen 
sen 29) og 95 f.l (Hg.H.Petersen 46) 

7/8.HORSENS (hj) over ÅRHUS med en halv
leg og 52 point. (8-0) .Horsens 196 f.3 
(Carsten Pedersen 106,0le Bulow 43+) ,År
hus 78 (Morten Sodemann 8 f.31) og 66 
(Keld Fonvig 40). 

13/8.ESBJERG (ude) over HORSENS med 7 st 
gærder efter færdigsp.kamp. (8-0) .Horsens 
182 (Ole Bulow 75,Carsten Pedersen 74,M. 
Seider 5 f.51) og 119 (C.Pedersen 6410.
Bulow 47+) ,Esbjerg 194 f.3 (Kim Madsen 
102+,Henni�g Pedersen 35,Mog.Seider 31) 
og 115 f.3 (Karsten Grigel 64+1Jan HØberg 
25+,C.Pedersen 3 f.45). 

13/8.ÅRHUS (ude) over KERTEMINDE med 10 
st.gærder efter l.halvleg. (6-0) .Kertemin 
de 88 f.8 (Knud Larsen 54+Keld Fonvig 3 
f.21) ,Århus 89 f.0 (Jens BØnding 44+,K.
Fonvig 30+).

14/8.SKANDERBORG (hj)-ÅRHUS:Tabt af Århus 
der ikke kunne stille hold. 

14/8.ESBJERG (hj) over B 1913 med 10 st. 
gærder efter færdigsp.kamp. (8-0) .B 1913 
44 (P.Rasmussen 30,Karsten Grigel 4 f.3 
Mog.Seider 3 f.28) og 23 (K.Grigel 5 f. 
10,M.Seider 3 f.12) ,Esbjerg 59 f.4 (H.Pe 
dersen 25+) og 11 f,0. 

JUNIOR VEST ( 43) 

6/8.NYKØBING M (hj)-HJØRRING.Tabt af Hjør 
ring,der ikke kunne stille hold, 

6/8.VIBORG (hj)-DRONNINGBORG:Udsat. 

13/8.HJØRRING (hj)-VIBORG:Udsat. 

13/8:NYKØBING M. (hj)-CHANG.l.halvleg ik
ke færdigspillet. (0-0) .Chang 221 f.4 (Car 
sten Strandvig 102,Niels Bindslev 50+), 
Nyk.M.133 f.8 (Lars Dalgaard 51,Gert Kri
stiansen 3 f.19). 

20/8.CHANG (hj) over DRONNINGBORG med 7 
st.gærder efter færdigsp.kamp. (8-0) .Dron
ningborg 22 (Gert Kristiansen 4 f.12) og 
92 (Hans U.Åstrup 36,Hasse Nielsen 4 f. 
30,Carsten Strandvig 3 f.12) ,Chang 60 f.6 
(Steen HØedt 3 f.22,H.U.Åstrup 3 f.26) og 

60 f.3 (John Tørring 25). 

20/8.NYKØBING M (ude) over VIBORG med 6 
st.gærder efter l.halvleg. (6-0) .Viborg 
89 (Flemm.Sørensen 44,Lars Dalgaard 3 f. 
32) ,Nyk.M.93 f.4 (Søren Ravn )0+).

DRENGE ØST (51) 

6/8.KØGE (hj) over KB med 7 st.gærder ef
ter 1.halvleg. (6-0) .KB 56 (Matti Jacobsen 
6 f.14) ,Køge 58 f.3. 

6/8.RINGSTED (ude) over SLAGELSE med en 
halvleg og 18 point. (8-0) . Slagelse 26 (J. 
Bredo 3 f.3,0le Olsen 3 f.5) og 42 (0.01-
sen 4 f.3) !Ringsted 86 f.l (Jan Bredo 45
Ths.Olsen 25+). 

13/8.RINGSTED (ude) over SORØ med en halv 
leg og 94 point. (8-0) .Ringsted 133 f.l 
(Jan Bredo 66+,Kenneth Hansen 28+,0le Ol
sen 26) ,Sorø 29 (O.Olsen 4 f.10) og 10 (K 
Hansen 5 f.3). 

14/8.AB (hj) over KØGE med 53 point efter 
l.halvleg. (6-0) .AB 101 (Matti Jacobsen 6
f.46) ,Køge 48 (Kim Bagger 4 f.2).

14/8.GLOSTRUP (hj) over SVANHOLM med 16 
point efter l.halvleg. (6-0) .Glostrup 46 
(Thorbjørn Wulsten 6 f.18,Lars Mikkelsen 
26+) ,Svanholm 30 (L.Mikkelsen 7 f.8,SØ
ren Mikkelsen 3 f.17): 

20/8.FREM (hj) over SLAGELSE med 27 po
int efter færdigsp.kamp og efter at Sla
gelse førte •efter l.halvleg med 9 point. 
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(8-6) .Frem 43 (Lars Jensen 6 f.12) og 83 
f.3,Slagelse 52 f.2 og 56 (L.Jensen 32,
Jan Mørk 5 f.31,Karl E.Petersen 3 f.20).

18/8.FREM (hj)-KB.Tabt af Frem,der ikke 
stillede hold. 

DRENGE MIDT ( 52) 

30/7.KERTEMINDE (hj)-SKANDERBORG.l.halv
leg ikke færdigspillet. (0-0) .Skanderborg 
129 (Lars Gadkjær 102+,Claus Andersen 5 
f.46,Chr.Christiansen 4 f.49) ,Kerteminde
100 f.9 (Chr.Christiansen 30,0le Wittus
6 f .32).

6/8.KOLDING (hj) over FREDERICIA med 5 
st.gærder efter færdigsp.kamp og efter at 
Kolding førte efter l.halvleg med 20 po
int. (8-6) .Fredericia 84 (Jan Madsen 48,0-
le Scott 3 f.29) og 41 (Per Højgaard 3'f. 
7) ,Kolding 64 (Kim Sorgenfri 4 f.10) ,og
65 f.5 (Peter Christensen 30).

13/8.ESBJERG (ude) over FREDERICIA med 
9 st.gærder efter færdigsp.kamp. (8-0). 
Fredericia 39 (Kim Madsen 5 f.16) og 10 
(K.Madsen 4 f.5) ,Esbjerg 48 f.2 og 4 f.l 

14/8.SKANDERBORG (hj) over KOLDING med 
21 point efter l.halvleg.(6-0) .Skander
borg 93 (Lars Gadkjær 29,Flemm.JØrgensen 
26,Henrik HØyby 5 f.7) ,Kolding 72 (Hen
rik Eriksen 30,Kim Wiirtz 4 f.10,L.Gad
kjær 3 f. 36) . 

21/8.KERTEMINDE (hj) over FREDERICIA med 
61 point efter l.halvleg. (6-0) .Kertemin
de 134 (Chr.Christiansen 39,Jan Madsen 4 
f.53) ,Fredericia 73 (Jan Madsen 61).

DRENGE VEST (53) 

6/8.NYKØBING M.II (hj)-HJØRRING:Tabt af 
HjØrring,der ikke kunne stille hold. 

7/8.NYKØBING M.I (hj) over HERNING med 
49 point efter l.halvleg. (6-0) .Nyk.M.I 
132 f.6 (Kaj O.Nielsen 53,Torben Dalgård 
48�Jesper Rosendal 3 f.63,Rene K.Ander
sen 3 f.65) ,Herning 83 (R.K.Andersen 46, 
Kim Pedersen 3 f.11,Bj.Knakkergaard 3 f. 
15,Chr.Mikkelsen 3 f.19) og 15 f.4 (Chr. 
Mikkelsen 3 f.10). 

6/8.CHANG (hj)-ÅRHUS.Tabt af Århus,der 
ikke stillede hold. 

13/8.NYKØBING M.I (hj) over CHANG med 5 
st�gærder. (6-0) .Chang 96 (Tommy Christi
ansen 26,Karl E.Poulsen 5 f.25,Chr.Mik
kelsen 3 f.36) ,Nyk.M.I 99 f.5 (K.E.Poul
sen 27) .. 

13/8.HERNING (ude) over HOLSTEBRO med 6 
st.gærder efter l.halvleg. (6-0) .Holste
bro 78 (Peter Bernholdt 25,Rene Krogh 4 
f.32) ,Herning 96 f.4 (Henrik Jensen 46)
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14/8.HOLSTEBRO (hj) over HJØRRING med 32 
point. (6-0) .Holstebro 89 (Anders Morild 
3 f.24,Jens Morild 3 f.24) ,Hjørring 57 
(Kaj Andersen 4 f.14). 

17/8.CHANG (hj) over AAB med en halvleg 
og 20 point. (8-0) .Chang 96 f.5 (Carsten 
Strandvig 27,Per Pedersen 26,Kenneth Han
sen 3 f.31) ,AaB 36 (C.Strandvig 5 f.5) og 
40, 

LILLEPUT ØST (61) 

7/8.GLOSTRUP (ude) ove� KØGE med 7 st.gær 
der efter færdigsp.kamp. (8-0) .Køge 25 
(Claus Sørensen 5 f.10,Lars Mikkelsen 5 
f.13) og 38 (Peter Sørensen 29,Cl.Søren
sen 5 f.21,L.Mikkelsen 3 f�l4) ,Glostrup
34 f.2 og 34 f.3.

12/8.AB (hj) over KB med 6 st.gærder ef
ter l.halvleg. (6-0) .KB 35 (Kenneth Mar
tinsen 5 f.10,Henrik Sørensen 4 f.14) og 
25 f.3,AB 37 f.4 (Martin Burridge 3 f.10) 

,13/8.KØGE (hj) over SVANHOLM med 4 st. 
gærder efter l.halvleg. (6-0) .Svanholm 44 
(Peter Sørensen 4 f.19,Kenneth Jacobsen 
3 f.21) ,Køge 49 f.6 (K,Jacobsen 31+,sø
ren Henriksen 4 f.18). 

13/8.GLOSTRUP (hj) over KB med 7 st.gær
der efter færdigsp.kamp. (8-0) .KB 18 (L. 
Mikkelsen 5 f.7,Claus Sørensen 3 f.8) og 
20 (L.Mikkelsen 9 f.6) ,Glostrup 25 f.3 
og 16 f. 3. 

15/8.SVANHOLM (hj)-AB.l.halvleg blev ik
ke færdigspillet. (0-0) .Svanholm 130 f.8 
(søren Henriksen 35,Jesper Larsen 31,Mar 
tin Bundgaard 26 ,. søren Morthorst 4 f .1 7) 
AB 48 f.5 (M.Bundgaard 3 f.3). 

20/8.KØGE (hj) over AB med 80 point ef
ter l.halvleg. (6-0) .Køge 111 f.4 (Ken
neth Jacobsen 52,Kenneth Martinsen 3 f. 
32) ,AB 31 (Peder Sørensen 7 f.3,K.Jacob
sen 3 f.11) .

20/8.SVANHOLM (ude) over RINGSTED med 84 
point efter l.halvleg. (6-0) .Svanholm 116 
f.4 (Martin Bundgaard 63+,søren Henriksen
28) ,Ringsted 32 (S.Henriksen 7 f.12) og
51 f. 5.

LILLEPUT MIDT (62) 

30/7.SKANDERBORG (ude) over KERTEMINDE m. 
6 point efter l.halvleg. (6-0) .Skanderborg 
104 f.2 (Flemm.JØrgensen 68+) ,Kerteminde 
98 (Chr.Christiansen 38,Fl.JØ�gensen 6 f. 
37) .

6/8.ESBJERG (ude) over KERTEMINDE med 10 
st.gærder efter færdigsp.kamp. (8-0) .Ker
teminde 42 (Kurt Knudsen 5 f.19,Tim Jen
sen 4 f.14) og 32 (K.Knudsen 4 f.11,T.Jen 
sen 3 f.16),Esbjerg 47 f.O og 34 f.O. 



LILLEPUT VEST (63) 

7/8.HOLSTEBRO (hj)-NYKØBING M.I.Tabt af 
Holstebrorder får O turneringspoint for 
brug af for gammel spiller.�olstebro 102 
(Peter Bernholdt 43,Kaj Andersen 28,Hen
rik Dyhr 4 f.6,Chr.Nielsen 3 f.19) ,Nyk.M.

I.55 f.9 (Henrik Jensen 5 f,31,Kaj Ander
sen 4 f.12).

7/8.HOLSTEBRO (hj)-NYKØBING M.II.Tabt af 
Holstebro,der får O turneringspoint for 
brug af for gammel spiller.Holstebro 62 
(Chr.Ås Degn 5 f.28) ,Nyk.M.II 24 (Henrik 
Jensen 5 f.3,Kaj Andersen 4 f.9). 

6/8.AAB (hj) over NYKØBING M.II med 14 
point efter l.halvleg. (6-0) .AaB 51 (Chr. 
Degn 4 f.21) ,Nyk.M.II 37 (Claus Frederik 
sen 3 f.17,Jesper Olesen 3 f.15). 

10/8.CHANG (ude) over AAB med 3
1 

st.gærder 
efter l.halvleg.(6-0) .AaB 17 (Carsten Ol
sen 3 f.5) og 21 f.5,Chang 46 f.7 (Jesper 
Olesen 3 f.19). 

13/8.CHANG (ude) over NYKØBING M.II med 
6 st.gærder efter l.halvleg. (6-0) .Nyk.M., 
II 31 (Carsten Olesen 6 f.8,søren Nielsen 
3 f.7) ,Chang 37 f.4 (Karsten Hansen 3 f. 
16) .

A-RÆKKE ( 71)

19/7.SVANHOLM (hj) over FREM med 11 point 
(6-0) .Svanholm 170 (Finn Nistrup 32+,SØ
ren Hamberg 30+,Hg.Elmelund 28,Klaus Fre
deriksen 25+) ,Frem 159 f.9 (A.Cheema 31+, 
Jørgen Belling 25+,Jan BØgh Nielsen 4 f.11 

20/7.GLOSTRUP (hj) over AB med 3 st.gær
der. (6-0) .AB 147 (Mich.LØnhardt 31+,Ths. 
Kentorp 31+

,.
Thony Hadersland 29) ,Glostrup 

148 f.7 (Mich.Møller 32+,Jørgen Nielsen 
26,Knud Nordkamp 25+). 

27/7.FREM (hj) over AB med 5 st.gærder. 
(6-0) .AB 101 (Niels Talbro 28+,Niels NØr

regaard 30) ,Frem 105 f�S (Troels Nielsen 
33,Johan Luther 31). 

2/8.SVANHOLM (hj) over GLOSTRUP med 3 st. 
gærder. (6-0) .Glostrup 144 (Karsten Mikkel 
sen 31+1Rene Thomsen 30+,Thor Jensen 30+)
Svanholm 145 f.7 (Poul TransbØl 33+,Mich. 
Petersson 33+). 

A-RÆKKE (74)

30/7.CHANG (ude) over VIBORG med 13 point 
(6-0) .Chang 124 (Gert Christensen 33) ,Vi
borg 111 f.7 (Poul Pedersen 30+,Jeppe Sø
rensen 25,Bjarne Holtegaard 3' f.6). 

30/7.VIBORG (hj) over HOLSTEBRO med 46 po 
int.(6-0) .Viborg 157 f.9 (Fl.SØrensen 31+ 
Mogens Sørensen 26) ,Holstebro 111 f.9 (Car 
sten Nielsen 28,Jan Thorup 3 f.14). 

30/7.CHANG over HOLSTEBRO med 62 point.Sp. 
i Viborg. (6-0) .Chang 132 f.9 (Kim Petersen 
32,Kim Olesen 25,Niels Bindslev 33,Ernst 
Flink 4 f.13) ,Holstebro 70 (N.Bindslev 3 f. 
21) . 

PRIVATKAMPE: 

4/7.FREM (ude) over BARNET CC,London,m; 
6 st.gærder.Barnet 146 (John Virapen 7 
f.32) ,Frem 147 f.4 (M.Subhani ·97+,0le
Christiansen 46).

5/7.MILLHILL cc"London (hj) over FREM m 
93 point.Millhill 215 f.3 (D.Mendes 101+ 
K.Latif 2 f.22).

6/7.RADLETT CC,London (hj)-FREM.Uafgjort 
Radlett 237 f.3 (Hubbard 102+) ,Frem 147 
f.9 (M.Subhani 91).

16/7.ENFIELD EXILES (ude) over ESBJERG 
med 47 point.Enfield 176 f.4 (M.D.Park 
74,Hewer 51) og 245 f.4 (Park 57+,Hewer 
68+,Kensey 42,Lawmann 30,Kamall 28) ,Es
bjerg 148 (Hans Chr.Jensen 43,sv.E.An
kersø 26,Kamall 4 f.54) og 126 (Chr.An
kersø 44,Anker Ankersø 34,Kamall 5 f.47 
Jones 3 f.17) . 

18-19/7.SKANDERBORG (hj) over ENFIELD
EXILES med 1 st.gærde.Enfield 182 (Ken
sey 69,Park 65,Erik Mikkelsen,Silkebg,3
f.43) ,Skanderborg 184 f.9 (J.St.Larsen
48,Jens Priess 39,Lars Nielsen 28,Ken
sey 3 f.19). 
20/7.ÅRHUS (hj) over ENFIELD EXILES med 
2 st.gærder (35 overs) .Enfield 133 (He
wer 84,Kensey 41,Robert Burns 5 f.45,Kim 
Nielsen 3 f.3) ,Århus 137 f.8 (H.Frantzen 
37,R.Burns 29,Jan Beir Andersen 25). 

21/7.ENFIELD EXILES (ude) over ÅRHUS med 
6 st.gærder (35 overs) .Århus 139 f.6 (M. 
Meibom 54,JØrgen Morild 37+) ,Enfield 141 
f.4 (Hewer 80+).
22-23/7.ENFIELD EXILES (ude) over CHANG
med 7 st.gærder.Chang 113 f.4 (Henning
Olesen,AaB,36+) og 165 (Kamall 7 f.90)
Enfield 180 f.3 (T.Trew 75+rHewer 75) 
og 101 f.3 (Park 61+). 

23/7.SKANDERBORG (hj) over VBB BERLIN 
med 1 st.gærde.VBB 117 (Carson 63,J.St. 
Larsen 6 f.37,Leif Hansen 4 f.42) ,skan
derborg 120 f.9 (Jens Kamp 40,Merry 4 f. 
42,Carson 3 f.32). 

23/7.KØGE II (hj) over den britiske am 
bassade,København,med 3 st.gærder.Ambas 
saden 93 (A.Watso� 34,Leif Sonberg 3 f.
29) �Køge 97 f.7 (Jens P.Jensen 42).

11/8.LEWES PRIORY (ude) over HERNING med
57 point.Priory 173 f.6 (R.Wilkinson 103+
Mohammed Abbas 3 f.37) ,Herning 116 (Erl.
Krogh Andersen 35,I.Price 5 f.57).
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Stillingerne (21/8): 
GRUNDSPIL I: 

AAB 8 48 6.00 
SVANHOLM 7 32 4.57 
HJØRRING 7 14 2. 00 
ARHUS 8 14 l.75 
B 1909 8 14 l . 75 
SKANDERBG. 7 12 l. 71 

GRUNDSPIL II: 

RINGSTED 5 22 4.40 
CHANG 5 22 4.40 
FREM 4 17 4.25 
AB 6 21 3.50 
NYK.M. 5 15 3. 00 
GLOSTRUP 3 6 2.00 
ESBJERG 4 6 1.50 
SILKEBORG 6 9 1.50 

SLUTSPIL III: 

SVANHOLM 5 24 4.80 
HORSENS 6 24 4.00 
SLAGELSE 7 24 3.43 
KB 6 6 l .00 
VIBORG 6 6 l. 00 
SORANER 0 0 0.00 

3.DIVISION ØST:

RINGSTED 9 52 5.78 
SORØ 9 48 5.33 
KØGE 8 42 5.25 
GLOSTRUP 9 42 4.67 
AB 9 41 4.56 
SLAGELSE 9 33 3.67 
FREM 8 18 2.25 
SVANHOLM 8 18 2.25 
KB 9 18 2.00 
ROSKILDE 7 6 0.86 
NYK.F. 9 8 0.78 

3. DIVISION VEST:

HERNING 
B 1913 

7 42 6.00 
5 30 6.00 

FORTSAT FRA SIDE 20: 

FREDERICIA 7 32 4.56 
ARHUS 5 18 3. 60 
KERTEMINDE 6 18 3.00 
KOLDING 8 20 2.50 
HOLSTEBRO 7 14 2. 00 
SKANDERBG. 8 14 l .75 
DRONNINGBG.7 12 l .71 
HJØRRING 8 0 0.00 
GRENA 0 0 0.00 

MELLEMRÆKKE ØST: 

LUND 5 30 6.00 
KØGE 8 4F 5.75 
RINGSTED 7 30 4.69 
SORANER 6 20 3.33 
NÆSTVED 7 14 2. 00 
ISHØJ 6� 8 l . 33 

MELLEMRÆKKE MIDT: 

ESBJERG 5 32 6.20 
KOLDING 4 20 5.00 
B 1913 5 24 4.80 
B 1909 5 22 4.40 
HUSUM 5 16 3.20 
HOVEDGARD 5 8 1.60 
HORSENS 6 6 l .00 
KERTEMINDE 5 0 0.00 

MELLEMRÆKKE VEST: 

NYK.M. 4 20 5.00 
VIBORG 4 12 3.00 
HERNING 3 8 2.67 
ARHUS 1 0 0.00 
AAB l 0 0.00

DAMERÆKKE: 

KERTEMINDE 2 12 6.00 
AB 3 12 4.00 
KØGE 2 6 3.00 
RINGSTED 3 0 0.00 

JUNIOR ØST: 

SVANHOLM 6 38 6.33 DRENGE VEST: 

KØGE 6 28 4.67 NYK.M.I 6 44 7.33 
GLOSTRUP 5 22 4.40 CHANG 6 38 6.33 
KB 6 20 3.33 ARHUS 6 28 4.67 
RINGSTED 5 14 2. 80 AAB 6 24 4.00 
AB 7 12 l.71 HOLSTEBRO 5 6 l . 20 
SORØ 4 0 0.00 HJØRRING 6 6 l .00 
SLAGELSE 4 0 0.00 HERNING 7 6 0.86 

JUNIOR MIDT: 
NYK.M. II 4 0 0.00 

ESBJERG 10 68 6.80 
VIBORG 0 0 0.00 

SKANDERBG. 6 36 6.00 LILLEPUT ØST: 

HORSENS 7 22 3.14 GLOSTRUP 8 44 5.50 
KERTEMINDE 8 14 l .76 KØGE 8 33 4. 13 
B 1913 9 14 l . 56 AB 9 24 3.67 
ARHUS 9 12 l . 33 SVANHOLM 8 18 2.25 

JUNIOR VEST: 
RINGSTED 8 12 1 . 50 
KB 7 3 0.43 

NYK.M. 7 42 6.00 
SORØ 0 0 0.00 

CHANG 7 32 4.57 
VIBORG 4 8 2.00 LILLEPUT MIDT: 

HJØRRING 5 6 l . 20 ESBJERG 5 36 7.20 
DRONNINGBG.5 0 0.00 SKANDERBG.5 18 3.60 

DRENGE ØST: 
KERTEMIN. 6 0 0.00 

GLOSTRUP 6 38 6.33 LILLEPUT VEST: 

SVANHOLM 7 40 5.71 CHANG 7 50 7. 14 
RINGSTED 8 40 5.00 NYK.M. I 3 8 2.67 
AB 6 24 4.00 AAB 7 18 2.57 
KØGE 6 20 3.33 NYK.M.II 4 0 0.00 
SLAGELSE 6 14 2. 33 HOLSTEBRO 5 0 0.00 
KB 5 8 1 .60 

A-RÆKKE (71):FREM 6 8 l . 33 
SORØ 7 6 0.86 

SVANHOLM 4 24 6.00 
GLOSTRUP 2 6 3.00 

DRENGE MIDT: FREM 2 6 3.00 
ESBJERG 7 54 7.71 LUND 3 6 2.00 
KOLDING 6 22 3.67 AB 4 6 l . 50 
FREDERICIA 8 26 3.25 SORANER l 0 0.00
SKANDERBG. 8 14 1.75 
KERTEMINDE 7 12 l .71 

hele taget såvel med bat som med bold en overordentlig tilfredsstillende tur,Men i 
denne match nåede han ikke så meget ovenpå,at han kunne få scoringstempoet presset 
op.Jørn Beir nåede at markere sig - ligesom næsten alle andre gjorde det på et eller 
andet tidspunkt.Anfører Kj.Kristensen,bakket op af holdets ældre garde,havde en fast 
tro på,at bløde kastere så vidt muligt bør undgåes i overbegrænset cricket.Derfor 
var det småt med chancer til Freddy Sangild og Jan Rasmussen i de to sidste kampe. 
Mens Jan Rasmussen havde fået en del overs i to dages-kampen,skulle vi helt hen til 
slutningen af den anden RAF-kamp,før Sangild kunne blive presset ind.Der blev fem o
vers til ham - de indbragte to gærder for 22 point!Forhåbentlig vil fremtidige anfø
rere have mere tillid til ham og til folk af hans kastetype.Men når alt skal gøres op 
efter denne tur,så må det nok siges.at holdet gjorde det langt bedre,end man kunne ha 
ve forventet hjemmefra.I tre ud af fire halvlege blev der budt på gode gærde-inninos, 
spredt fra mange bats,mens kastningen vel var knap så gennembrudsfarlig i betragtning 
af,at UK tilsyneladende havde studeret kasteranglisterne mere end gærdelisterne,da 
man udtog truppen.Men dårligt var kasteangrebet aldrig.Derimod synes man nok at mark
spillet forekom lidt blegt.Der var ingen undskyldning med hensyn til banerne. Nis. 




