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Landsholdets holdleder:

De vigtige første 20 minutter

Obduktion kan ikke hindre et uheld,men
den kan hindre andre uheld i fremtiden,
hvis man vil tage hensyn til den.
Det er den bedste indledning,jeg kan fin
de til en vurdering af vores landsholds
præstationer i år.(Jeg begrænser mine be
mærkninger herom til de taktiske,ikke
mindst fordi jeg lige er kommet over en
mindre operation og har lidt for højt
blodtryk!).
De to opvarmnings-endageskampe i Skot
land benyttede vi udelukkende som et mid
del til at få vore spillere kørt ind på
græspitch-forhold igen.Inden Dundee så
det ud til at vi sandsynligvis havde fi
re eller fem,der var klar til opgaven.
Uanset at skotterne var det bedste hold,
mener jeg at den tredages kamp burde ha
ve været langt tættere.Vores kastning og
markspil var tilstrækkeligt.Det var ved
gærdet,det hele gik galt - og en uge se
nere,i Esbjerg,mod vore hollandske ven
ner,så det ud,som om de fleste stadig ik
ke vidste hvorfor.
For en måned siden arbejdede jeg et par
uger her i København sammen med J.P.Fel
lows-Smith - den forhenværende test-,Ox
ford UCC- og countyspiller,som bl.a.de
fleste danske XL-spillere kender.Hans ø
genavn i engelsk countycricket,hvor han
spillede i flere år for Northamptonshire
var "Pom-pom" - sikkert en kompliment,da
man brugte det i forbindelse med hans ka
nonlignende drives.Indenfor countrycric
ket betragtedes han først og fremmest som
en ren hitter - sammen med hans udmærke
de stockkasterevner - men han fik alli
gevel sin del centuries.Dette gjorde det
klart,at han spillede efter et bestemt
mønster.
-Medmindre jeg var så heldig at få en
halvflugter tidligt,sagde han til mig,
plejede jeg altid at bruge mindst tyve
minutter til at spille mig ind,før jeg
turde forcere.
Venner,vi har hørt det før og som jeg
har sagt det før - der vil altid være u
held - men hvor mange af jer kunne efter
de to landskampe i år ærligt sige,at I
ventede tilstrækkeligt længe,før I søgte

at forcere? Skotternes kastning var præ
cis.Man var nødt til at vente på halv
flugterne i starten,samt på de små enere
De korte bolde på græs,som så mange af
os desuden gik på ved at spille et hook
stød,var mere egnede til et backdrive
til off eller midwicket.Der er en for
skel mellem disse stød,venner,især i bat
tets vinkel.
Hvad var årsagen til,at vi spillede så
uklogt? Vi har spillet langt bedre ved
gærdet i de tre sidste år.Var vi for iv
rige?Holland-pokalen bliver imidlertid
her i landet.Tak til to af vore yngre
spillere,der så en del mere modne ud end
de ældre,da der kom pres på.Dette var u
nægtelig et plus.
Ellers venter jeg roligt på den nye gene
ration,som er på vej op,nu,den gamle gar
de måske er ved at trække sig tilbage.
Der vil næppe komme ret store resultater
i de første år - men det betyder allige
vel ikke,at de nye nødvendigvis bør star
te med komplekser.En halvflugter er en
halvflugter,uanset hvem der kaster den,
ligesom en ung spiller kan kaste en bold,
der kan fælde en topgærdespiller.Måske
får vi ikke store stjerner med det samme.
!stedet ser det ud som om vi er ved at
få et mere homogent landshold med større
bredde i de kommende år,Uden at det skal
misforstås af vore bedste spillere fra
de sidste lo år,kan man sige at det ikke
er usundt.
De af vore yngre spillere,der var heldi
ge nok til at få noget ud af kampene i
Vesttyskland og England i år,kan nok nu
begynde at sigte lidt højere.-Men husk,
gutter,at en tredages kamp alligevel er
lidt anderledes! Koncentration opfattes
så tit i Danmark som ren defens.Men det
agressive skal være ligeså koncentreret
hvis man virkelig vil nå toppen.
Ellers vil jeg bare sige tak til de af
gående gamle,som dog ikke er så gamle
endda.Vi har haft gode dage sammen,ven
ner,de sidste fem år i hvert fald - og
det bliver dem,vi helst vil snakke om,
når vi ses næste gang.
Peter S.Hargreaves
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De danske mestre for 16.gang - AaB (minus Carsten Morild) fra v.Henning Hoff,Klaus Buus
Erik Westergaard,JØrgen Morild,Sv.Aa.Jeppesen,Claus Morild og Henrik Mortensen,forreste
· række:Ole Isaksson,Henrik Espensen,Per Terp og Henning Olesen.

AaB overtegen DM-vinder
Hjertelig til lykke til Aalborg Boldspil
klub med det 16.danske mesterskab ud af
de 30,der indtil nu har været spillet om.
Til lykke med det 16.DM indenfor de sid
ste 17 år - og selvom 17 år er et temme
ligt langt spand af år,er der ingen tegn
på at "kæmpen" viser svaghedstegn,snare
re tværtimod.
Ganske vist gik AaB ikke ubesejret gen
nem turneringen - Skanderborg fik en chan
ce og udnyttede den,på et tidspunkt,hvor
det ikke betød så meget for AaB�erne,og
Arhus formåede ligesom i 1976 at stikke
en kæp i hjulet på den formodet vanske�
ligste modstander,Svanholm,der imidlertid
forinden een gang var blevet taget effek
tivt under behandling. .
Næh,svaghedstegn er der tilsyneladende in
gen af,for modsat tidligere har der været
flere med til at trække læsset i år end
de to store Wer i Henning Olesen har været
så fjendtligt kastende som nogensinde,Ole
Isaksson fik pludselig vind i sejlene her
sidst på sæsonen,Klaus Buus har været en
stabil herre på gærdesiden og Claus Mo
rild er begyndt at indfri nogle af sine
store løfter - så der er ikke noget der
tyder på at AaBerne vil lade sig støde
fra tronen med det første - måske til ska
de for spændingsmomentet og bredden i

dansk cricket,men det er så sandeligt ik
ke noget,der skal lastes AaB�erne.
HJØRRING KOM STÆRKT
Efter gen.nembankni ngen på AaB formåede
Svanholm ikke at bevare renomeet,men måt
te neje sig mod Arhus og mod AaB igen på
hjemmebane i en kamp,der dog ikke havde
nogen betydning 1 Svanholm havde dog tidli
gere på sæsonen samlet så mange point,at
sølvmedaljerne kunne holdes,men det så
gentagne gange ikke ud som om svanholmer
ne var i besiddelse af den homogenitet på
holdet,der er nødvendig,hvis man skal kun
ne true et mandskab som AaB.
I Hjørring tillader man sig endda at sæt
te store spørgsmålstegn ved,om Svanholm
kunne have holdt sølvmedaljerne,hvis den
famøse kamp Hjørring-Svanholm var blevet
spillet.Som bekendt dømte turneringsud
valget Hjørring som taber i kampen fordi
pitchen var ubrugelig� den kendelse var
man bitre over i Hjørring,men det skal
dog bemærkes at vendelboerne skulle have
slået Svanholm 8-0 for at være sikre på
sølvet,som turneringen siden formede sig.
Det blev der ikke noget ud af - pitchen
blev kendt ubrugelig af dommerne og så
må§ 8 tages i anvendelse.Hjørring har
anket kendelsen - men må ihvertfald foreCRICKET OKTOBER 1977 3

løbig trøste sig med at bronze i denne
sammenhæng også er et ædelt metal.
Men det er en fornem sæson Hjørring har
præsteret.Sidste år var man kun 2o point
fra at ryge ud af l.division,i år var det
vel egentlig kun takket være et par kam
pes koncentreret kastning af N.C.Elefsen
og rutineret gærdespil af Peer Morild,man
slap med i slutspillet.Men så blomstrede
folk som Tom C.Nielsen,Jens P.Morild og
Torben Vandsted op side om side med de
unge som Jesper Morild og Carsten �risten
sen og Hjørring sluttede med to seJre o
ver Skanderborg,der således kun havde æ
ren ved sejren over AaB at varme sig ved.
Arhus,der indtil sidste runde havde chan
ce for bronze satte alt på eet bræt mod
1909 i den sidste kamp - og tabte,så fyn
boerne blev fjerde og Arhus femte,a po
int men bedst indbyrdes,mod Skanderborg.
ARHUS DEN ONDE AND
Arhus har nu to gange kunnet slå Svan
holm i Arhus og begge gange har det be
tydet Brøndbyholdets farvel til drømmene
om et nyt DM.Man havde såmænd allerede
fået et varsel,da Arhus var meget nær ved
at gå tiden ud i kampen i Brøn�byerne OQ
hjemme i Arhus lykkedes det - igen fordi
Svanholms kastere ikke fik fat.Svanholm
lagde ellers ud med 198,men i betragt
ning af at 4.gærde først faldt ved 150,
_
var det såmænd ikke så overbevisende.
John Madsen tog 5 f.50 og lavede 65 ved
gærdet - med støtte af Jørn Beir Ander
sen og Jørgen Knakkergaard satte han to
talen op fra 83 f.4 til 162 f.5 og der
med var sejren hjemme - Arhus passerede
200 for kun eet fald yderligere.
Samtidig spillede AaB i Skanderborg ?9
startede med 200 f.3 (Ole Isaksson gik
not out med 116 som åbningsgærde),hvoref
ter Mortensen og Morild ordnede midtjy
derne for 99,hvoraf Jens Priess tegnede
sig for de 59,Så sendte Henrik Mortensen
sine gærdespillere ind fra den anden en
de uden selv at batte - det blev til 50
hurtige,hvorefter Skanderborg fik chan
cen for sejr,hvis holdet kunne score 152
- det lykkedes,selvom Hg.Olesen tog 6 f.
70,før Mortensen og Morild kom på igen i
de sidste 20 overs.Skanderborg passerede
med endnu to gærder i behold,da der var
tre overs tilbage af kampen.Kj.Kristen
sen scorede 59,Erik Juul 29.
Så betød kampen Svanholm-AaB ikke meget
AaB der ikke havde Carsten Morild med,
sendte Svanholm ud for 106,væsentligst
takket være Hg.Olesens 8 f.44,Henrik Mor
tensen fik 2 f.33 og kun Ole Mortensen
med 20 gjorde noget videre væsen af sig.
De københavnske kastere startede såmænd
meget pænt med at tage 4.og 5.AaB-gærde
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Henning
Olesen
- stærkt
kastende

ved 65,6.mand faldt ved 76,men da Henrik
Mortensen så kom ind og blev tabt på før
ste bold gik gassen af ballonen og Mo�ten
sen kunne sammen med Kl.Buus batte seJren
hjem og få guldmedaljerne med tilbage til
Alborg.
MASSER AF POINT
Dagen før Skanderborg mødte AaB,var Hjø�
_
ring på besøg.Skanderborgs abnere KJ.Kri
stensen og Jens Kamp startede med at slå
Skanderborgs 3o år gamle rekord for 1.gær
de,idet det de først skiltes ved 175 (Den
gamle rekord var på 143 sat i 1947 af Sø
ren Rasmussen og Age Nielsen).Det gav to
nen an og efter 3 1/2 time lukkede Skan
derborg med 288 f.4 - nok til sejr,mente
de fleste.Men Kj.Kristensen måtte forla
de kampen før dens slutning og Erik Juul
og Per Rasmussen var optaget på junior
fronten,så det kneb noget med kastningen.
Efter at to gærder var nede for 56 blev
Jesper Morild tabt et par gange - han
kvitterede med at score 132 og da Poul E.
Larsen der har haft nogle ganske habile
gærdehalvlege på det sidste,bidrog med
74,forslog Skanderborgs 288 ikke meget.
Hjørring passerede for tabet af kun fem
gærder.
Dagen efter var Hjørring i Odense - Jens
P.Morild havde 42 da han blev ramt _1 pan
den af en bold fra Flemm.Dalager.Morild
kom tilbage fra sygehuset med 4 sting,
men på det tidspunkt havde hans klubkam
merater bragt totalen op på 272 for ta
bet af kun 4 gærder.Det fjerde var nede
ved 162,hvorefter Jens Holmsbjerg (89+)
og Peer Morild (49+) battede yderligere
11O sammen. Fynboerne kunne kun" svare
med 224,selvom Per Jacobsen med 88 ellers
gjorde sit,så det 2.fynske gærde først
var nede ved 126,men der var ikke nok i
resten.Torben Vandsted tog 6 f.78,Peer
Morild 3 f.55.
Denne næstsidste runde i slutspillet blev
nok en af de pointsrigeste nogensinde 0

II

i de fire kampe Skanderborg-Hjørring,1909Hjørring,Skanderborg-AaB og Arhus-Svanholm
blev scoret ialt 1977 point (f.64 fald)
I slutspillets sidste runde var kampen
Svanholm-AaB som nævnt uden betydning,de
to første pladser i slutspillet var alle
rede afgjort. r1en hvad med bronzen?
Hjørring stod med alle kort på hånden,be
høvede bare 6 turneringspoint mod Skan
derborg hjemme for at være helt sikker.
Arhus skulle ikke alene løbe an på at
Hjørring tabte,men også vinde 8-0 for
det tilfælde at Skanderborg skulle vinde
8-0 i Hjørring.
Derfor satsede århusianerne hårdt i Oden
se,hvor 1909 lagde ud med 141 - da Arhus
havde nået 110 f.5 kunne anfører Lars Ma
thiassen se,at det kneb med tiden,så han
lukkede halvlegen.1909 scorede 136 f.2
og Arhus havde så godt halvanden time
til at nå 168 point,måske en lille chan
ce,men den var der.Arhusianerne forcere
de,men en smule for meget,bl.a.fordi den
fynske mark var oppe på tæerne og fordi
keeperen John Perram,der var afløst på

denne plads af P.P.Klokker,tog 4 gærder
for 15 på kun 4 overs!Arhusianerne nåe
de 95,men da Hjørring alligevel sejrede
betød det hele ikke så meget - bortset
fra at publikum i Odense fik en fornøje
lig gang cricket.
Hjørring sluttede nemlig med at fjerne
Skanderborg for 131 (Torben Vandsted 5
f.38} og passere denne score for 6 fald.
Facit;16.guldmedaljer til AaB,6.sølvme
daljer til Svanholm og 4.sæt bronze til
Hjørring.
For fuldstændighedens skyld:AaB har des
uden tre gange sølv og to gange bronze
Svanholm en guld og to bronze,Hjørring
fem guld og fire sølv.
Når vi indledningsvis skrev at dette års
DM var det 30.i rækken hænger det sammen
med at der lige siden 1948 er kåret en
dansk mester - indtil DCFs første turne
ring blev spillet i 1954,dystede de fi
re unionsvindere om det danske mester
skab.De 30 DM er fordelt som følger;AaB
16,AB og Hjørring hver 5,B 93,KB,B 1909
og Svanholm hver eet dansk mesterskab.
ola

Glostrup CC i 1. division

Glostrup CC blev det eneste af holdene
fra grundspil II,der formåede at avance
re til grundspil I eller l.division næs
te år.
At det netop skulle blive Glostrup havde
ikke ret mange,undertegnede inklusive,
regnet med så sent som bare to runder
før afslutningen på slutspil II.Men det
københavnske forstadshold overraskede
alt og alle med tre sejre i de fire sid
ste kampe,grundlagt bl.a.på Per Hansens
solide gærdespil,på Steen Thomsens kast
ning og med fin støtte af bl.a.Jørgen
Hansen og Thor Jensen,når det gjaldt.Det
var med stort kniberi at Glostrup i det
hele taget kom med i kvalifikationsslut
spillet - Per Hansen var i en periode u
de af spillet på grund af skader - men
han fik ret hurtigt spillet sig ind og
Steen Thomsen udviklede sig godt efter
sine landskampe.
Glostrup har ikke været i 1 .division før
men i de 13 år klubben har eksisteret
har den skabt en ungdomsafdeling som
kan betyde at tilgangen til holdet er
sikret et stykke tid fremover ihvertfald
Det skal blive meget spændende at se,
hvordan holdet fra Solvangsparken klarer
sig i l.division næste år.
De tre andre pladser i l.division næste
år blev qenbesat - Ringsted endte med at

vinde grundspil II ret overlegent,mens
Chang og Nyk.M.var nogenlunde jævnbyrdi
ge på de næste pladser.Glostrup kom lige
efter,bl.a.med sejr over Chang,mens der
var et spring ned til de næste hold,AB
og Frem,der altså ikke stod distancen.Vi
havde 1·igesom mange andre,Frem som opryk
ningsfavorit,men først nederlaget til
Glostrup og siden et ligeså uventet ne�
derlag til Esbjerg slog Frem'erne så me
get ud af stilen,at der ikke var noget
at hente,selvom holdet stred til det sid
ste.
Esbjerg kunne have holdt liv i sin chan-

Per Hansen
- god gærde
indsats
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Billedet her viser de senere oprykkere fra Glostrup ved gærdet i Nyk.M.hvor Claus Han
sen kaster.Glostrup tabte den kamp,men vandt de næste fire og det var nok til at komme
med i det fornemste selskab. (Foto:Poul Jensen).

ce med en sejr over Chang,og havde d a og
så ganske god e passager,bl .a.med d en til
b agevend te Otto Gad e,men i Alb org kun�e
man ikke få Torb en Skov ud og d et afgJord e sagen.Gl ostrup affærdi ged e også AB
mens slutspillet for Silkeb org bl ev et
ret så tri st kapitel,id et d et kun b lev
til een eneste sejr.Men spænd end e var d et
te slutspil i alle end er og kanter.
NÆSTSIDSTE RUNDE
Som d et måske vil erind res var rækkeføl �
gen før næstsi d ste rund e:Ringsted ,Chang,
Frem,AB,Nyk.M.Gl ostrup,Esb jerg og Silke
b orq.
Nyk.�.started e næstsid ste rund e med at
vind e forhold svi s planmæssi gt over Gl o
strup,d er ellers started e smukt med 210
(Steen Thomsen 92).4.gærd e var først ne
d e ved 174,men Nykøbi ngs Claus Hansen
tog d e sid ste 4 gærd er for b are 4 points
Nyk.overgi k d enne total for b are fem
fal d takket være i sær åb neren Poul Ped er
sen med 75.
Dagen efter var Gl ostrup i Al b org og her
var rollerne b yttet om.Gl ostrups kastere
fik bid og Chang var ud e for 115.Chang
kunne i kke få has på mod stand ernes gærd e
sid e,selvom Henri k Fl Ugel måtte indkasse
re et par ad varsler for at forsøge si g
med b ouncers - b åd e Per Hansen og Søren
Roland bl ev ramt,Rol and endd a på kæb en 6 CRICKET OKTOBER 1977

men han stod i nde ti den ud til Gl ostrup
havd e passeret,Chang gi k ind igen,men
d er bl ev i ngen afgørel se på 2.hal vl eg.
Gl ostrup måtte b ruge holdl ed eren P.V.Jen
sen som keeper på grund af Roland s skad e
og også Chang måtte måtte ænd re på si t
hold ,id et åb neren P.V.Jensen b eskadi ged e
ryggen d a han skulle b ære tæppet ud .Det
gav ænd ringer i Changs gærd eord en og måske d ermed mere "pani k end man ellers
havd e tænkt si g.
!mell emtid en tab te Frem i Esb jerg i en
d ramati sk kamp,hvor køb enhavnernes sid 
ste gærd e først fald t (med b en for) på
d en første b old i kampens sid ste over.
Men uanset om kampen fik et resultat el 
l er i kke,så var d er O turneringspoi nt
ti l Frem,d er ikke kunne hind re Esb jerg i
at score 205 - åb neren Hans Chr,Jensen
l agd e b und en med 36,så 3.gærd e først var
ud e ved 81 og sid en havd e Esb jerg end nu
fire mand over 25.Frems kasteangreb kun
ne ikke få fat og gærd esid en kunne hel 
l er i kke,på nær Johan Luther d er stod i n
d e i ca.tre ti mer og scored e 66.Frem hav
d e mistet 6 gærd er for 104,men d e sid ste
b ed sig fast for at gå tid en ud ,men alt
så ud en held .På kampens 6.sid ste b old
fik Otto Gade,der kastede 28 overs ud af
halvl egens 66,held med si g.
Før sid ste rund e var rækkeføl gen så:Ring
II

sted,Chang.Nyk.M.og AB lige,Frem,Glostrup
og Esbjerg lige,Silkeborg.
Chang havde besøg af Esbjerg,der starte
de med 176 (Torben Skov 6 f.61) og da det
7.Chang-gærde var ude for 120 øjnede vest
jyderne stadig chancen.Men Torben Skov
ville anderledes - han bankede bl.a.i en
over fra Karsten Grigel fire 6-ere over
på jernbanen og så var sagen faktisk af
gjort.Med John Tørring som makker score
de Skov 52 not out og Chang passerede u
den yderligere fald.Facit:Chang i l.divi
sion,Esbjerg i 2.division næste år.
Frem kom til Nykøbing for at kæmpe for
sin chance,åbnerne Achtor Cheema og Finn
Madsen tegnede sig for henholdsvis 30 og
20,men så var det bal forbi.Erik Hansen
kastede som i sin ungdoms vår (4 f.17) 11
og da Nykøbing spi11 ede med to keepere
Tage Mikkelsen med handskerne på (1 greb)
og Bjarne Jensen i l.slip på grund af en
fingerskade (3 greb) var Frem ud for 73
alt i alt - Johan Luther var således ude
på første bold.Nykøbing passerede for 4
fald.Facit:Nyk.M i l.division,Frem fik
en chance til.
Glostrup havde
besøg af AB,også en 1 knald
11
eller fald -kamp.AB startede med 139 ef
ter at 9.gærde var ude for 102.Per Mar
cussen fik rettet lidt op på sagen til
sidst.Per Hansen var bedst med bolden og
det var han også med battet.AB brugte 6
kastere,men ingen af dem kunne gøre no
get ved Per Hansen og Steen Thomsen,der
alene battede sejren hjem (69+ og 57+).
Facit:Glostrup fik en chance mere,mens
ABs muligheder for l.division blev meget
teoretiske.
Desuden vandt Ringsted en betydningsløs
færdigspillet kamp over Silkeborg,der
blev affærdiget med 53 i l.halvleg (Jan
Hansen 6 f.18).
I REGN OG RUSK
Efter den sidste officielle runde var
stillingen så:Ringsted,Chang,Nyk.M.,AB,
Glostrup,Frem,Esbjerg og Silkeborg.Det
betød at de to udsatte kampe:Ringsted
Frem og Glostrup-Esbjerg,der begge tidli
gere var aflyst p.gr.af regn ville få
den alt afgørende betydning for Frem og
Glostrup (samt for AB),mens de var uden
betydning for modstanderne.Vejret var
koldt og regnfuldt 10.september,men spil
let blev der og det skal siges til mod
parternes ære,at de tog kampene absolut
seriøst - iøvrigt var der direkte tele
fonkontakt mellem de to baner kampen i
gennem.
Situationen var den at Glostrup havde 18
point,Frem 17 og AB 21.Glostrup skulle
altså bare vinde,Frem skulle vinde stør
re end Glostrup og AB skulle håbe på at
II
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begge konkurrenter snublede.
Frem gjorde hvad holdet kunne.Khalid La
tif tog 6 for 47,Troels Nielsen 4 f.51
og Ringsted var ude for 119.Cheema,Latif
og Subhani var de mest medvirkede til at
Frem passerede for fire fald og altså
havde de 6 turneringspoint hjemme,men
det var ikke nok.Ringsted scorede 155 f.
6 i 2.omgang,hvorefter Frem skulle lave
det samme på 19 overs,eller 8 i snit.Det
magtede Frem-erne ikke - på 12,4 overs
var ballet forbi - Frem havde 79 på tav
len og Jan Hansen havde 6 for 48 i bogen.
Det kunne så også være ligemeget.Glostrup
vidste på forhånd at kunne Es6jerg besej
res 8-0 var holdet i l,division uanset,
hvordan det gik i Ringsted.Selvom Jan Mad
sen (45) og hans holdkammerater bed fra
sig,sørgede Rene Thomsen og Thor Jensen
for at den vestjyske halvleg kun blev på
92.Den total behøvede Glostrup kun et gær
de til at overgå - Per Hansen og Rene
Thomsen battede sejren hjem efter l.halv
leg.I 2.omgang var det Jørgen Hansen som
med 5 f.41 havde den største andel i at
det defensivt spillende Esbjerghold måt
te forlade pitchen i regnen - dennegang
med 144 (Jan Madsen 35),Glostrup skulle
score med et snit på 5 pr.over for sej
ren og det lykkede igen Per Hansen og Re
ne Thomsen at klare ærterne.Da Rene faldt
med 68 stod der 135 på tavlen og de sid
ste ni point til sejren blev nået uden
yderligere besvær.
Jubelen var stor hos Glostrup,der kom
som absolutte outsidere og modsat f.eks.
Silkeborg og Frem fik formen til at kul
minere lige på det rette tidspunkt.Det
skal blive spændende at følge holder i
ola
næste sæson..

Jan Hansen bidrog kraftigt til Ringsteds
endelige sejr i slutspil II.
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Frems dømme om at nå l.division blev knust i denne omgang - her har Nyk.M.s-:keeper Tage
Mikkelsen grebet landsholdsspilleren Troels Nielsen ud på Flemming Poulsens kast. (Foto:
P.E.Bilstrup).

KB sikrede sig, Viborg ud

Da Soranerne måtte melde pas,gik interes
sen for slutspil III nok i nogen grad
fløjten.Tilbage stod sådan set kun spørgs
målet om KB på hjemmebane i den sidste
kamp kunne slå Viborg,således at det blev
midtjyderne,der måtte følge Soranerne ned
Det kunne KB - Flemming Gregersen kaste
de een over,der gav to gærder og yderli
gere to chancer for kun l point.Det gav
sådan set tonen an.Viborg startede med
1O7,hvoraf kun Flemming Agerskovs 44 hæ
vede sig over gennemsnittet.Hg.Lystrup
(4 f.43) og Per Sørensen (3 f.46) tog
sig af mandefaldene.Viborgs kasteangreb
bestod stort set kun af Agerskov og Pa
trick Joseph og det var ikke nok - selv
om Benny Burmester kun fik l point nåede
hans åbningsmakker Steen Lund 54 og gik
først ved totalen 76.Det afgjorde sagen
KB passerede for kun yderligere eet fald
og havde dermed reddet eksistensen i 2.
division - men det kneb langs ad i sæso
nen.Landets ældste klub har ikke haft
det for let i de seneste år,med degrade
ringen fra l.division sidste år og en del
8 CRICKET OKTOBER 197.7

vanskeligheder i år.For Viborg er et ka
pitel også slut - de fede år i begyndel
sen af 7O-erne synes afløst af nogle mag
rere,men Viborg har talenterne til at
komme igen.
Kampen blev nu ikke knald eller fald for
KB,der kunne nøjes med uafgjort,fordi
man ugen før havde slået Slagelse.KB be
gyndte med en mammutinning på 267 f.5

Steen Lund
-KBs cricket
formand havde
afgørende
hånd på battet
da Viborg blev
slået.

Skanderborgs danske mestre:Bageste række fra v.:Morten Kristensen,JØrgen Pedersen,Torb,
Stern MØller,Erik Juul,Helge Topholm,Per Rasmussen,Steen HØjvang,Forreste række:Finn
Krause,Lars Gadkjær,Flemm.JØrgensen,Lars Wittus og Bjørn Olsen,

Skanderborgs 3. jun.-DM

Arets juniorfinale:Svanholm-Skanderborg
blev desværre helt atmosfæreløs.Overstå
et på omkring 3 1/2 time og afviklet i
regnfyldt og bidende koldt vejr.Hjemme
holdet Svanholm,der ellers har været i
finalen de sidste fem år,havde ikke me
get at byde på,og Skanderborg var så o
verlegen,at man ikke fik indtryk af hol
dets bredde.
De to kastere Per Rasmussen og Erik Juul
lassen klarede stort set alene Svanholms
gærdespillere.Bjarne K.Jensen var manden
der havde muligheden for,for alvor at
byde de to trods,men Per Rasmussen ram
te ham lavt på bageste fod foran gærdet
og så er man ude med ben for.Steen Louis
Hansen bed lidt fra sig,men de ialt 63
point,scoret på 38 overs,var ikke noget
at prale af.Iøvrigt må de to Skanderborg
kastere se at lære at afvikle deres ove
re lidt hurtigere.Det er et begrædeligt
tempo,de fører sig frem i.
Ved gærdet nåede Lars Wittus med 31 at
gøre et godt indtryk,men Skanderborgs
frontlinie-gærdespiller Erik Juul behø
vede ikke engang at gøre sin entre,før
Skanderborg havde passeret Svanholms sco
re for tabet af 3 gærder.
I Erik Juul og Per Rasmussen har Skander
borg et par mediumkastere,der allerede
er hovedkastere i l.division og som u
tvivlsomt vil blive det også de kommende
år.Og gærdespiller Wittus bliver med ti
den også en hård nød at knække.Finn Krau
se så man kun i glimt og Torben Stern
slet ikke,men rygterne går,at de har vir

keligt store muligheder,
Det var retfærdigt,at dette Skanderborg
hold,der ikke altid har været tilsmilet
af heldet i ungdomsårene,endte med et ju
nior-DM.De bliver seniorer lige på rette
tid for Skanderborg,der derved kan gøre
sig håb om at bevare sin frontposition i
dansk cricket også i de kommende år.
AB LAGDE DET HELE NED
Kreds 41 afgjordes endeligt i den første
kamp efter·sommerferien,da Svanholm slog
Glostrup.Glostrup battede 40 overs for
73 point.Glostrup vandt senere lilleput
og drengerækken ved hjælp af brødrene Sø
ren og Lars Mikkelsen.På juniorholdet
var de to suppleret af den tredie bror
Karsten,men da Søren Mikkelsen faldt,var
det i realiteten ude med holdet.Af Svan
holms 78 for l scorede anføreren Bjarne�
K.Jensen de 62 not out,men da han er kee
per,benytter han ikke sig selv som kas
ter.Derimod har Steen Paulsens swingbow
ling gjort sig,omend sommetider med stør
re succes i 2 ! division.Kim Larsen,drenge
spilleren David Olafsson og Michael Olsen ved gærdet har ellers deres pæne an
dele i Svanholms rækkesejr.
To-eren Glostrup byder udover de allere
de nævnte på Søren Roland,som forstads�
klubben har så megen tillid til,at han
betroes store opgaver på l.holdet.Det er
han nu nok lidt for urutineret til,men
bl.a.hans 99 mod AB fortæller lidt om ri
ge muligheder.
AB optrådte helt rrærkværdigt ved at trækCRICKET OKTOBER 1977 13

ke holdet,så snart man opdagede,at det
ikke kunne vinde rækken.AB-s juniorhold
med Peter Sørensen og Thony Hadersland i
spidsen var udmærket og kunne også have
klaret sig udmærket uden de to.Men da AB
ved en eller anden lejlighed skulle bru
ge dem begge på l.holdet,samtidig med en
juniorkamp,trak man blot juniorholdet
for resten af sæsonen.Det er helt uan
stændigt overfor andre klubber,der stil
ler op i tykt og tyndt,uanset at de ved,
at der er udsigt til tæv.
Således KB-erne,hvem AB-s trækken sig bl
a.gik ud over.KB-erne har gennem adskil
lige år lagt ryg til mangen en endefuld
med godt humør i ungdomsrækkerne.Nu er
klubben ved at få et godt juniorhold,men
med ABs afbud fik Morten Blangstrup,Keld
Leo Madsen,Per Michaelsen og Tom Hansen
ikke sat punktum for en juniorsæson,der
tegnede bedre og bedre,efter at KB gen
nem en del år ikke har kunnet stillet et
juniorhold.
Ringsted havde man sådan set regnet med
til førergruppen,men Per Johansen,Søren
Bo Rasmussen og Michael B.Hansen var ik
ke konstante nok til at bære holdet oppe.
Køges Jens Jeppesen virker langt mere mo
den end tidligere og vil kunne lave po�
int mod hvem som helst,når han nu bliver
senior.Sorø havde man nok ventet sig en
smule mere af,men der var,når det rigtig
kom til stykket,ikke punch nok i den for
nuftigt spillende Alex B.Olsen og hoved
kaster Hans H,Nissen kunne ind imellem
hælde til det korte.Endelig havde Ebbe
Christiansen det ikke nemt på et helt u
rutineret Slagelse-hold,der lagde ryg
til mange tæv.
ESBJERGS OG SKANDERBORGS ODYSSE
Juniorrrækken kreds 42 havde på grund af

Svanholms junior
finalister:Stående:
Tariq Iqbal,Steen
Paulsen,Bjarne K,Jen
sen,Michael Olsen,
Steen Louis Hansen,Kim
Larsen,Niels Maigaard,
Knælende:Allan From,Da
vid Olafsson,Kim Neerup
Peter Nielsen og Thor
bjørn Wulsten.

lA CRICKET OKTOBER 1977

sidste øjebliks afbud fra Fredericia og
B 1909 k?rt før sæsonens start måtte læg
ges om t 11 en dobbeltturnering med 10
kampe pr.hold.
D�t var helt givet at denne omlægning
ville volde besværligheder ! lO kampe er
meget at gennemføre,når juniorerne også
bruges på seniorhold og kampene gerne
skulle afvikles udenfor sommerferien.Men
det var trods alt bedre at tage disse be
sværligheder fremfor at skulle afvikle
en række med kun fem kampe til hvert af
holdene.Der kom alligevel besværligheder,
da Skanderborg på det tidspunkt,hvor ræk
ken skulle være færdig,manglede tre kampe
På dette tidspunkt havde Skanderborg og
Esbjerg slået hinanden nogenlunde lige
stort og det var faktisk ikke til at fin
de på en løsning med turneringsreglemen
tet i hånd,fordi sidsteøjebliks-udvidel
sen af rækken havde gjort programmet uri
meligt.
Turneringsudvalget så ikke anden udvej
end at fastsætte en omkamp mellem Esbjerg
og Skanderborg.Da der ikke var andre ba
ner til rådighed fandt kampen sted i Es
bjerg,men Skanderborg vandt.Holdet score
de 129 og snuppede Esbjerg for 108.I den
første kamp efter sommerferien mellem de
to hold havde Esbjerg,som sædvanlig med
Karsten Grigel i spidsen,såmænd kun sco
80 (Per Rasmussen 7 f.38),men i et
ret
11
pri kke-orgi e 11 65 på 43 overs) fik Skan
derborg sig selv ud for mindre.
Men Esbjerg fik på andre områder så rige
lig trøst senere.Iøvrigt så det ikke
godt ud at Esbjerg for at vinde rækken
gennemtvang at spille en 2.halvleg,hvor
lyset - hvis man da kan kalde det sådan
- var helt umuligt,
Det foregik i Horsens,som i Ole BUlow,
Morten Sodemann og Carsten Pedersen har
(

folk,der bliver en fin forstærkning på 1holdet ad åre,BUlow er i øjeblikket den
'mest fremtrædende,men at Sodemann ikke
ligger på den lade side,viste han mod B B
1913,hvor han scorede 71 på 50 bolde.
B 1913s anfører Lars H.Pedersen ser ud
til at være en fornuftig skipper.Iøvrigt
sørgede han for at hans hold hver gang
blev på banen indtil kampen var forbi og
han kunne glæde sig over gode points fra
Preben Rasmussen.
Kerteminde og Arhus kæmpede mod 1913 i
den lange ende af rækken.Hos Kerteminde
noteredes Bjarne Rasmussen for gode halv
lege - 62 og 32 i samme kamp mod et hold
som Esbjerg tyder på kvalitet - men i
samme kamp gjorde jyderne sig bemærket
med en utrolig hurtigscoring.På 20 overs
scorede holdet 165 for 3 gærder.Mogens
Seider lavede 101 not out og han var med
til på de første 9 overs at score 95,her
af 34 i de første to overs.
Jens Bønding og Keld Fonvig var lidt
klejne til at bære et juniorhold fra Ar
hus,men det er nu ikke noget dårligt ma
teriale Arhus har.
TRAGEOIE I KREDS 43
Kreds 43 var noget af en tragedie.Hjør
ring udeblev jævnthen,med eller uden af
bud.Der må snart være en eller anden i
Hjørring,der føler lidt ansvar for den
ungdomsafdeling,ellers varer det ikke læn
ge,før klubben slettes af cricketkortet.
Viborg,der inden sæsonen var aspirant til
en rækkesejr,sendte afbud til halvdelen
af kampene.Juniorerne skulle i vidt om
fang også bruges på seniorhold og deres
lyst til at spille begge steder kunne lig
ge et forholdsvis lille sted.Det er ingen
anbefaling.Man bliver nemlig kun god af
at spille meget og hvis man allerede i ju

niorrækken bliver træt af at spille både
lørdag og søndag,hvordan skal det så ik
ke gå senere hen,når man bliver lidt æl
dre.Dronningborg gennemførte sæsonen og
Hans Ulrik Astrups muligheder bemærker
man altid.
Chang og Nyk.M.afgjorde alt indbyrdes.
Changs drengespiller Carsten Strandvig
scorede 102 not out udaf 221 f,4 på 46 o
vers.Niels Bindslev hjalp godt med 50 n.
o,Ved gærdet gjorde ingen af Nykøbings
trumfkort Søren Ravn,Henrik Jespersen el
ler Tommy Nielsen sig bemærket,kun Lars
Dahlgaards 51 lyste op,Men kun 8 Nykø
bing-gærder faldt på 63 overs (for 133)
og dermed havde Nyk,M.vundet rækken,selv
om måden vel nok ikke kan føles særlig
tilfredsstillende.
I semifinalen på hjenmebane mod Skander
borg måtte Nykøbings kasteangreb lide
den tort at blive dømt for stikarmskast
ning adski 11ige gange af dommer Jørgen
Morild.Nykøbing tabte kampen,da holdet
brød sammen mod Skanderborgs kasteangreb
for kun 60 efter at de første 5 morsing
boer var ude for bare 18.Skanderborg bat
tede så helt op til 208 f.9.Men hvis Ny�
købing ikke holder op med at producere
stikbowlere i ungdomsafdelingen,er det
ikke alene kampe,men også agtelse klub
ben taber.

Ingen neutral observatør havde kræfter
til at overvære hele drengefinalen mel
lem Glostrup og Esbjerg.Den varede nemlig
20 timer og straktes over 3 dage.Dermed
brugte drengene flere timer end dem,der
er afsat til en tredages testmatch mellem
Danmark og Holland.
Først spillede de to hold i Glostrup - u
afgjort over 7 timer.Næste lørdag ansat
tes en ny kamp i Esbjerg - igen uafgjort
over 7 timer.Så skulle man finde på et
eller andet for at få en afgørelse - og
der blev dagen efter ansat en kamp med
et maksimum i l.halvleg på 50 overs til
hvert hold.Så endelig lykkedes det at
finde vinderen - den rette,nemlig Esbjerg

I begge de to kampe havde begge hold go
de chancer for at vinde,hvis de havde tur
det løbe nogen risiko�Men indstillingen
var åbenbart den,at det var DCF,der ved
et eller andet dekret skulle spille mes
terskabet i hænde på et af holdene,ikke
at de selv skulle løbe en risiko på ba
nen for at få et DM.Om det var rigtigt
af DCF at udskrive mere end en finale
kamp kan diskuteres,men sådan blev det i
hvertfald.
FØRSTE KAMP
Første match i Glostrup og anden match
lørdagen efter i Esbjerg gik på akkurat
samme maner.Glostrup vandt lodtrækningen

DM-semifinale;SKANDERBORG (ude) over NY
KØBING M.med 148 point efter l.halvleg.
Nyk.M.60 (K.E.Poulsen 13,Erik Juul 4 f,
20,Per Rasmussen 4 f.28) ,Skanderborg 208
f.9 (Erik Juul 78+,Torben Stern 27,Lars
Dahlgaard 4 f.71,Tommy Nielsen 3 f.79).
DM-finale:SKANDERBORG (ude) over SVANHOLM
med 7 st.gærder efter l.halvleg.Svanholm
63 (St.Louis Hansen 15,Erik Juul 5 f.29,
Per Rasmussen 3 f.22) ,Skanderborg 79 f.3
(Lars Wittus 31,Finn Krause 19+).

Marathondyst for Esbjerg-drenge

CRICKET OKTOBER 1977 15

E�bjergs d anske d�engemestre:Stående fra v.:Torben Jensen ,Tim Jensen ,søre n Pede
rsen
Madsen , Jan K ristensen ,Ole Øs tergaard og He nry Bådsg aard (t ræ ner ) Siddende:Bent
Christi ansen , Kurt Knudsen , Jan Jensen,Dennis Olsen ,L ars Christiansen �ed Jan Knudsen
i forgrunden .
Kim

og sendte Esbjerg ind.Begge gange batte�
de jyderne så længe at Glostrup havde ca:
2 1/2 time til rådighed ved gærdet af de
7,der var til disposition ialt.
I Glostrup blev det til 186 f�9 til Es
bjerg på 84 overs, Takket være Søren Mik
kelsen kom Glostrup imidlertid ganske u
ventet tæt på denne score.Sammen med
den tappert spillende Stig Hammerhøj bat
tede han nemlig op til 100 uden at der
faldt et gærde.Men da Glostrup manglede
omkring 60 med 15 overs og 6 gærder i
behold,standsede Mikkelsen helt uforstå
eligt og prikkede resten af tiden.Han la
vede 92 not out og var imponerende,så
længe han gik efter pointsene.Lidt hel
dig var han,når han forsøgte sig i legsi
den,men meget andet var en nydelse.Mens
Glostrup i realiteten var en enmandshær
var Esbjerg på gærdesiden noget af det
bredeste,der er set af et dansk drenge
hold.Blot ærgrede man sig over at holdet
i.kke forcerede,da det først var kommet o
venpå.8 ud af 11 var lefthandere og Es�
bjerg battede næsten til sidste mand.Al
le kunne de holde sig inde i:>å Søren Mik
kelsens kastning.Han tog i første og an
den kamp tilsammen 8 gærder for 85 på 72
overs.En utrættelig indsats,der sattes i
relief af,at der stort set ikke var nogen
mark til at hjælpe ham.
lilleputten Tim Jensen,der ligner en seni
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or,Dennis Olsen,der bliver en fremragen
de allrounder,hvis han overvinder en van
skelig psyke,Kim Madsen,der er brandstærk
på legsiden,de to "lodrette" lilleputter
Jan Jensen og Kurt Knudsen,samt Bent Chri
stiansen lavede alle adskillige points i
den anden kamp i Esbjerg,hvor hjemmehol
det scorede 199.Glostrup havde 2 1/2 time
til det og spillede i en kedsommelig af
slutning kun på uafgjort.Det kan man ikke
bebrejde dem.
Søren Mikkelsen tog sig af langt det mes
te af kastningen og lavede 93 not out ud
af 112 f.3.Ingen andre var over 5.Jyder
nes kastning var endnu mere ufarlig end
i Glostrup,hvor Dennis Olsen smed 19 o
vers ned i tæerne på sig selv.
TREDIE FORSØG
Efter 14 timers spil var der altså ingen
afgørelse på kampen efter et normalt reg
lement.Der fastsattes en 3.match dagen
efter i Esbjerg,hvor l.halvleg var maksi
meret til 50 overs.
For 3,gang vandt Glostrup lodtrækningen
og for tredie gang gik man først i marken
Jamen var det nu smart.Man vidste da at
Esbjerg var ovenpå ved gærdet.Denne gang
blev det til 199 f.8 på de 50 overs,sam
me score som på 82 overs dagen før,så
der kunne altså forceres.Da Glostrup kom
til gærdet holdt Mikkelsen og Hammerhøj

kun omkring 2 i snit i de første 10 o
vers.Torben Jensen kastede virkeligt
fjendtligt og så skete det utrolige Søren Mikkelsen.der i de to første kam
te havde lavet 185 uden at gå,blev snup
pet af Torben Jensen.da han havde scoret
14 og var tæt ved en dansk drengerekord.
Det var som at lukke luften ud af en bal
lan.Glostrup var ude for 77 på 41 overs.
Torben Jensen blev Esbjergs matchwinner
med 8 gærder for 30.
GLOSTRUP PRESSET
I kreds 51 blev Glostrup gevaldigt pres
set af Svanholm i den afgørende kamp.Der
skete nemlig det helt sensationelle at
Søren Mikkelsen blev kastet ud på første
bold på en inswinger fra David Olafsson
Glostrup nåede dog takket være Lars Mik
kelsen 46.Thorbjørn Wulsten tog sig af
6 f.18.Svanholms første gærde faldt ved
24 - de resterende ni var ude for yderli
gere 6,så totalen blev altså 30 og Lars
Mikkelsen med 7 f.8 var uspillelig.
Samme Olafsson fra Svanholm havde også
en god andel i at Svanholm holdt Ring
sted bag sig i den sidste kamp.der gjaldt
andenpladsen.Ringsteds Jan Bredo og Ole
Olsen kan ellers være et par ubehagelige
herrer.hvad mange andre hold fik at føle.
AB havde ind i mellem Thomas Hornsyld,
Jan og Kim Bagger med.og så var holdet
en trussel.Køges brødre Kenneth og Matti
Jacobsen kastede og battede efter devi
sen:Kast kort og dø ung! Men fik allige
vel lavet mange points.KB's Erik Micha
elsen havde det ligesom Søren Mikkelsen
på Glostrups hold - en enmandshær - men
Kenneth Burridges legskruere gjorde sig
dog lejlighedsvis godt.Frem og Slagelse
glædede hinanden med en 8-6 kamp,Frems
Bo Nielsen kunne drive det vidt.mens So
røs hold havde det svært.
ESBJERG RED HELT ALENE
I den midterste drengekreds var Esbjerg
så overlegen.at holdet kunne stille op
uden tre-fire af sine bedste spillere og
alligevel vinde med 96 point efter før
ste halvleg over en af de nærmeste kon
kurrenter Kolding.Viceanføreren Dennis
Olsen.der har en nydelig batføring,nød
godt af.at alle de andre dominatorer var
væk og noterede sig for et af årets få
ungdomscenturies med 103 not out af 154
scoret på kun 29 overs.
Fredericia stillede hele sæsonen op med
et stærkt decimeret hold.men klarede sig
alligevel fint.Det skyldtes fortrinsvis
stortalentet Jan Madsen.der gør sig i al
le spillets discipliner.Bliver han ved,
som han er begyndt.får familien Øster
gaard en værdig konkurrent om æren i Fre

dericias divisionskampe.
Det var rart at se et drengehold fra Kol
ding og selvom den helt store matchwin
ner savnedes.så noterede man dog solide
præstationer fra bl.a.Ole Scott.Henrik
Eriksen og Peter Christensen.
Kertemindes hold var meget ungt og kunne
have været bedre.hvis den nydeligt bat
tende og effektivt kastende Knud Larsen
havde været med lidt oftere.Nu var det
for ofte for svært for Claus Andersen at
støtte sine små holdkammerater tilstræk
keligt.Endelig var det lidt overrasken
de at Skanderborg førte en så beskeden
tilværelse.Den teknisk kønt �pillende
anfører Lars Gadkjær er ellers en god
spiller og det er Ole Wittus og Flemming
Jørgensen også.Men bredde var der ikke
meget af.
TILBAGEGANG I NORDJYLLAND
Man skal ikke mange år tilbage for at
finde den nordjyske drengerække som en
række med virkeligt gode jævnbyrdige
hold.Det er en saga blott.I år var det
faktisk kun Nyk.M.og Chang,der havde den
tilstrækkelige kvalitet.Kampen mellem de
to hold blev eneafgørende og det var u
tilfredsstillende for begge,at de ikke
fik prøvet kræfter med bedre modstandere
på vejen.
I den afgørende kamp faldt Changs domina
tor Carsten Strandvig for 7 og det blev
utvivlsomt afgørende,Strandvig er i den
ne årgang Søren Mikkelsens nærmeste kon
kurrent i at være den mest dominerende,
men han synes mere risikobetonet.Chang
har dog også gode folk i Per Pedersen,
Gorm Skannerup og Kim Olesen.Nykøbings
rækkevindere tæller hovedsagelig første
års drenge.så de vinder nok også næste
år.Her bliver Karl E.Poulsen en frygtind
gydende kaster,men mon ikke lefthandbow
leren Chr.Mikkelsen bliver det bedste
kort i længden.Karl E.Poulsen har anlæg
til at blive en hårdtslående gærdespil
ler.men trænger til at møde bedre mod
stand fra kasterne.
Anton Biehe og Flemming Pedersen fra Ar
hus kommer man til at høre mere om,mens
Erling Krogh Andersens søn Rene i Her
ning må kunne blive en fin lefthand-slow
bowler.Hjørring spillede af og til og
lod være sommetider.Holstebro gennemfør
te til gengæld og spillere som Donald An
dersen og Kaj Andersen er ved at komme
efter det.AaBs ungdomshold må udsættes
for den uretfærdighed at sammenlignes med
seniorafdelingen.Det kunne AaBs drenge
ikke klare.men der er lovende folk,bl.a.
Kenneth Hansen.Endelig bestod Nyk.M.II
af piger.der blev bedre og bedre efter
hånden som sæsonen gik.De blev endog inCRICKET OKTOBER 1977 17

terviewet i en radioudsendelse og det
var jo mere end deres konkurrenter blandt
drengene nåede.

·oM-semifinale:ESBJERG (hj) over NYKØBING
MORS med 165 point efter l.halvleg.Esbj.
224 (Torben Jensen 74+,Dennis Olsen 37,
Jan Jensen 28,Chr,Mikkelsen 5 f.102) ,Nyk.
M.69 (Karl E.Poulsen 25,Torben Jensen 9
f .30).
DM-finale:GLOSTRUP (hj)-ESBJERG.l.halv
leg ikke færdigspillet.Esbjerg 186 f.9
(Tim Jensen 27,Jan Jensen 26,Dennis Olsen
25,Søren Mikkelsen 4 f.44,Lars Mikkelsen

3 f.84),Glostrup 149 f.4 (S.Mikkelsen 92+
Stig HammerhØj 25,Torben Jensen 3 f.62).
DM-finale:ESBJERG (hj)-GLOSTRUP.l.halv
leg ikke færdigspillet.Esbjerg 199 (Tim
Jensen 47,Kim Madsen 28,Dennis Olsen 26,
B�nt Christiansen 25, s øren Mikkelsen 4
f.41,Claus Sørensen 3 f.45),Glostrup 112
f.3 (Søren Mikkelsen 93+).
DM-finale:ESBJERG (hj) over GLOSTRUP med
122 point. (50 overs) .Esbjerg 199 f.8 (Kim
Madsen 45,Tim Jensen 34,Dennis Olsen 28,
Torben Jensen 27,Jan Jensen 25+, s øren
Mikkelsen 4 f.46),Glostrup 77 (Torben
Jensen 8 f.30).

Selvom Glostrup havde vejret på sin side
så Esbjerg kom til at fielde i silende
regn,var der aldrig nogen tvivl om,hvor
laurbærrene ville havne i årets finale
om lilleput-DM.Dertil var Esbjergs all
round-styrke alt for mange mile foran
Glostrups.
Alene forskellen i legemsbygning på de
to holds spillere må næsten have slået
Glostrup ud på forhånd.Esbjergs ungdoms
spillere får tilsyneladende en anden
kost,end man gør i andre byer,for selv
nå lilleoutholdet fandtes spillere i se-

niorstørrelse.Da Glostrups hold i forve
jen hører til de små,gjorde det ikke
spillerne gladere ved situationen.
I drenge- og lilleputrækken østpå er Glo
strups Lars Mikkelsen et frygtet kort.
Hvis de sjællandske modstandere blot kan
overleve ham,er de glade.Den slags tan
ker led Esbjergs granvoksne åbnere ikke
af.Ganske vist faldt den lovende Kurt
Knudsen allerede ved total 1O,men Jan
Jensen med den pinligt lodrette batfø
ring og Tim Jensen,der laver nydelige
drives også på bageste fod,hvilket der ik

Esbjergs lilleputter for gode

Esbjergs danske lilleputmestre: s tående fra v.:Dan Bundesen,Tim Jensen,Lars Christian
sen, s øren Nielsen,Kent Jensen,Henrik Rasmussen og Erik Pedersen (leder),Siddende:
Leif Slipsager,Per Jensen,Jan Jensen,Peer Jensen,Jean Christensen,Kurt Knudsen og
Kent Houborg.
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ke er mange seniores,der kan,fik ved for
nuftigP metoder mast Glostrups kastean
greb.Selvom hverken Lars Mikkelsen,Jan
Ebbesen eller Claus Sørensen kastede dår
ligt,skiltes Jan Jensen (90) og Tim Jen
sen (82) først ved 169.Så faldt de til
gengæld hurtigt efter hinanden og selvom
Dan Bondesen (20) og Kent Jensen (15+)
viste gode takter senere,var det dog ret
hurtigt ude med det resterende Esbjerg
hold,der ialt fik 236 på den lille bane
på Brøndbyøster skole,hvortil kampen måt
te henlægges,da Glostrups seniorhold i
Solvangsparken spillede den vigtige om
kamp i slutspil II mod Esbjerg.
Skulle Glostrup gøre sig. håb om at nå
denne total,skulle Lars Mikkelsen have
overgået sin personlige rekord flere gan
ge.Det gjorde han langtfra,idet han måt
te forlade gærdet for kun 2.Selvom Claus
Sørensen (16), og Mads Jørgensen (18)
viste,at der også gives instruktion til
andre end familien Mikkelsen i Glostrup
så var det med den udmærkede kastning
Jan Jensen (4 f.12) og Kurt Knudsen (6
f.30) derefter leverede,kun et spørgs
mål om tid.
Glostrup holdt stand i 38 overs og lave
de 71.Esbjergs 236 blev scoret på 57 o
vers.Dommer N.0.Bjerregaard hyldede bag
efter på DCFs vegne Esbjergenserne for
deres fortjente,første danske mesterskab.
De fik pokal og instruktionsbøger med di
plomer.Flere af dem spiller faktisk så ny
deligt,at man skulle tro at de allerede
havde "smuglæst" i instruktionsbøgerne.
Sådan vandt Esbjerg det lilleput-DM,der
er spillet om siden 1973.Nok var det før
ste gang esbjergenserne vandt,men forment
lig ikke sidste.Imidlertid har fem forskel
lige klubber vundet mesterskabet i dets 5årige levetid,nemlig Svanholm,Skanderborg
Glostrup,Nyk.M.og nu til sidst Vestjyden,
så der er tradition for forskellige vin
dere hvert år.
REKORDPROGRAM I KREDS 61
Inden da havde man været gennem et rekord
stort program i kreds 61.Oprindeligt var
der 1 >lanlagt 12 kampe til hvert hold,men
Sorø trak sig efter et par matcher.lo kam
pe er fortsat mange,men de blev alle gen
nemført,selvom nogle af dem spilledes som
"firdobbelte arrangementer" i Solvangspar
ken i Glostrup,hvor der er to baner og
hvor hvert hold spillede to kampe på sam
me dag.
Der er ikke tvivl om,at det er for skrap
kost at byde lilleputter at spille op til
otte timer på een dag,men det var den e
neste måde at gennemføre en dobbeltturne
ring på.Og det er vigtigt at byde denne
aldersgruppe - som så mange andre - på
mange kampe.

Glostrups nærmeste konkurrent i denne ræk
ke var Køge,hvor der gøres et godt arbej
de med ungdommen.Ungdomsleder Preben Felt
har god bistand af mange i den klub og
vær ikke i tvivl om,at Køge er på vej mod
gode tider.Lilleputholdet er bygget op
om den garderhøje gærdespiller Peder Sø
rensen og allrounderen Kenneth Jacobsen,
men bredden på holdet lod noget tilbage
at ønske.
Svanholm og AB fulgte efter.Svanholm hav
de lovende gærdespillere i Jesper Larsen,
Søren Henriksen (søn af ·klubbens mangeå
rige "star" Bent Henriksen) og Martin
Bundgård og en lynende hurtig keeper i
Allan From,men kastningen var der ikke
meget ved,så holdet spillede adskillige
kampe 0-0.AB�s hold forekom så godt at
det andre år ville være blevet rækkevin
der,men også her var kastningen uden gen
nembrudskraft,selvom Henrik Sørensen ser
ud til at kunne blive hurtig.Kenneth Mar
tinsen oo Jesper Astrupgaard kommer man
til at høre meget om som gærdespillere.
Ringsteds mandskab var nybegynderpræget
men Jens Bredo bliver der noget fint ud
af engang.Hans kastning er overordentlig
løfterig.Ringsted havde iøvrigt den tri
umf at slå den senere rækkevinder Glo
strup.KB vandt ikke så meqet.men Saoib
Desnim ved gærdet og Martin Burridge som
kaster gjorde sig bemærket for det gode.
COMING MEN
I kreds 62 var Esbjerg aldeles overlegen
men dermed ikke sagt,at Kerteminde og
Skanderborg ikke har talenter at byde på
Kertemindes allrounder Chr.Christiansen,
anføreren Henning Larsen og spilleren,
der har en berømt morfar at leve op til,
Morten Brysting,indlagde sig fortjenes
ter,mens Skanderborg havde sine besvær
ligheder,men dog også en coming man i
gærdespilleren Ole Jørgensen samt i yng
ste skud på cricketfamilien Wittus - den
yngste bror hedder Ole og bliver sikkert
ligeså godt som lovende Lars på junior
DM-holdet.
HIDTIL YNGSTE DEBUTANT
Det var uventet at Nyk.M.med to lilleput
hold ikke kunne true Chang mere end til
fældet var i kreds 63.Chang fik sandt at
sige ikke megen modstand og holdets fire
dominerende spillere Tommy Christiansen,
Per Pedersen,Jess Høgh og Carsten Olsen
fik sørgeligt få udfoldelsesmuligheder.
Hos AaB lagde man mærke til Tony Bak og
Jesper Olesen,hos Nyk.M,til Kim Rishøj.
Holstebro gennemførte tappert kampene
selvom det sommetider kneb og måske note
rede holdet sig for en Danmarks- ja må
ske en verdensrekord,idet Alex Markwich,
fortsættes side 24
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INTERNATIONAL CRICKET:

Englands triumf førend cirkus
vender op og ned på det hele
Australien slået til plukfisk og nu afgøres top-crickets fremtid ved engelsk, domstol
Den sidste del af den engelske sæson har
været hjemsøgt af masser af regn og den
5.og sidste test mod Australien gik ikke
ram forbi.
Det kunne kun blive til spil i henved
halvdelen af den berammede tid og det kun
ne ikke give noget resultat.
Australien benyttede dog matchen til at
rette lidt op på det noget flossede reno
me.England indledte med 214,hvor Mick Ma
lone,der debuterede for Australien,ind
ledte sin æra for Kænguro-landet med 5 f.
63.På trods af,at han er fastbowler,kaste
de han næsten en hel dag i træk.
Thomson tog 4 for 57,men han er ikke nær
så frygtindgydende,som da han var i par
med Lillee.Hookes - en af de yngste spil
lere - bar sammen med den australske ha
le 11 gæsternes halvleg på 385.Mens det en
gelske markspil indtil denne match,særlig
evnen til at tage de mest utrolige greb i
slippen,havde været strålende,røg grebene
her på jorden.Det er præcis det,der er
sket for australierne under hele turen,
hvilket de nok har tabt serien på.
Willis,der har været Englands førende kas
ter under hele serien,var også her bedst
med 5 gærder for 102.I 2.halvleg nåede
englænderne at lave 57 for 2,før vejret
satte en stopper for kampen.
I de fire første tests var resultaterne:
l.test:Uafgjort,2.test:England vandt med
9 gærder,3.test:England vandt med 7 gær
der,4.test:England vandt med en halvleg
og 85 poimt.
De førende gærdespillere i serien var:
For England Boycott med 442 point i fem
halvlege,gennemsnit 147,33 (Hvilket fa
belagtigt comeback efter tre års fravær).
Wool�er 394 points i 8 halvlege (56,28)
og Knott 225 points i 7 halvlege (36,42).
For Australien:Greg Chappell 371 points
i 9 ha1v1ege (41, 22).
Hvad kastningen angår tog \Ji11is næsten
dobbelt så mange gærder for England som
11

Derek Underwood,Kertts og Englands fØren
de spinner har måske for sidste gang
spillet andet end showcricket.
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nogen anden.Hans 27 gærder på 166,4 over
kostede 19,77 point i snit.Fastbowler
kollegaen Hendrick tog 14 gærder med 20,
71 i snit og spinneren Underwood 13 gær
der for 27,83 pr.stk.Hos Australien tog
Thomson 23 gærder på 200 overs for 583
point (snit 25,34),mens seriens flittig
ste kaster tJalker måtte slide i 273 o-

4.SLIP
HVERKEN dommerne eller
SVANHOLMs spillere kun
ne godkende pitchen i
HJØRRING til returop
gøret i slutspillet,en
kamp,der måske havde
vist sig afgørende for
sølvmedaljernes place
ring.På billedet ser
man hvorfor - Hjørring
fik en time til at ud
bedre forholdene,men
det lykkedes ikke -her
er MOGENS UHRSKOV om
klædt igang med skov
len,mens PEER f10RILD
og POUL ERIK LARSEN t.
v.også gør,hvad de kan
med det meste af Svan
holm-mandskabet som
interesserede tilskue
re.
CARSTEN FENGER,gennem de seneste år ud
mærket åbner hos AB er rejst til TANZA
NIA for at aftjene sin værnepligt som u
landsfrivillig.Han vil ikke lægge battet
på hylden under opholdet,men har via PE
TER HARGREAVES fået kontakt til klubcric
ket i TANZANIA.
OLE HOCKELKAMP kom nyligt i helt ny rol
le.Demonstrerede og forklarede om skole
cricket for 40 idrætslærere ved et week
endkursus arrangeret af NORDJYSK IDRÆTS
LÆRERFORENING.Oles fremtræden i hvidt
og hans klarlæggelse af cricketspillets
pædagogiske muligheder vakte et sådant
bifald at 25 af deltagerne ytrede ønske
om at komme til at deltage i et grund
kursus - så hvem ved,forhåbentlig vil
spillet ad den vej kunne nyde en forny
et fremgang indenfor skolerne.
CARSTEN MORILD,bl.a.også badmintonspil
ler for TRITON,ALBORG,har sagt klubben
farvel og skal i den kommende sæson væ
re spillende træner for HADSUND,der net
op er rykket op i JYLLANDSSERIEN i bad
minton.CARSTEN MORILD begrunder overfor
ALBORG STIFTSTIDENDE beslutningen med
at han som snart 42-årig ønsker at trap
pe sine idrætsaktiviteter noget ned.Da
han stadig er rangeret mesterrækkespil
ler i Danmarksturneringen i badminton
kan han ikke spille på TRITONs lavere
rangerende hold.Desuden fortsætter MO
RILD fællestræningerne med de jyske se
niorspillere.
RINGSTEDS Claus Rasmussen måtte igen

- TØsJ o_g fast om cricket o,g cri cketers

se sig no ball-et flere gange i slut
spilskampen i Alborg mod CHANG,hvor dom
meren,HENRIK MORTENSEN,mente at sjællæn
dernes aflevering var mere end mistæn�
kelig.Fuldførte overen med ufarlige bol
de og kastede ikke siden.
ET PAR kampe i 3.division øst fik til
ført et overraskende pust,da et par 11 u
denlandsdanskere 11 pludselig dukkede op.
NIELS TO�P ANDERSEN keepede for AB mod
SVANHOLM og scorede 44 points,men� IB
HOCKELKAMP var med på SOR0s hold mod KØ
GE,hvor han scorede 35 point og tog 4
gærder for 87.D-herrer slår til daglig
deres folder henholdsvis i WIMBLEDON og
ved EF-hovedkvarteret i BRUXELLES.Begge
steder er der efter sigende tid til at
spille en smule cricket!
I EN OMTALE af HERNINGs oprykning skri
ver Schreiber i HERNING FOLKEBLAD vide
re bl.a.: 11 ...forhåbentlig bliver fremti
den også lysere for cricketforbundet,
hvis nye system med flere grund- og slut
spil i l.og 2.division har forekommet u
denforstående at være et værre roderi.
Det er muligt,turneringsformen har fun
geret godt nok på forbunds- og klubplan
men udadtil - og dermed propagandamæs
sigt - har den været et stort virvar.
Pressen har savnet korte,præcise over
sigter,hvorfor sportsgrenen er blevet
syltet i de fleste aviser.Forhåbentlig
bedre situationen sig til næste sæson,
enten med en tilbagevenden til det gam
le turneringssystem eller med klare
si
tuationsrapporter fra forbundet 11
•
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4.SLIP
ROLAND WALD,tidligere Cricketblads-redak
tør tabte med en halvleg og 2o point 11
til KIRSTEN JACOBSEN,folketingsmedlem fra
Alborg.Det foregik på Fremskridtspartiets
folketingsgruppes møde på Bornholm,hvor
Kirsten Jacobsen forlangte afstemning om
hvorvidt hun eller Roland skulle gå hun fra folketingsgruppen eller han som
pressesekretær for partiet.Kirsten Jacob
sen scorede 21 (stemmer),Roland kun en
enkelt - så nu har pressesekretæren fået
at vide,at han fremtidig skal formidle
partiets synspunkter og ikke egne hold
ninger.Baggrunden for dramaet - Kirsten
Jacobsen havde på partfets årsmøde angre
bet de tilstedeværende radio- og TV-folk
og det var Roland utilfreds med,hvilket
han skrev en artikel om til partibladet
FREMSKRIDT,men den var der altså ligesom
ikke stemning for at optage.
FORMENTLIG for første gang er en l.klas
ses cricketkamp i Danmark blevet dømt af
en kvinde.Det skete i slutspilsopgøret
ESBJERG-SILKEBORG,hvor CARROLL PERRAM,
gift med B 190�s keeper JOHN PERRAM,hav
de den ene af de hvide kitler på,mens hen
des mand dømte fra den anden ende.Det gik
fint,hvad det også gerne skulle,eftersom
Carrol Perram har australsk dommercerti
fikat.
SORØ må ihvertfald hele den første del
af sæsonen 1978 undvære den talentfulde
junior MICHAEL GOESKJÆR,der er rejst på
en et års sprogstudierejse til AUSTRALI
EN - mon ikke han får tid at studere en
smule cricket også!
11

REDAKTØREN af dette blad mente efter A
landskampen mod HOLLAND,at DANMARK som
hollænderne burde have en fast træner
til at tage med spillerne ud.Kollegaen,
redaktøren af det hollandske cricketma
gasin,mener imidlertid at det var kom
plet overflødigt at HOLLAND havde sin
vestindiske træner NOLAN CLARKE med til
ESBJERG.Man havde fundet det mere for
målstjenligt at have en massør eller fy
sioterapeut med - men tanken skal måske
ses i lyset af DEROGEE og VAN WELS ska
der.Iøvrigt betragter det hollandske
cricketblad ikke længere DANMARK som
"let kost" spillenæssigt,som man gjorde
før 1972.Til gengæld mener bladet hel
ler ikke at hollænderne kan lære meget
af os.
TORBEN JENSEN,Esbjerg,opførte ikke så
lidt af et one man-show 11 i drengesemi
finalen mod NYK.M.Scorede 74 not �g tog
9 gærder for 31!
11
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DCFs tidligere formand,nu kommunaldirektør
men stadig et aktivt medlem af forbundets
bestyrelse,ERLING FROULUND,overrakte de
danske mestre fra AAB p·okalen og DIFs mes
terskabsplaquetter efter kampen mod SVAN
HOLM i Brøndbyerne,mens DCFs næstformand
SØREN NISSEN sekunderede.Iøvrigt var AaB�
ernes mesterskab � det 16.i rækken - et
af de mest overlegne nogensinde.Formentlig
fordi de fleste andre danske �ærdespille
re efterhånden nærer en altfor næsegrus
respekt for AaBernes kastere.AaB var uden
CARSTEN MORILD i den afsluttende kamp,men
Svanholmerne turde stort set heller ikke
angribe nogle af de øvrige kastere,AaB før
te i marken - en ellers stabil herre som
OLE MORTENSEN brugte således næsten to ti
mer til sine 20 point.FLEMtUNG SØEGAARD
var ikke nær så længe om sine 15 og de
blev endda lavet efter at han i starten
var blevet slået nærmest groggy da han fik
en af HENRIK MORTENSENS bolde i panden for Mortensen bowlede nemlig fra den ene
ende og det er måske noget af forklarin
gen på Svanholmernes beskedne 106.point.
HARRY ERICHSEN vil sammen med andre af
NYKØBING F.s medlemmer prøve at få sat
gang i ungdomsarbejdet bl.a.ved at ar
rangere lilleputcricket indendørs i vin
ter.Fra DCF er afgået en del rekvisiter
samt alle gode ønsker om at forehaven
det må lykkes.

BREVE FRA LÆSERNE BREVE FRA LÆSERNE BREVE FRA LÆSERNE BREVE FRA LÆSERNE BREVE FRA LÆSE
Vi er et par cricketdommere,der søndag
efter søndag,igennem hele sæsonen følger
spillerne på nærmeste hold.Og for at si
ge det mildt,har det vi er blevet vidne
til,langt fra været opløftende.
Ingen spilleglæde,der før kendetegnede
cricket.en følge deraf ingen tilskuere,
pressens bevågenhed har vi totalt mistet
ja,selv de nøgne resultater får vi til
tider ikke.Interessen for cricket har al
drig været mindre.
Hvad er da årsagen til denne tilbagegang
Jeg vil prøve at pege på nogle af årsa
gerne.
Lørdag 10/8 dømte jeg kampen AaB-B 1909.
Selve arrangementet var som altid på AaB
perfekt,gode baneforhold,godt klubhus,re
ne kitler,kridt bag gærdet o,s.v.Men så
var alt andet dødsenstrist.8-10 tilskue
re fulgte kampe (og de møder altid op) 1
de blev vidne til defensivt spil og al
mindelig surhed over hele linien.
Dagen efter gik turen så længere nordpå,
til Hjørring.Her mødte et par familiemed
lemmer og de tidligere så kendte lands
holdsspillere op,og de ved jo alt om det
lille spil.Men selv de var udvandret,da
der efter syv timers spil stod 0-0 på po
inttavlen.IgeE surhed og begge holdt be
skyldte hinanden for at spille henholden
de.Altså en tro kopi af det,der skete da
gen før i Alborg.
Har dansk cricket da ikke de unge spille
re,der har viljen og talentet? Svaret er
at vi aldrig har haft bedre cricketung
dom,hvad vi klart fik bevis for i sommer
da ungdomslandsholdet turnerede i Eng
land.Spillere som Ole Mortensen,Claus Mo
rild,Erik Juul og Steen Thomsen samt Jes
per Morild står parat til at gå ind på
seniorlandsholdet,nu de 11 gamle 11 er ved
at takle af.
Arsagen til den svigtende interesse er
den enkle,at selve det turneringssystem
vi spiller efter,er forkert.Prøv at se
til England,som vi altid gerne vil sam
menligne os med.Fyldt på tilskuerplad
serne til cup-kampe med 60 overs til
hvert hold.Her sker der noget,her er un
derholdning og spænding og man er sikker
på en afgørelse.Modsat county-kampene o
ver 3 dage med gabende tomme tilskuerræk
ker og dødtrist spil,Jeg overværede de
to former for cricket i sommer henholds
vis på Lords og på The Oval.
Jeg vil ikke påstå,vi kan sammenligne
Js med England,men vi står i dag med det
problem,at interessen for cricket bliver
mindre og mindre herhjemme.Og vi er i
klubberne ude i en hård konkurrence med

andre sportsgrene,der selv på sekunda
plan har den tilgang,cricket savner.
Vi står ved en skillevej.Skal vi lang
somt dø.Eller skal vi igen gå fremad til
den placering i offentligheden,som cric
ket fortjener.Her er det vort ansvar at
finde frem til den turneringsform,som kan
løfte spillet op og som publikum,pressen
og spillerne interesserer sig for.
med venlig hilsen
Ewa1 d Møller
Skanderborg
4.SLIP
B 1913s CRICKETAFDELING har sidst i sep
tember markeret afdelingens jubilæum
med reception og fest i Kildemosen,hvor
IB HANSEN overrakte DCFs hilsen.Det he
le startede i 1926 - da en række cricket
interesserede begyndte at svinge battet
på eksercermarken ved hangaren.Aret ef
ter blev afdelingen en realitet,bl ,a.
med MARTINUS KNUDSEN og CHR,JENSEN som
stiftere.På det første hold var desuden
HARALD ANDERSEN,VILH.CLASEN,POUL ESPE,
CARL G.PEDERSEN,CARL RASMUSSEN,POUL TROL
LE,CARL MAZANTI,CARL H.MIKKELSEN og HEN
RY LUDVIGSEN.B 1913 kom med i den fynske
turnering,dog uden nogensinde at vinde
et fynsk mesterskab.Dertil har OB og si
den B 1909 været for stærke.I DCFs æra
var holdet i mange år placeret i 2.divi
sion og har i de senere år kæmpet hårdt
for at- genvinde denne position,ligesom
man også sørger for tilgang gennem et
ikke ueffent juniorhold.B 1913 har gen
nem årene fostret flere gode spillere,
fremmest blandt dem nok LEO CLASEN,der
foruden at beherske spillets faser og
så var en udmærket leder,så god at han
blev valgt til formand for Dansk Cric
ket Forbund,en post han desværre ikke
fik lov at bestride længe.Leo Clasen
har iøvrigt stadigt stadionrekorden i O
dense med 186 not out.Ved receptionen
mødte bl.a.gratulanter fra de to øvrige
eksisterende fynske cricketklubber,Ker
teminde og B 1909.
FORMENTLIG får DCF inden længe endnu et
par instruktører og trænere,der har be
stået den engelske cricket sammenslut
nings trænerkursus.JØRGEN MORILD,Arhus,
og THOR JENSEN,Glostrup,er tilmeldt det
samme kursus som Jørgen Jønsson,Svanholm
Ole HUckelkamp,Sorø,og Erik Hansen,Nyk.
M,tidligere har bestået.
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Turneringsresultater:

SLUTSPIL I:

27/8.HJØRRING (ude) o.SKANDERBORG m.5 st.
gærd.efter l.halvleg. (6-0).Skanderbg.288
f.4 (Kj.Kristensen 90,J.Kamp 69,J.Priess
48,J.Wittus 33),Hjørring 290 f.5 (Jesper
Morild 132,Poul E.Larsen 74).
28/8.HJØRRING (ude) o.B 1909 m.48 point
efter l.halvleg.(6-0).Hjørring 272 f.5 (J.
Holmsbjerg 89+,Peer Morild 49+,Tom C.Niel
sen 49,J.P.Morild 42,Per Jacobsen 3 f.79)
B 1909 224 (P.Jacobsen 88,P.P.Klokker 31,
Torb.Vandsted 6 f.78,P.Morild 3 f.58).
28/8.ÅRHUS (hj) o.SVANHOLM m.4 st.gærder
eft.l.halvleg.(6-0).Svanholm 198 (Mich.Pe
tersson 61,Henn.Elmelund 58,John Madsen 5
f.50),Århus 201 f.6 (J.Madsen 65).
28/8.SKANDERBORG (hj) o.AAB m.2 st.gærder
efter færdigsp.kamp og efter at AaB førte
med 101 point eft.l.halvleg.(8-6).AaB 200
f.3 (O.Isaksson 116+,Kl.Buus 27+) og 50 f.
3 (Leif Hansen 3 f.13) ,Skanderbg.99 (J.
Priess 59,Carsten Morild 5 f.52,H.Morten
sen 4 f.51),og 155 f.8 (Kj.Kristensen 59
Erik Juul 29,Henn.Olesen 6 f.70).
3/9.AAB (ude) o.SVANHOLM m 4 st.gærder ef
ter l.halvleg. (6-0) .Svanholm 106 (Hen.Ole
sen 8 f.44),AaB 107 f.6.
4/9.B 1909 (hj) o.ÅRHUS m.72 point efter
færdigsp.kamp. (8-0).B 1909 141 (P.P.Klok
ker 53,Lars Mathiassen 5 f.58,John Madsen
4 f.38) og 136 f.2 (H.K.Lohmann 51,P.P.
Klokker 49+),Århus 110 f.5 (J.Madsen 34+,
Fl.Dalager 4 f.34) og 95 (Steff.Meibom 35
(John Perram 4 f.15,P.Jacobsen 3 f.38,suleman Khan 3 f.41).
4/9.HJØRRING (hj) o.SKANDERBORG m.4 st.gær
der eft.l.halvleg.(6-0).Skanderbg,131 (J.
Wittus 46,Torb,Vandsted 5 f.38,Karsten Kri
stiansen 3 f.44),Hjørring 134 f.6 (Tom C.
Nielsen 31,Leif Hansen 3 f.56).

SLUTSPIL II;

27/8.NYKØBING M (hj) o.GLOSTRUP m.5 ståen
de gærder eft�l.halvleg. (6-0).Glostrup
210 (Steen Thomsen 92,Per Hansen 33,Claus
Hansen 5 f.51,Erik Hansen 3 f.55) ,Nyk.M.
214 f.5 (Poul Pedersen 75,Erik Hansen 45+
Peter Dahlgaard 29).
28/8.GLOSTRUP (ude) o.CHANG med 5 st.gær
der efter l.halvleg. (6-0).Chang 115 (Bjar
ne Holtegaard 39,Jørgen Hansen 3 f.24,Per
Hansen 3 f,30) og 101 f.5 (Poul Griis 32+
Gert Christiansen 32mJØrgen Hansen 3 f.24)
Glostrup 115 f.5 (Rene Thomsen 32,Thor
Jensen 30,Søren Roland�29,Torben Skov Ni
elsen 3 f.41).
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28/8.ESBJERG (hj) over FREM med 69 point
efter l.halvleg.(6-0).Esbjerg 205 (Chr.
Ankersø 57+,Otto Gade 38,Hans Chr.Jensen
36,Sv.E.AnkersØ 28,Khalid Latif 4 f.47).
Frem 136 (Johan Luther 66,Otto Gade 4 f.
56,Karsten Grigel 3.f.30).
4/9.CHANG (hj) over ESBJERG med 3 st.gær
der efter l.halvleg.(6-0).Esbjerg 176
(Chr.Ankersø 34,Sv.E.Ankersø 28,Torben
Skov Nielsen 6 f.61),Chang 180 f.7 (Tor
ben Skov 52+,Gert Christiansen 38,Niels
Bindslev 30,Kurt Hansen 3 f.19).
4/9.RINGSTED (hj) over SILKEBORG med 8 st
gærder efter færdigsp.kamp.(8-0).Silke
borg 53 (Jan Hansen 6 f.18,Claus Rasmus
sen 3 f.24) og 100 (Knud RandlØv 42,Per
Persson 6 f.45),Ringsted 60 f.3 og 95 f.
2 (Per Vinding 52+,Cl.Rasmussen 33).
4/9.NYKØBING M (hj) over FREM med 6 stå
ender gærder efter l.halvleg.(6-0).Frem
73 (A.Cheema 30,Erik Hansen 4 f.17,Flemm.
Poulsen 3 f.21),Nyk.M.102 f.4 (Bjarne Jen
sen 34).
10/9.RINGSTED (hj) over FREM med 76 point
efter færdigsp.kamp og efter at Frem før
te efter l.halvleg med 1 point (8-6).Ring
sted 119 (Hans E.Juncker 32,Khalid Latif
6 f.47,Troels Nielsen 4 f.51) og 155 f.6
(Hans Olsen 41+,Per Johansen 39+,Max Niel
sen 33,T.Nielsen 4 f.71),Frem 120 f.6 (K.
Latif 45+,M.Subhani 32,Cl.Rasmussen 3 f.
58) og 79 (Jan Hansen 6 f.48).
10/9.GLOSTRUP (hj) over ESBJERG med 9 st.
gærder efter færdigsp.kamp.(8-0).Esbjerg
92 (Jan Madsen 45,Thor Jensen 4 f.31,Re
ne Thomsen 3 f.19) og 144 (Jan Madsen 35
Leif Øre 28,JØrgen Hansen 5 f.41),Glostrup
93 f.l (Per Hansen 41+,R.Thomsen 26+) og
147 f.l (Per Hansen 71+,R.Thomsen 68).
4/9.GLOSTRUP (hj) over AB med 10 st.gær
der efter l.halvleg. (6-0).AB 139 (N.Tal
bro 37,P.Marcussen 25+,Per Hansen 4 f.24)
Glostrup 142 f.0 (P.Hansen 69+,Steen Thom
sen 57+).

SLUTSPIL III:

27/8.SVANHOLM (ude) over HORSENS med 117
point efter l.halvleg.(6-0).Svanholm 271
f 7 (Finn Nistrup 146+,Gert Kristiansen
67,Oriel Joseph 3 f.38),Horsens 154 (Hg.
Eliasen 38+,Poul E.Hjorth 33,Ole Bulow 33
Henrik Lam 3 f.41,Peter Schmidt 3 f.54).
27/8.SVANHOLM (ude) over VIBORG med 153
point efter l.halvleg. (6-0).Svanholm 281
(Gert Kristiansen 138,Finn Nistrup 60,Pa-

trick Joseph 6 f,82),Viborg 108 (Peter
Schmidt 6 f.27,Klaus Frederiksen 4 f.28).
28/8.SLAGELSE (hj) over KB med 5 st,gær
der efter færdigsp.kamp og efter at KB
førte efter l.halvleg med 143 point. (8-6)
KB 267 f,5 (Henn.Lystrup 68,Per Sørensen
34,Benny Burmester 90,JØrgen Halmen 29+
John Christensen 3 f.75) og O f.0.Slagel
se 124 (Hg.Lystrup 5 f.62.Per Sørensen 3
f.29) og 148 f.5 (Leif Sørensen 43,Bri
an TØnnesen 40,Kim Christiansen 34).
4/9.SVANHOLM (hj)-HORSENS.Ikke spillet.
4/9.KB (hj) over VIBORG med 7 st.gærder
efter l.halvleg. (6-0).Viborg 107 (Flemm,
Agerskov 44,Hg.Lystrup 4 f.43,Per Søren
sen 3 f.46) ,KB 110 f.3 (Steen Lund 54).

3.DIVISION ØST:

21/8.AB (hj) over ROSKILDE med 3 st.gær
der efter færdigsp.kamp. (8-0).Roskilde
114 (Palle Lykke 35,Wasim Ahmed 4 f.43,
Morten Hansen 3 f.20) og 167 (Stanley
Pickersgill 50,Ian Barnes 38,Mark Lucas
31,A.Mirza 3 f.16),AB 116 f.5 (Asad 33,
Michael LØnhardt 27,I.Rana 25+,stig Lu
cas 4 f.41) og 170 f.7 (I Rana 69+,Asad
42,Palle Lykke 3 f.61).
28/8.KØGE (hj) over KB med en halvleg og
187 point (8-0) .Køge 237 f..3 (Johnny Mad
sen 104,Finn M.Nielsen 45,Stig Hansen 43
Per B.Nlelsen 25+) ,KB 25 �Leif Hansen 3
f.4,Jens Sørensen 4 f,16) og 25 (J.SØren
sen 4 f.4rDennis Seier 4 f.14).
28/8.NYKØBING F (hj) over RINGSTED med
29 point efter Lhalvleg.(6-0).Nyk F.128
(Poul E.Nielsen 47,Harry Erichsen 28,
Leif Johansen 3 f,43,Hans E.Juncker 6 f.
58 ) ,Ringsted 99 (f.8,hvorefter Ringsted
forlod banen) (Gert Jensen 38,Flemming
Søndergaard 6 f.47).
3/9.FREM (hj)-SVANHOLM:Ikke spillet.
4/9.ROSKILDE (hj) over SLAGELSE med 6 st.
gærder efter l.halvleg.(6-0).Slagelse 201
(Kim Andreasen 95,Stig Lucas 6 f.50) ,Ros
kilde 206 f.4 (S,Lucas 81+,Anders NØrgård
49,stanley Pickersgill 41,John Andersen
3 f.91).
4/9.AB (hj) over SORØ med 45 point efter
l.halvleg, (6-0).AB 252 (Wasim Ahmed 71,
Asad Ahmed 48,Mich,LØnhardt 30,Niels NØr
regaard 29,JØrgen Eliasen 6 f.101) ,sorø
207 (Ole Huckelkamp 144+,Alex Olsen 25,
N.Nørregaard
5 f.81,A.Mirza
3 f.46).
�
•
r
•
17/9.ROSKILDE (hj) over FREM med 8 st.g.
efter l.halvleg. (6-0) �Frem 41 (Stig Lu
cas 5 f.16),Roskilde 45 f.2.

3. DIVISION VEST:

16/7.SKANDERBORG (ude) over HJØRRING m.
75 point efter l.halvleg.(6-0).Skander�
borg 185 (Finn Krause 37,Kaj Nielsen 31
Tom Kristiansen 6 f.77,Jesper Højer 3 f.
27),Hjørring 110 (K.Kristensen 40,Kaj Ni
elsen 5 f.31).
28/8.ÅRHUS (ude) over DRONNINGBORG med
8 st.gærder efter l.halvleg.(6-0).Dron
ningborg 123 (Chr.Boldsen 51,Flemm.SØnde
rbye 6 f.41),Århus 124 f.2 (Henrik Knap
56+,Mogens Gregersen 29,Jens Malfeldt 28+
28/8.KERTEMINDE (hj) over SKANDERBORG m.
9 st.gærder efter l.halvleg.(6-0).Skan
derborg 86 (Erik L.Pedersen 7 f.27),Ker
teminde 87 f.l (Bjarne Rasmussen 44,Pe
ter Jørgensen 29+).
3/9.DRONNINGBORG (hj)-HJØRRING.Tabt af
Hjørring,der ikke stillede hold.
4/9.KERTEMINDE (hj)-B 1913.Tabt af 1913
der forlod banen under l.halvleg.B 1913
80 (Erik L.Pedersen 8 f.39).
4/9.KOLDING (hj)-HOLSTEBRO.Aflyst p.gr.
af regn.
4/9.HERNING (hj)-FREDERICIA.l.halvleg
blev ikke færdigspillet.(0-0).Herning 191
f.8 (Erl.Krogh Andersen 122"Peter Øster�
gaard 3 f.33),Fredericia 129 f.4 (Steen
Østergaard 36+,Jan Østergaard 29+).
11/9.HERNING (hj) over B 1913 med 7 st.
gærder efter l.halvleg.(6-0).B 1913 84
(Jørgen Hvidkjær 27+,Mohammed Abbas 3 f.
12,Freddy Sangild 3 f.24),Herning 90 f.3
(John Simonsen 35+,Erl.Krogh Andersen 26)

MELLEMRÆKKE ØST;

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

13/8.ISHØJ (hj)-LUND.Ikke spillet p.gr.
af regn.
20/8.SORANER (hj)-LUND.Tabt af Soraner,
der ikke kunne stille hold.
21/8.NÆSTVED (hj) over RINGSTED med 43
point efter færdigsp.kamp.(8-0).Næstved
111 (Mogens Hansen 44,Leif Henriksen 29,
Jan Dahl 7 f.40) og 102 f.4 (M.Hansen 44+
Ole Reck Petersen 32,J.Dahl 3 f.27) ,Ring
sted 50 (L.Henriksen 7 f.13,Mog.Hansen 3
f.30) og 120 (Mich.Jacobsen 28,Ole Olsen
28,Jan Dahl 25,Mog.Hansen 8 f.63).
28/8.NÆSTVED (hj) over ISHØJ med 4 st.gær
der efter færdigsp.kamp.(8-0).Ishøj 52
(Ole Reck Petersen 6 f.25,Mogens Hansen
3 f.25) og 93 (O.R-Petersen 3 f.12,M.Han
sen 4 f.36),Næstved 91 (Iftikhar Shah 3
f.20) og 60 f.6 (I.Shah 4 f.28).
28/8.SORANER (hj)-NÆSTVED.Tabt af Soraner
der ikke kunne stille hold.
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28/8.RINGSTED (hj) over LUND med 10 st.
gærder efter færdigsp.kamp. (8-0).Lund 92
(Shahid Sial 50,Jan Dahl 6 f.35,Per Niel
sen 3 f.2) og 65 (Ole Olsen 4 f.33,P.Ni
elsen 3 f.32),Ringsted 98 f.8 (Hans Han
sen 54+,Gerry Hosten 5 f.17) og 66 f.O
(Hans Hansen 40+,Per Nielsen 26+).

27/8.RINGSTED (hj)-SVANHOLM.Afbr.p.gr.af
regn.Ringsted 5 f. 0.

3/9.ISHØJ-SORANER.Tabt af Soraner,der ik
ke kunne stille hold.

JUNIOR MIDT:

4/9.KØGE (ude) over NÆSTVED med en halv
leg og 14 point. (8-0).Næstved 26 (Benny
B.Nielsen 4 f.11,Jan Petersen 4 f.11) og
46 (Mag.Hansen 30,Bjørn Olesen 9 f.6),Kø
ge 86 f.6 (Leif Henriksen 4 f.41).
21/8.LUND (hj) over KØGE·med 110 point
efter l.halvleg.(6-0).Lund 225 (Shahid
Sial 101,John Virapen 50,Naeem Shaikh 26
Leif SØndberg 5 f.45),Køge 115 (Jan Pe
dersen 25,Gerry Hosten 4 f.9,John Vira
pen 5 f.45).

MELLEMRÆKKE MIDT:

28/8.KOLDING (hj) over HORSENS med 150
point efter l.halvleg.(6-0).Kolding 232
(Hans C.Madsen 57,JØrgen Jessen 37,Aage
Wange Thomsen 27,Erik Jørgensen 4 f.48),
Horsens 82 (Ole Bulow 25,Aa.Wange Thomsen
3 f.18).
28/8.B 1909 (hj)-ES BJERG:Ikke spillet.
3/9.KERTEMINDE (hj)-B 1913:Ikke spillet.
4/9.HUSUM (hj) over HOVEDGAARD med 133
point efter l.halvleg.(6-0).Husum 277 f.
5 (Herman Alker 103+,Karl E.Ernst 48,Uwe
Wiese 47,Toni Gregersen 33+),Hovedgård
144 (B rian Claxton 68,Graham Jenkins 33,
Henry K.Buhl 5 f.26,H.Alker 3 f.85).

MELLEMRÆKKE VEST:

28/8.NYKØB ING M (hj)-ÅRHUS.Tabt af Århus
der ikke kunne stille hold.
28/8.VI B ORG (hj)-AAB.Tabt af AaB,der ik
ke kunne stille hold.
3/9.HERNING (hj)-ÅRHUS:Tabt af Århus,der
ikke kunne stille hold.

27/8.KØGE (hj)-GLOSTRUP.Tabt af Glostrup
der ikke kunne stille hold.
28/8.AB (hj)-SLAGELSE:Tabt af AB,der ik
ke kunne stille hold.

20/8.ES BJERG (hj) over SKANDERB ORG med 15
point efter l.halvleg.(6-0).Esbjerg 80
(Karsten Grigel 31,Per Rasmussen 7 f.38),
Skanderborg 65 (K.Grigel 6 f.20).
27/8.KERTEMINDE (hj)-SKANDERB ORG:Ikke
spillet.

27/8 .B 1913 (hj) over HORSENS med 9 st.
gærder efter færdigsp.kamp.(8-0).Horsens
32 (Preben Rasmussen 5 f.2) og 100 (Mor
ten Sodemann 71,Tonny Nielsen 7 f.44) , B
1913 78 (T.Nielsen 31,P.Rasmussen 30,M.
Sodemann 3 f.17,Steen Knudsen 3 f.26),og
57 f.l (Lars H.Pedersen 26+,P.Rasmussen
25+).
27/8.SKANDERBORG (ude) over ESBJERG med
19 point efter l.halvleg. (Forbundsansat
omkamp om kredsmesterskabet).Skanderborg
127 (Finn Krause 47,Erik Juul 39+,Torben
Jensen 6 f.53) ,Esbjerg 108 (Karsten Gri
gel 26,Per Rasmussen 4 f.52,Torben Stern
3 f.22).
11/9.KERTEMINDE (ude) over HORSENS med
77 point efter l.halvleg.(6-0).Kertemin
de 151 (B jarne Rasmussen 60,Carsten Peder
sen 3 f.10, Morten Sodemann 3 f.35 1 Per Han
sen 3 f.52) og 81 f.3 (Ej.Rasmussen 41+,
Jesper Thygesen 34+),Horsens 74 f.6 (Kn.
Larsen 3 f.14).

JUNIOR VEST:

27/8.DRONNINGBORG (hj)-HJØRRING,Tabt af
HjØrring,der ikke kunne stille hold.
27/8.VIBORG (hj) over CHANG med 8 st.gær
der efter l.halvleg. (6=0).Chang 80 (Niels
Bindslev 42 1 Jan Thorup 4 f.12) ,Viborg 82
f.2 (Mogens Sørensen 61+).

DRENGE ØST:

DAMERÆKKEN:

20/8.SVANHOLM (ude) rJver RINGSTED med 9
st.gærder efter færdigsp.kamp.(8-0).Ring
sted 85 (Ole Olsen 48,Jan B redo 21,David
Olafsson 6 f.45 i Thorbjørn Wulsten 3 f.33)
og 46 f.6 (Th.W�lsten 3 f.18) ,svanholm
92 f,7 (Jesper Larsen 29+,o.Olsen 3 f.43)
og 44 f.L

JUNIOR ØST:

20/8,KB (hj) over SLAGELSE med 10 st.gær
der efter færdigsp,kamp.(8-0).Slagelse 34
(Erik Michaelsen 7 f;B) og 35 (Gary Matt
son 5 f,11,E.Michaelsen 3 f.12) ,KB 69 f.6

11/9.KØGE (ude) over KERTEMINDE med 7 po
int.(6-0).Køge 114 f.8 (Susanne Nielsen
4 f.9,Bettina Hansen 3 f.15),Kerteminde
107 f.7 (Susanne Nielsen 26,Alice Madsen
3 f.10).

21/8.KB (hj)-AB:Tabt af AB,der ikke kun
ne stille hold.
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(E.Michaelsen 35) og 9 f.O
21/8.KB (hj) over AB med 5 st.gærder ef
ter l.halvleg.(6-0).AB 96 (Thomas Horn
syld 50,Z.Hassan 3 f.7,E.Michaelsen 4 f.
37) ,KB 98 f.5 (E.Micha�l�en 59,Ths.Horn
syld 3 f.15).
27/8.KØGE (hj)-GLOSTRUP;Afbrudt p.gr.af
regn.Køge 27 f.5.
28/8.AB (hj)-SLAGELSE:Tabt af Slagelse,
der ikke kunne stille hold.
28/8.SVANHOLM (hj) over FREM med 4 point
efter færdigsp.kamp.(8-0).Svanholm 106 f.
2 (Thorbjørn Wulsten 53+,Martin Bundgaard
30) og 53 f.2 (Jesper Larsen 27+) ,Frem 68
(Bo Nielsen 31) og 87 (Carl E.Petersen 39
T.Wulsten 3 f.3o,David Olafsson 3 f.36).

27/8.RINGSTED (hj)-KB:Aflyst p.gr.af regn
3/9,AB (ude) over RINGSTED med 10 st.gær
der efter færdigsp.kamp (8-0) ,Ringsted 33
(Henrik Sørensen 6 f.15) og 49 (Kenneth
Hansen 34,H.Sørensen 4 f.13) 1 AB 41 f.O og
45 f.0.
3/9.KB-KØGE:Ikke spillet.
3/9.SVANHOLM over KB med 9 st.gærder ef
ter l.halvleg.(6-0).Sp.i Glostrup.KB 129
f.6 (Sagib Desnim 57,Martin Bundgaard 4 f.
18) ,svanholm 134 f.2 (M.Bundgaard 62,Jes
per Larsen 54).
3/9.GLOSTRUP (hj) over SVANHOLM med 8 st.
gærder efter l.halvleg.(6-0).Svanholm 44
(Lars Mikkelsen 4 f.17) ,Glostrup 49 f.2.

4/9.GLOSTRUP (ude) over KØGE med 8 st.gær
der efter l.halvleg. (6-0).Køge 40 (Lars
Mikkelsen 7 f.23),Glostrup 69 f.2 (Søren
Mikkelsen 51+).

3/9.GLOSTRUP (hj) over KØGE med 8 st.gær
der efter l.halvleg.(6-0).Køge 74 (Peter
Sørensen 26,Lars Mikkelsen 6 f.19,Claus
Sørensen 4 f.40),Glostrup 76 f.2 (L.Mik
kelsen 30+),

DRENGE MIDT:

LILLEPUT VEST:

20/8.ESBJERG (hj) over SKANDERBORG med en
halvleg og 52 point.(8-0).Esbjerg 104 f.
1 (Dennis Olsen 50+,Tim Jensen 48),Skan
derborg 17 (Torben Jensen 3 f.6,D.Olsen 3
f.9) og 35.
27/8.ESBJERG (ude) over KOLDING med 96 po
int efter l.halvleg.(6-0).Esbjerg 154 f.7
(Dennis Olsen 103+),Kolding 58 (Kurt Knud
sen 3 f.16,D.Olsen 4 f.30).

DRENGE VEST:

20/8.CHANG (hj) over HOLSTEBRO med 9 st.
gærder efter, færdigsp.kamp.(8-0).Holste
bro 58 (Søren Christensen 35,Henrik Hjort
3 f.8) og 45 (Per Pedersen 4 f.19,Carsten
Olesen 3 f.23) ,chang 101 f,l (C.Olesen
43,P.Pedersen 41+) og 6 f.l.
28/8.CHANG (ude) over NYKØBING M.I med 6
st.gærder (6-0).Nyk.M.I 101 (Kim RiishØj
34,Tommy Christiansen 6 f.23),Chang 107
f.4 (Per Pedersen 31,T.Christiansen 291
Chr.Nielsen 3 f.13).

20/8.HJØRRING (hj) over HERNING med 5 st.
gærder efter l.halvleg. (6-0).Herning 76
(Rene Krogh Andersen 29,A.Morild 4 f.28),
Hjørring 78 f.5 (Ole Nielsen 30,Michael
Jensen 3 f.33).

28/8.HOLSTEBRO (hj) over AAB med 36 po
int efter l.halvleg.(6-0).Holstebro 69
(Kaj Andersen 28,Tony Bak 4 f.32) og 40
AaB 33 (Per Andersen 4 f.15),Kaj Ander
sen 3 f.14).

27/8.AAB (ude) over ÅRHUS med 9 st.gærder
efter l.halvleg.(6-0).Århus 85 (Jørgen
Stamhus 5 f.17,Tonny Bak 3 f.17),AaB 90 f
1 (Claus Olesen 41+,Jesper Olesen 30+).

PRIVATKAMPE:

27/8.NYKØBING M.I (hj) over HOLSTEBRO m.
8 st.gærder efter færdigsp.kamp.(8-0).Hol
stebro 26 (Karl E.Poulsen 3 f,7,Chr.Mik
kelsen 3 f.19) og 21 (Chr.Mikkelsen 3 f.
14),Nyk.M.I 27 f.4 (Kaj Andersen 3 f.13)
og 27 f.2.
27/8.NYKØBING M.II (hj) over HOLSTEBRO m
1 st.gærde efter l.halvleg. (6-0).Holste
bro 60,Nyk.M.II 64 f.9.
17/9.ÅRHUS(hj) over CHANG med 67 point
efter l.halvleg.(6-0).Århus 116 f.2 (An
ton Biehe 41,Fl.Petersen 35+),Chang 49
(Fl.Petersen 4 f.2,A.Biehe 3 f.10).

LILLEPUT ØST:

11/9.KØGE over NYKØBING M med 6 point.
(Damer,sp.i Kerteminde).Køge 80 (Susanne
Søndergaard 6 f.17),Nyk.M.74 f.5 (s.søn
dergaard 26,Alice Madsen 3 f.12).

11/9.KERTEMINDE (hj) over NYKØBING M med
37 point. (Damer,15 overs).Kerteminde 74
f.4 (Susanne Nielsen 32+,Susanne Sønder
gaard 3 f.23),Nyk.M.37 f.6 (Susan�e Niel
sen 3 f.9).
9/9.B 1909 (ude) over KERTEMINDE med
29 points efter l.halvleg (Uøvede-mini
putter).B 1909 63 f.8 (Henrik Hansen 3 f
11),Kerteminde 34 (Jesper Jensen 7 f.10
Peter Lyø 3 f.8).

18/9.ÅRHUS (hj) over �ILKEBORG med 10 st.
gærder.Drenge (30 overs).Silkeborg 31 (Fl
Petersen 3 f.5) ,Århus 32 f.0.
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Stillingerne 1977 :
SLUTSPIL I:

10
AAB
SVANHOUl 9
HJORRING 10
B 1909 10
10
ARHUS
SKANDERB. 10

60
32
32
22
20
20

6.00
3.56
3.20
2.20
2.00
2.00

7
7
7
7
7
7
7
7

38
23
27
26
23
21
12
9

5.43
4.00
3.86
3.71
3.29
3.00
l.71
l.29

SLUTSPIL II:

RINGSTED
CHANG
NYK.M.
GLOSTRUP
FREM
AB
ESBJERG
SILKEBORG

3. DIVISION VEST:

HERNING
ARHUS
B 1913
FREDERICIA
KERTEm NDE
KOLDING
HOLSTEBRO
SKANDERBG.
DRONNINGB.
HJORRING
GRENA

9
7
7
3
7
8
7
9
8
9
O

48
30
30
32
24
20
14
14
12
0
O

i.JELLEMRÆKKE ØST:

5.33
4.29
4.29
4.00
3.43
2.50
2.00
l.56
l.50
0.00
0.00

9 54 6.00
KOGE
6 30 5.00
LUND
RINGSTED 8 36 4.50
NÆSTVED
9 22 2.44
SLUTSPIL III:
SORANER
9 20 2.22
SVANHOU1 7 36 5.14 ISHOJ
7 8 l.43
SLAGELSE 8 32 4.00
HORSENS 7 24 3.43 MELLEMRÆKKE MIDT:
8 13 2.25 ESBJERG
KB
5 32 6.40
8 6 0.75 KOLDING
VIBORG
5 26 5.20
SORANER O O 0.00 B 1913
5 24 4.30
5 22 4.40
B 1909
3, DIVISION ØST:
HUSUM
6
9 50 5.56 HOVEDGARD 5 228 3.67
KOGE
l.60
RINGSTED 10 52 5.20 HORSENS
0.86
6
7
10 48 4.80
SORD
AB
10 47 4.70 KERTEMINDE 5 0 0.00
GLOSTRUP 9 42 4.67 MELLEMRÆKKE VEST:
SLAGELSE 10 33 3.30 NYK.11.
4 20 5.00
SVANHOLM 8 18 2.25 VIBORG
4 12 3.00
9 l□ 2.00 HERNING
FREM
3 8 2.67
lO l8 l.80 ARHUS
KB
l O 0.00
ROSKILDE 10 18 l.30 AAB
l O 0.00
NYK.F. 10 14 1.40

SIDSTE TURNERINGSRESULTATER:
18/9. S LAGE L SE (hj) over det engelske am
bassadehold (JB 77) med 131 point (40 o
vers) . S lagelse 191 f.9 (Kim Christiansen
30,Kim Andreasen 28,Wassal 5 f.47) ,JB 77
60 ( S urenson 14,John Christiansen 2 f.3)
24/9.XL-CLUB over JYSK JUN IORHOLD med 13
point (50 overs,sp.i Skanderborg) ,XL 193
(J. Steen Larsen,Skborg,44,Kaj MØldrup, Sk 
borg 37,N.J.Haurum 25,JØrgen Morild Århus
25, E vald MØller,S kborg,20,Karsten Grigel
Esbjerg 3 f.25,Per Rasmussen,S kborg,3 f.
36) ,jysk juniorhold 180 (Ole Bulow,Hor
sens 35+, S øren Ravn,Nyk.M.,32,Henn.H.Pe
dersen,E sbj,24,Per Rasmussen 21,Kj.Kri
stensen,Sk borg,5 f.65,J. S t.Larsen 4 f.73

NJAMERÆKKE:

KERTEMINDE
AB
KOGE
RINGSTED

3
3
3
3

12
12
12
0

4.00
4.00
4.00
0.00

SLAGELSE 8 14 l.75
FREM
3 8 l.00
SORO
8 6 0.75
DRENGE MIDT:

ESBJERG 8 60
FREDERIC. 8 26
SVANHOLM 6 38 6.33 KOLDING 7 22
KOGE
6 28 �.67 SKANDERB. 8 14
GLOSTRUP 6 22 3.67 KrnTEMIN. 7 12
KB
6 20 3.33
VEST:
RINGSTED 5 14 2.80 DRENGE
I
NYK.M.
7 52
AB
6 12 2.00 CHANG
7 38
SORO
4 0 0.00 ARHUS
34
7
SLAGELSE 4 0 0.00 AAB
7 30
JUNIOR MI!'T:
NYK.i1.II 5 6
ESBJERG 10 68 6.30 HOLSTEBRO 7 6
SKANDERBG. 6 36 6.00 HERNING 7 6
KERTEfiINDE 9 26 2.89 HJORRING 7 6
O O
9 22 2.44 VIBORG
HORSENS
9 22 2.44 LILLEPUT ØST:
B 1913
ARHUS
9 l2 l.33 GLOSTRUP 10 56
KOGE
JUNIOR VEST:
9 33
NYK.r1.
10 36
7 42 6.00 AB
CHANG
3 32 4.00 SVANHOLM 10 24
5 14 2.80 RINGSTED 9 12
VIBORG
HJORRING 6 6 l.00 KB
3 3
DRONNBG. 5 0 0.00 LILLEPUT MIDT:
DRENGE ØST:
ESBJERG 5 36
GLOSTRUP 7 44 6.29 SKANDERB. 5 18
SVANHOUi 8 46 5.75 KERTEr1IND.6 0
RINGSTED 8 40 5.00 LILLEPUT VEST:
AB
7 24 3.43
8 56
7 22 3.14 CHANG
KB
AAB
7 20 2.36 NYK.il.I 84 183
KOGE
HOLSTEBRO 6 6
NYK.�.II 4 0
JUNIOR ØST:

7.50
3.25
3.14
l.75
l.71
7.43
5.43
4.86
4.29
l.20
0.86
0.86
0.36
0.00
5.60
3.67
3.60
2.40
l.33
0.38
7.20
3.60
0.00
7.00
2.25
2.00
l.00
0.00

DANSK CRICKET FORBUNDS
ORDIN�RE REPRÆSENTANTSKABSMODE holdes
S0NDAG 4.DECE11BER 1977
i B l909�s KLUBHUS,GILDESTEDVEJ,
ODENSE.
Tidspunkt og dagsorden for modet føl9er senere.
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