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Claus Morild,AaB 
-måske debut i Irland 

Claus Hansen,Nyk.M. 
-måske debut i Irland 

Steen Thomsen,Glostrup 
-måske debut i Irland 

Bj.K.Jensen,Svanholm 
-måske debut i Irland 

Fire unge får chancen for debut 
UK har 11.juni i Ø.Uttrup udtaget følgende 15 
spillere til A-landsholdstruppen,som fra 16.-
30.juli turnerer i England og Irland:
Klaus Buus (anfører),Erik Westergaard (wicket 
keeper) ,Carsten Morild,Claus Morild og Hen
ning Olesen,alle AaB,Ole Mortensen,Morten Pe
tersson og Bjarne K.Jensen,alle Svanholm,Bjar 
ne Jensen og Claus Hansen,begge Nykøbing Mors 
Peter P.Klokker,B 1909,Torben Skov,Chang,Jens 
Priess,Skanderborg,Johan Luther,Frem,og Steen 
Thomsen,Glostrup. 
Turledere:Peter Hargreaves,Mogens Christensen 
og Ole P.Larsen. 
Til landskampen mod BAOR i Skanderborg 8.juli 
er udtaget følgende spillere: 
Klaus Buus (anfører),Erik Westergaard (wicket
keeper) ,Carsten Morild,Claus Morild,Jørgen Mo
ild og Henning Olesen,alle AaB,Bjarne Jensen 
og Claus Hansen,begge Nyk.M.,Hans Frantzen,Ar
hus,Tor�en Skov,Chang,Jens Priess,Skanderborg, 
og 12:BJarne Rasmussen,Silkeborg. 
Til landskampen mod RAF i Brøndbyerne 8.juli 
er udtaget følgende spillere: 
Michael Petersson (anfører) ,Bjarne K.Jensen, 
Ole Mortensen,Morten Petersson,Finn Nistrup 
og Peter Schmidt,alle Svanholm,Steen Thomsen 
og Per Hansen,begge Glostrup,Johan Luther, 
Frem,Bruno Nielsen,KB,Peter P.Klokker,B 1909 
12:Bent Rossen,AB. 
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på a-landsholdet 
-Vi synes det er meget vigtigt at bruge turen til Eng
land som en træning forud for vores deltagelse i kval i
fikationsturneringen til World Cup næste år.
Den kommer formentlig til at forme sig som 6-7 endages
kampe på græs og de skal afvikles på måske to uger el-
1 er derunder.
På turen i år skal der spilles fem eller seks endages
kampe før landskampen mod Irland og derfor har vi fun
det rimeligt at sende så mange af de unge som muligt
med på turen.
Det erJUK-formand Jørgen Jønssons kommentar til den ny
e landsholdstrup,der giver mulighed for A-landskamps
debut til fire af de spillere,der ikke mindst sidste
år gjorde sig smukt gældende såvel på B-landsholdet,
som i seks-nationers ungdomsturneringen i Surrey.
Debutanter på turen er Claus Morild,AaB,Claus Hansen,
Nykøbing M,Steen Thomsen,Glostrup,og Bjarne K.Jensen,
Svanholm.
Desuden har UK givet Johan Luther,Frem,og Henning Ole
sen,AaB,come-back.Det vil sige at der i forhold til
den oprindeligt udtagne trup på 13 spillere til Skot
land er sket fire ændringer.Henrik Mortensen,AaB,havde
forlods meddelt at han ikke stod til rådighed for det
danske cricketlandshold.Af de spillere,der var med i
bruttotruppen,har Niels Talbro,AB,meldt fra,mens Ole
Isaksson,AaB,og Troels Nielsen,Frem,ikke er udtaget.
-Når vi har ønsket at udvide truppen af spillere til
15 skyldes det at det krævende program med de mange
eendages-kampe stiller så store krav til især kaster
nes fysik,at vi ikke tør risikere skader,uden at vi
kan supplere især holdets kasteside.
Så vidt UK-formanden.
GENERATIONSSKIFTET 

Vi kan måske herfra føje til at denne trup under de 
givne vilkår,næppe kan udtages meget anderiedes end 

det er sket.Uden på nogen måde at bringe de ældre,gar
vede landsholdskanper i miskredit,kommer vi ikke uden 
om,at det danske cricketlandshold før og efter Henrik 
Mortensen er to ting. 
M:d hans afbud til landsholdet efter kampen mod Holland 

sidste år,er det generationsskifte,som før eller sene
re måtte komme,blevet klart markeret - og det har UK 
taget konsekvensen af ved at give så forholdsvis mange 
unge chancen. 
Det er ikke usandsynligt at holdet vil løbe ind i nog-
1: �v.underve�s,men de unge skal netop lære at begå
s�g i international sammenhæng,selvom de har nogen ru
tine fra ungdomsturneringerne. 
Når samtidig kravet om et ekstra kastesupplement til 
en tur,der omfatter fem eller seks en-dages kampe,star 



tende med matchen mod MCC på Lord·s 17.juli plus en 3-
dages landskamp,skal opfyldes,kan der ikke indvendes 
spor mod udtagelse af•f.eks.en spiller som Henning Ole 
sen. 
De resterende på holdet giver formentlig sig selv -

en spiller som Johan Luther er så rutineret i lands
holdssammenhæng,at man ikke kan se bort fra ham og det 
samme er Bjarne Jensen,der var udtaget til Skotlands
turen,men sendte afbud.I ham har man også en reserve 
til keeperpladsen,hvis der skulle ske noget med Erik 
Westergaard. 

TIL STØTTE FOR DE UNGE 

Som tidligere nævnt forekommer valget af Klaus Buus 
som ny anfører fornuftigt - på længere sigt er der må
ske nok tale om en overgangsløsning,Buus bliver jo hel 
ler ikke yngere - men det det gælder nu,og i de kommen 
de år er at få spillet en ny generation ind i lands
kampsammenhæng.Her vil Buus·samvittighedsfulde indstil 
ling til sporten givet være på sin plads. 
Vi er også meget tilfredse med at man - bevidst eller 
ubevidst - har imødekommet et ønske,der tidligere er 
fremsat fra denne plads,nemlig at der på holdet er en 
mand,som på mere trænermæssig basis kan vejlede og råd
give de unge spillere.Vi mener at Carsten Morild selv
om han også skal være en af de bærende kræfter på banen 
vil kunne varetage denne opgave - som bekendt har han 
allerede arbejdet med en række af de unge spillere ved 
de træningssaml inger,der har været arrangeret i år -
senest på AaBs anlæg 10.juni ,hvor 13 spillere,inklusi
ve landsholdsanføreren,var samlet med Mogens Christen
sen fra UK og Carsten Morild.Både. fra sin egen træning 
og i sin egenskab af badmintontræner ved Carsten Morild 
en hel del om de ting,der skal til for at gøre et hold 
til et hold i form. 

HAR VI INDPISKEREN? 

Med Buus og Carsten Morild som de to,i landskampsammen 
hæng, "gamle" ankermænd og med Luther og Bjarne Jensen 
som rutineret forstærkning på gærdesiden,med Torben 
Skov som den måske bedste kaster på græs vi har og med 
Henning Olesen som kastemæssig aflastning,ja,så hører 
resten af landsholdet - foruden de fire debutanter -
også til de unge. 
Peter Palle Klokker,Ole Mortensen,Morten Petersson og 
Jens Priess samt Erik Westergaard hører også til den 
unge generation,der - med større eller mindre interna
tional erfaring endnu - skal føre dansk cricket videre 
og helst endnu længere frem. 
Så langt,så godt - vi mener at holdsammensætningen er, 
som den kan blive - det store spørgsmål er så:Har det 
danske landshold også en ny indpisker?En spiller,der 
kan tænke internationalt,sætte spillerne op,vise vil
jen til at vinde? Har vi ham,og kan han få holdet til 
at virke som et hold,som en helhed? Eller skal han "fø 
des" undervejs - Vi er ikke nervøse for om de unge kan 
holde til at spille 6-7 kampe i træk,vi er ikke nervø
se for,at alle mand,hver især vil gøre deres bedste -
spørgsmålet er:Har vi et hold? Kan stammen trække de 
nye med sig? Kan det fungere - det skal udlandsturen 
i juli give svaret på - resultaterne betyder i den sam 
menhæng mindre. 
Men det vi.lle være skønt om 'vi ikke skal vente til maj 
1979 med at kunne konstatere at vi har et hold,der fun 
gerer - også selvom "Generalen" er væk. 

Bj .Jensen,Nyk.M. 
-tilbage på landsholdet

LANDSHOLDS-CRICKET 

Ungdomslandsholdet fungerede i Surrey sidste år og op
nåede det bedste internationale resultat,ungdomsspil
lere fra Danmark nogensinde har opnået.Senior-landshol 
det har opnået sine bedste resultater i perioden 1972-
76 - også det hold skulle gerne nå videre. 

PÆN OPBAKNING 

I sagens natur - de spilles kun en uge før afrejsen 
til England - kommer kampene mod BAOR og RAF til at 
virke som træningskampe for landsholdet.Det er derfor 
ganske naturligt at de 15 spillere fra denne trup er 
spredt på de to hold. 
Men derudover har UK fundet frem til flere interessan
te ting - på vestholdet mod BAOR er der debut til Hans 
Frantzen,Arhus.Allerede i sin Nykøbing-tid en habil 
gærdespiller,men i år et af de absolutte gærde-esser 
i l.division med et snit på over 43.På vestholdet er 
der desuden fundet plads til Jørgen Morild,AaB - et af 
de unge navne,som trænger sig på,som har gjort det ud
mærket såvel på AaBs divisionshold som på udvalgte ung
domshold - han er en af de spillere,som UK også kommer 
til at følge nøje i de kommende år.Og så kommer Carsten 
altså på udvalgt hold med sine to sønner.Synd at det kun 
er blevet til en 12.mands-tjans for Bjarne Rasmussen, 
Silkeborg - han gjorde det godt i Tyskland sidste år. 
På østholdet mod RAF supplerer Michael Petersson,Finn 
Nistrup og Peter Schmidt A-truppens tre Svanholmere -
førstnævnte som anfører,den anden kunne formentlig ha
ve gjort sig på A-holdet stadigvæk med sin store gærde 
rutine og hvad Peter Schmidt angår er han en af de blø 
de kastere dansk cricket ikke har for mange af. 
Per Hansen,Glostrup - også solid og talentfuld gærde
spiller er med,og det samme er den fra Hjørring indvan 
drede Bruno Nielsen som har været KB en meget god mand 
i bestræbelserne på at vende tilbage til fornemmere 
rækker. 
OK - taget som helhed kunne der måske være eksperimen 
teret mere med holdene mod BAOR og RAF,men på den an
den side skal kampene tjene som træning og sammenspil
ning før A-holdets tur. 
UK var også i den situation at en række andre spille
re ikke kunne være til rådighed,enten til det ene el
ler begge arrangementer.Som nævnt har Niels Talbro 
meldt fra.Det samme havde Ole Beir Andersen,AB,og Jan 
Hansen,Ringsted,samt Michael Petersson,Svanholm,mens 
folk som Lars Hansen og Flemm.Søegaard,Svanholm,er ska 
dede. 
Under alle omstændigheder - spændende bliver det at se 
hvordan det foryngede landshold klarer sig.De bagkloge 
kan nok altid få ret,derfor - giv først spillerne en 
chance... ola. 

Henning Olesen,AaB 
-tilbage på landsholdet

Johan Luther,Frem 
-tilbage på landsholdet
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Rinasted-keeperen Preben Nielsen har været hur 
tig på hænderne i år - 4 greb og 5 stokninger 
i fire kampe ... 

Det nye turneringssystem med kortere spilletid havde si
ne modstandere,det same havde ændringen af pointssyste
met,ikke mindst hvad den såkaldte 80 pct.-regel for ik
ke færdigspillede l.halvlege angår,og flere var også u
tilfredse med "omredigeringen" af grund- og slutspils
systemet,således at grundspillet skulle afgøres over kun 
fire kampe. 
Der er måske stadig utilfredshed med nogle af disse reg 
ler - om ikke andet så fra dem,det er gået ud over -
men mon ikke det er et generelt indtryk at tidsregl�rne 
har ført til mere livlig afvikling af kampene.Det er ik 
ke mange hold,som har battet de tilladte 63 overs igen
nem og i flere tilfælde er de pågældende hold blevet 
straffet for deres langsommelighed. 
80 pct.-reglen har givet anledning til nogen diskussion 
og vil sikkert stadig gøre det - måske er pointsforde
lingen 3-1 forkert,måske skulle det kun være 2-1 - men 
selve ideen vil vi gerne fortsat erklære os som en varm 
tilhænger af.Nogle har haft svært ved at se det rimeli
ge i at hvis hold A havde scoret 180 og hold B så nåe
de 160 for 9,så skulle hold B belønnes med de 3 turne
ringspoint. 
Men reglen er jo i virkeligheden dejlig logisk - hold 
A med de 180 pts har to muligheder - enten at kaste 
hold B ud,hvormed l.halvleg er færdigspillet og hold A 
inkasserer 6 turneringspoints,eller også holde hold Bs 
score nede under de 80 pct,i dette tilfælde 144 pts. 
Lykkes det,inkasserer hold A 3 turneringspoint.Hold B 
har på sin side også to muligheder - enten at score me
re end 180 pts,således at hold B kan få de 6 turnerings 
points eller ihvertfald forcere så meget at man når op 
på 145 og dermed sikrer sig de 3 turneringspoint. 
Står man bare og planker den tiden ud uden at gå efter 
pointsene kan man være sikker på,at der kun bliver eet 
turneringspoint - at der så kan være situationer,hvor 
eet turneringspoint er nok,er en anden sag,men mere der 
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TURNERINGEN 

om senere. 

Oprykkerne 
med i 

medalje
kampen 

Glostrup 
og Nyk. M. 

erstatter 1909 og 
Hjørring i DM-spil 

Vi ser 80 pct.-reglen som et helt lille spil i spillet 
- hvad skal man gøre på gærde- og på kastesiden.Og selv
om der er spil med i sagen,er det ikke negativt,som de
bevidste 0-0 kampe i sin tid var.6 og 3 turneringspoint
er trods alt så vigtige,at man betænker sig noget,før
man vover at spillet på dem for evt.at ramme trediepart
Og hvad grundspilsformen angår,så kan man ikke sige an
det end at det korte grundspil i år bød på spænding for
alle pengene - af den sidste spillerundes otte kampe
var kun to uden betydning.De andre seks kampe lå sådan
at vinderen - uanset hvilket af holdene det blev - sik
rede sig pladsen i det højere rangerende slutspil ,så
sig ikke at det ikke var op til holdene selv at afgøre
sagen,

GLOSTRUP OG NYK.M.I MEDALJEKAMPEN 

Enden på sagen blev at to af de hold,som sidste år kæm
pede om DM,sølv- og bronzemedaljer ikke fik lov at væ
re med - den ene Hjørring,som endda vandt bronze sidste 
år,den anden 1909.Deres pladser indtages af Nykøbing M 
og - mere overraskende - af det nyoprykkede 1 .divisions 
hold fra Glostrup. 
Nyk.M.skaffede sig en fordelagtig udgangsposition ved 
på udebane med et reservespækket hold at slå Hjørring 
mens Glostrup først i sidste øjeblik sikrede sig.Og det 
endda takket være telefonen - da man fik meddelelse om 
at Skanderborg havde besejret Ringsted,var eet point 
til Glostrup nok til DM-spillet,forudsat at man kunne 
hindre modstanderne fra B 1909 i at vinde - Glostrup
perne plankede tiden ud - men havde den fynske kastning 
været mere effektiv,havde fynboerne fortsat haft mulig
heden,på samme måde som Ringsted havde det,hvis holdet 
kunne have fået de sidste tre jyske gærder ud for un
der 70,selvom Jan Hansen havde ryddet 5 for 33. 
Glostrup havde forinden slået Ringsted (Per Hansen 65) 



mens sjællænderne havde vundet overbevisende over 1909 
i en kamp,hvor Claus Rasmussen tog to gærder i samme o
ver og hvor Preben Nielsen havde ikke færde end 3 stok
ninger - bl.a.P.P.Klokker.Abenbart kniber det lidt for 
fynboerne at flytte fødderne i år - ihvertfald kunne 
1909 ikke trække sig ud af nogen af de fire grundspils
kampe som sejrherre - to uafgjorte med 3 pts i hver 
blev det til.Den ene mod Glostrup,den anden mod Skander 
borg.som startede med 186,hvorefter fynboerne nåede 164 
f.8 (John Perram 55),før tiden var væk.
Selvom Skanderborg var rystet mod Ringsted lykkedes det
altså at overskride den beskedne sjællandske total på
71.Den tilbagevendte Jørn Steen Larsen havde med 4 f.
30 en ikke uvæsentlig andel i det,sammen med Per Ras
mussens 4 f.28.Iøvrigt har Ringsted-keeperen Preben
Nielsen gjort det smukt - som nævnt 3 stokninger mod
B 1909,et greb og en stokning mod Glostrup,det samme
mod Svanholm og 2 greb mod Skanderborg - summa summa
rum - 4 greb og 5 stokninger i 4 kampe,hvor Ringsted
erobrede ialt 30 gærder.Jo,det er rart med en mand, -
der er lidt fiks på fingrene!

INGEN PROBLEMER FOR SVANHOLM OG AAB 

Men hverken Ringsted eller de tre øvrige hold i l.di
vision øst var det store problem for Svanholm,ligeså 
lidt som AaBs modstandere var det i vestkredsen. 
Selvfølgelig skal man aldrig sige aldrig,men det fore 
kommer os,at der ikke er meget mere end bronzemedalje
at spille om for de øvrige fire slutspilshold. 
Mod Ringsted startede Svanholm med 224 f.5 {Finn Ni
strup - også en af de tilbagevendte l.divisionskæmper 
48,Bj.K.Jensen 44+,Morten Petersson 39+} og tog deref 
ter Ringsted først for 128 {Mo.Petersson 5/57) så for 
81 (Peter Schmidt 5/39,0le Mortensen 4/36).Flemm.Søe
gaard blev skadet og kunne ikke bowle. 
Mod 1909 var Nistrup igen i toppen af statistikken -
57 - mens Schmidt havde 5/41 .Mod Glostrup var der me
re frit slag for alle,både med bat og med bold.Brødre 
ne Petersson var meget medvirkende til en så beskeden 

Skanderborg-halvleg som 79 - keeper Michael Petersson 
greb tre og Thomas en spiller,nemlig Keld Kristensen, 
ud på broder Mortens bolde,så han sluttede med så god 
en analyse som 6 f.32 på 15 overs,heraf 4 maidens. 
Fra østkredsen er vel egentlig kun at nævne at.selvom 
Skanderborgs slutspilsplads først var sikker i den 
sidste kamp mod Ringsted,så blev den dog grundlagt på 
på en sejr over Glostrup,og i den sejr havde lands
holdsspilleren Jens Priess sin store andel,idet han 
fjernede 4 gærder for kun 5 point på 7 overs,heraf 4 
maidens. 
Alene sådanne præstationer gør,at vi tipper Skander
borg som bronzemedaljevinder i år. 

TO MAND KLAREDE ÆRTERNE 

Det vil man måske nok rynke lidt på næsen af i Arhus 
og rigtigt er det da også at århusianerne har et slag 
kraftigt hold,både på kaste- og gærdesiden,hvis det 
rul 1 er for dem. 
Det gjorde det mod Hjørring og mod Nyk.M.men absolut 
ikke mod Chang og AaB.Mod vendelboerne startede Arhus 
med 215 f.9 på de 63 overs {Hans Frantzen 87,J,Knak- -
kergaard 69) ,hvorefter Lars Mathiasen 5/38 og Robert 
Burns 5/56 ryddede Hjørring.Nyk.M.startede med 189/8 
på sine 63 overs (Bj.Jensen 83) men var for dårligt 
kørende kastemæssigt til at hindre Arhus i 191/5 på 
49 overs (H.Frantzen 45). 
Mod AaB kom århusianerne derimod i menneskehænder,el
ler rettere Henning Olesens hænder,idet han med 6/15 
�å bare 13 overs havde en væsentlig andel i at Arhus 
røg for bare 42 efter at AaB var startet med 187/7 
på 63 overs (Henrik Mortensen 63+}.I 2.omgang klarede 
Arhus dog frisag,idet Frantzen scorede 26 ud af de 41 
for 7 som århusianerne red stormen af med til spille
tidens udløb (H.Mortensen 3/11) .Mod Chang blev det 
til beskedne 101,væsentligst på grund af Bjarne Holte 
gaards 6/36.Selvom Lars Mathiassen og John Madsen sva 
rede igen med 5/44 og 3/39 scorede Niels Bindslev,der 
var kommet ind som 6.gærde og gik not out med 34 det 
vindende point,mens sidstemanden Villy Andersen,holdt 
sit gærde. 
Med sejren kom Chang ind i billedet igen - kravet for 
at komme i DM-slutspillet var udesejr over Nyk.M.i 
den sidste kamp,men det lykkedes ikke - efter at mor
singboerne var startet med 176 (Erik Hansen 47) kunne 
de sidste Chang-gærder ikke modstå Lars Dalgaard (4/7 
og Claus Hansen (4/20}.Chang havde mistet 5 gærder f. 
92 men var all out for 112. 
Nykøbing havde søndagen forinden bragt sig i en gun
stig udgangsposition ved at vinde i Hjørring,endda u
den folk som Bjarne Jensen,Erik Hansen,og Cl.Hansen. 
Man havde så til gengæld Tage Mikkelsen,der med 54 
var medvirkende til at hæve Nykøbings total fra 2 f. 
26 til 3.f.113.Hg.Jensen havde god andel i den gærde
stand og sørgede med 47+ for at Nykøbing passerede 
Hjørrings total på 148 for tabet af 5 gærder. 
Men såvel Chang som Nyk.M.måtte tage mod klø af AaB -
Henrik Mortensen startede med 6/7 i en Nykøbing-inning 
på ba�e 45 og efter at AaB selv havde scoret 137/4 (Hg. 
Hoff 53) kom morsingboerne til pindene iuen - dennegang 
kostede det dog k·un et enkelt gærde.Mod Chang var Hen
rik Mortensens analyse 6/9,men Changs inning blev dog 
på 53,efter at alle AaB'erne for en gangs skyld havde 
været inde for at score ialt 198 (H.Mortensen 70+}. 
Også mod Hjørring lod AaB hele gærdesiden komme i funk
tion - det blev til 173 (Cl.Morild 34) og da Mortensen 
her var knap så agressiv (3/29) kunne vendelboerne no
tere sig for 94 (J.P.Morild 30) - men under alle om
stændigheder - AaB'erne kom ikke på de store prøver i 
de indledende kampe. 
Som nævnt stod både Chang og Nyk.M.med muligheder i de
res indbyrdes kamp - det samme gjorde Hjørring og Arhus 
efter at Hjørring havde slået Chang klart.Hjørring star 
tede med 147 (Tom C.Nielsen 40,Torben Skov 5/51) og 
Chang kunne kun svare med 87 (N.C.Elefsen 4/20,0le Chri 
stoffersen 4/39). 
Alt i alt skal B 1909,Ringsted,Hjørring og Chang søge 
at kvalificere sig til l.division igen - rent umiddel
bart forekommer det at Chang vil få vanskeligst ved 
det .... 

AaBs anfører Henrik Mortensen har sus i 
kastningen i år - 12 gærder for 16 points 
i to kampe. 
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KB får chancen 

TURNERINGEN 
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Fra 2.divisionerne bliver det Esbjerg,AB,Silkeborg og 
KB,der forsøge at tilkæmpe sig pladserne i l .division. 
I det selskab er kun KB ny forsåvidt som Esbjerg jo sid 
ste år var i l,division,men måtte overlade sin plads 
til Glostrup. 
KB fik billetten til oprykningsspillet på Frems bekost
ning,efter at Valby-holdet meget overraskende i turne
ringens første kamp havde tabt til Svanholm II,der alt
så også uden Finn Nistrup er istand til at lave ravage 
i 2.division. 
KB vandt så den afgørende kamp mod Frem,bogstavelig ta
get "på målfoto",men KB forekommer iøvrigt,takket være 
den fra Hjørring indvandrede Bruno Nielsen,bedre end i 
de seneste sæsoner.Skal vi imidlertid tale om nogle af 
disse holds muligheder for,igen at blande sig i det bed 
ste selskab,har vi nok større tiltro til AB,der har vun 
det alle sine kampe. 
I vestkredsen har alle været istand til at slå alle og 
styrkeforskellen er ikke umiddelbart stor - dog kan Hor 
sens måske få svært ved at klare en forbliven i 2.divi
sion vest.Dog synes Køges problemer med det i østkred
sen endnu større - Køge vandt ikke en kamp i grundspil
let,mens Horsens slog Slagelse på et afgørende tids
punkt.Herning er sluppet endog meget pænt fra sit come
back til 2.division og har formentlig styrke nok til at 
kunne forny kontrakten. 

NEDTUR I VALBY 

Frem fik et chock i den første turneringskamp mod Svan
holm II i Brøndbyerne,fire Frem·ere,deriblandt Mabhoub 
Subhani var ude for kun 14,Subhani endda med O og Frems 
halvleg blev så beskeden som 103,bl .a.fordi tre Frem·e
re blev løbet ud. 
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Frem 
droppet 

Trods Johan Luthers 5/31 og Khalid Latifts 3/57 lykke
des det ikke Frem at hindre Svanholms Klaus Frederiksen 
og Steen Paulsen i at passere de 103 som 9.gærde,og o
verraskelsen var en kendsgerning. 
Mod Køge fungerede Frems store gærdebredde og det koste 
de kun tre mand at passere Køges ikke uefne 179 (Benny 
B.Nielsen 61 ,M.Subhani 100+,Troels Nielsen 6/60,K.Latif
4/24),men mod KB kneb det igen.
frem startede her med 200 (Tr.Nielsen 65) og da KBs 8.
gærde først sagde farvel ved 193 (Bruno Nielsen 48) var
der spænding på.9 gærde var ude ved 198,og KBs vindende
points,som altså kom til at afgøre,hvem der skulle km
pe om oprykning,var en to·er som Steen Lindhardt på Jo
han Luthers kastning skovlede i en blød og behagelig bu
e til cover point,som i en utrolig lang sekvens rodede
bolden fra hovedhøjde,ned langs brystet og på jorden.
Steen Lund - den gode KB-formand - dansede krigsdans af
lykke,hvorefter Frems kvindelige regnskabsfører bekendt
gjorde,at der manglede et point.
Vilde diskussioner,KB-formanden sagde mindre pæne ting
og sager,et par tilskuere og diverse spillere kastede
sig ind i diskussionen.Frems spillere var de eneste,som
tog det roligt - diskussionen foregik mellem Frems regn
skabsfører,de ophidsede KBere og deres supporters.Da
det havde stået på nogle minutter,gik den velvoksne dom
mer Jørgen Hansen,Glostrup,der fra sin ophøjede positi
on på midten af banen havde betragtet al hurlumhejet ud
og krævede en redegørelse fra regnskabet.Da det viste
sig,at regnskabet var enigt både i scoringstabel len -
og i gærdespillernes points,men havde en enkelt uover
enstemmelse i kasteregnskabet,tog han sin beslutning
og bekendtgjorde at kampen var forbi.
Igen vildt dansende KB'ere og nogle Frem·ere,der tog
nederlaget overordentligt pænt.Især var det rart at
se,at der ikke lød et eneste ondt ord til den ulykke
lige spiller,der havde tabt den enorme chance.

SOLIDT AF AB 

Frem·erne havde ikke mere at spille for og AB vandt u
den problemer den sidste grundspilskamp.Frem startede 
med 161 ,men en 3.gærdestand på 126 mellem Thony Hader
sland (63) og Jan Ribel (59+) afgjorde sagen. 
Hvor rrems problem i år nok har været at kasteangre
bet ikke er så effektivt som sidste år,har AB i folk 
som Ole Beir,Ths.Kentorp og Ole Helmersen haft god 
støtte til den effektive gærdeside.Mod KB var det dog 
nær ved at gå galt.Efter KBs 148 (Jørgen Holmen 55) 
og 9.gærde nede ved 141 fik Bjarne Rossen og Niels Nø
rregaard dog de vindende runs i hus. 
Køge var ingen match for AB'erne - her var Jan Ribel 
igen i en 3.gærdestand på 100,dennegang sammen med Pe
ter Sørensen og AB passerede Køges 107 (Ole Beir 7/51 
for kun 2 fald. Mod Svanh.II scorede AB 270 (Torben 
Olesen 69,Niels Talbro 65) og da Ole Beir havde 5/30 
og Niels Nørregaard 4/18 nøjedes svanholmerne med pau
vre 62. 
KB var som nævnt nær ved at slå AB og mod Køge blev 
det til en sikker sejr - Steen Lund var med et centu
ty på 116 hovedmanden bag KBs inning på 247.Per B.Ni
�lsen 47 og Stig Hansen 46 scarede dog godt igen,men 

◄Bjarne Rasmussen,Silkeborg - for stor en 
mundfuld for Esbjerg. 



◄ Steen Lund,KB - century mod Køge og også
crpe på mærkerne mod Frem!

otte sjællandske gærder var ude for 190 og de sidste 
stod ikke den distance.Mod Svanh.II scorede KB 213/8 
(Bruno Nielsen 40) og med debut til den tidl.Svanhol 
mer Hg.Elmelund.Stig Lund scorede 53,Men det lykkedes 
ikke at få Brøndby-mandskabet ud - men Svanholm score
de kun 123 for 9,så KBs tre turneringspoints var hjem 
me.Svanholms tidligere frygtede hitter Leif Hansen 
blev topscorer med 41 - på to timer: 
I den sidste kamp i 2.div.øst vandt Svanh.II et jævn
byrdigt opgør mod Køge med 23 pts - Jørg.Nordkamp sco
rede 65,ellers faldt to kastepræstationer mest i øjne
ne:Hos Køge Stig Hansen 6/28,hos Svanholm Tommy Hen
riksen 7/33. 

ALLE SLOG ALLE 

I vestkredsen var alle istand til at slå alle og i 
sidste turneringsomgang var situationen den at taber 
ne i kampene Herning-Silkeborg og Horsens-Esbjerg sa� 
men med Slagelse skal kænpe om at få næste års billet 
til 2.division fornyet. 
Esbjerg havde ingen problemer med Horsens,der starte 
de med 116,hvilket vestjyderne passerede for kun to 
fald (Jan Madsen 47+,Jens Hyllen 43+),mens det kneb 
meget mer for Silkeborg,der dog reddede sig den bed
ste udgang på en spændende uafgjort match - og de tre 
turnerings-points var nok.Herning var startet med 149 
{Freddy Sangild 44) og Silkeborg havde ved spilleti
dens udløb 137,men sidste mand inde (Erik Mikkelsen 
52),så det lå snært. 
Herning var også nær ved i udekampen mod Slagelse,der 
startede med 180 (Lindy Petersen 40) og først stoppe
de Herning ved 166.Jyderne,der i de første kampe hav
de fin hjælp af inderen Charanjit Bawa,mente dog at 
dommerne havde lidt for mange fingre med i spillet,me
det hjælper selvfølgeligt ikke - Erl.Krogh Andersen 
scorede 49 og John Simonsen 41 og disse to gjorde det 
også godt i Hernings debutkamp mod Horsens,der med to 
halvlege på 61 og 87 ikke kunne hindre Herning i at 
vinde med 10 stående gærder - kun unge Morten Sode
mann 5/39 og O�e BUlow 3/45 lyste op på Horsens kaste 
side.Herning skulle iøvrigt bare score 6 pts i 2.halv
leg for at vinde kampen - det gjorde John Simonsen på 
halvlegens første bold. 

HORSENS HAR HAFT PROBLEMER 

Næh,Horsens har ikke haft det for let - der er ingen 
tvivl om at den gamle l .divisionsklubs spillestyrke 
er blevet rystet ved Erik Olesens altfor tidlige bort 
gang,og det ville da også være mærkeligt andet. 
Måske får Horsens tingene til at fungere i slutspille-

Mahboob Subhani,Frem 
-century mod Køge

Ole Beir Andersen,AB 
-stærkt kastende

TURNERINGEN 

som de fungerede i kampen mod Slagelse.Her tog Ole 
Schaumann 6 f.14 i l.halvleg og 3 f.45 i anden,hvor Ori
el Joseph bidrog med vigtige 3 f.4,således at sjællænder 
ne måtte nøjes med 81 og 95.Horsens gjorde et forsøg 
på at score de 50,der var nødvendige for en sejr efter 
færdigspillet kamp,men på kun 4 overs var det svært. 
Derimod kunne Horsens ikke tænme Bent Andersen (6/23) 
og Sv.A.Jensen (3/21) i kampen mod Silkeborg.hvor vete 
ranen Sv.A.Jensen med 71 ved gærdet bidrog væsentligt 
til hjemmesejren. 
Sv.A.Jensen kastede ikke mod Silkeborg - her havde Bjar 
ne Rasmussen (3/38) og Erik Mikkelsen (4/33) bolden det 
meste af tiden,men det var ikke nok til at hindre en 
sjællandsk sejr på l point.Takket være Bo Christiansens 
6 f.32 var Silkeborg startet med 91 og Slagelse havde 
86,da ?.gærde faldt - spændingen steg,da næste mand gik 
uden scoring og da 9.gærde faldt ved 89,men det lykke
des Slagelses sidste at score den vindende ener,før mak 
keren faldt. 

SPÆNDENDE AFSLUTNING 

Dermed var rækken igen vidåben med hensyn til oprykning 
Silkeborg vandt nemlig overraskende med 7 st.gærder i 
Esbjerg,hvor det tidligere l.divisionshold ellers ind
til da havde været det mest sikre bud på en plads i op
rykningsspillet. 
Bjarne Rasmussens 7 for 60 fik dog vestjydernes rynker 
i panden til at blive dybe og de blev endnu dybere,da 
Esbjerg,trods brug af seks forskellige kastere ikke 
kunne gøre noget ved samme Rasmussen ved gærdet.Han gik 
not out med 77 og Silkeborg passerede Esbjergs 121 for 
blot 3 fald.Men som det skulle vise sig,kom kampen ikke 
til at betyde alverden - begge hold kom med i opryknings 
spillet til l.division. 
Når vi ikke er så sikre på Esbjergs chancer for forfrem 
melse,som f.eks.ABs ,skyldes det bl.a.et resultat som 
det ovenstående - en enkelt mand på toppen er altså,om 
ikke alene.så dog stærkt medvirkende til at vestjyderne 
løber sure i det - tilsyneladende altså,for alle vore 
spådomme kan så sandelig sagtens blive gjort til skamme. 
Ellers har Esbjerg nemlig ikke haft problemer - Slagel
ses 155 blev overskredet for tabet af 4 gærder {Chr.An
kersø 71) og mod Herning scorede Esbjerg 286 f.9 {Chr. 
Ankersø 94,Anker Ankersø 54),hvorefter Herning var ude 
for 94,hvoraf Bawa havde 42 og Erling Krogh 36+,så det 
var en tynd føde til de øvrige.6 mand måtte gå uden at 
have scoret,Anker Ankersø tog 4 f.11,Mog.Seider 3 f.36 
og Jan Madsen 3 f.46.Så under alle omstændigheder skal 
Esbjergs unge nok slå igennem før eller senere ... ola. 

Erl.Krogh Andersen, 
Herning - indian summer 

Ole Schaumann,Horsens 
- 6 gærder for 14
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2. holdene

presser 
sig frem 

Når man prøver at vurdere deltagerne i årets 3.divisio
ner må hold som Sorø og Viborg nok være de-mest iøjne
springende med hensyn til mulighederne for avancement 
til de fornemmere rækker, 
Men her,midtvejs gennem turneringen,er disse to hold ble 
vet temmeligt meget pressede - for Sorøs vedkommende af 
hold som især AB II.men formentlig også Glostrup II,der 
blot ikke har fået spillet så mange kampe endnu.For Vi
borgs vedkommende er de nyoprykkede 2.hold fra Nykøbing 
Mors og Esbjerg tilsyneladende de værste konkurrenter. 
Man kan så alt efter temperament sige at det er en u
skik med få disse 2.hold helt op i 2.divisionerne (in
gen siger heller,at det går sådan),men på den anden si
de må de altså være stærke nok til det - og for os at 
se,er 2.holdenes succes et bevis på den succes og det 
arbejde de pågældende klubber har lagt i ungdomsarbej
det i den forløbne halve snes år.De bedste af de unge 
kommer,når det er vokset til,på l.holdet,hvorefter nog
le af veteranerne og nogle af de unge,der spiller for 
en plads på l.holdt,kan boltre sig på 2.holdet. 
For de klubber,for hvem det måske kniber bare at stille 
11 mand,kan det være en lidt bitter udvikling at se,for 
deres eget vedkommende,men der er næppe tvivl om at bred 
den i dansk cricket styrkes,selvom denne styrke altså 
tilsyneladende koncentreres på færre klubber. 
MA SPILLE OM 
Men som sagt - halvdelen af turneringen resterer endnu 
og der kan ske meget.Bl.a.beslutter turneringsledelsen 
formentltg at kampen mellem Sorø og AB II skal spilles 
om,fordi reglerne ikke er opfyldt. 
Den startede med at Sorø scorede 190 f.6 (Ole HUckel
kamp 80,Alex Olsen 47),hvorefter AB svarede med 164_f.6
(Lars Christensen 70).Da der manglede 4 overs af spille 
tiden appellerede markspillerne for mørke og da AB'erne 
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Erik L.Pedersen,Kerteminde 
- 128 not out og 7 gærder
i Esbjerg

var nået indenfor 80"% reglen og ikke var indstillet 
på at søge at nå de sidste 27 pts på 4 overs,�toppede 
men i forvisningen om at kampen var endt 3-1 i ABs fa
vør. 
Det er den imidlertid ikke ifølge reglerne - i henhol
til § 6,stk.3 skal der være opnået et resultat efter 
l.halvleg,eller kampen skal være endt uafgjort efter
fuld spilletid,hvilket den altså ikke var her.Når den
bestemmelse er indført skyldes det ønsket om at fore
bygge at netop mørke eller regn,skal være afgørende
for fordelingen af 4 turneringspoints.
SUVERÆNT AF SORØ 
Så de to hold skal formentlig på den igen - ellers ha
Sorø klaret sig på det nærmeste suverænt i de hidtil 
spillede kampe,især Jørgen Eliasen har ført sig frem 
både med bat og bold.Men folk som Jørgen Sarøe,Ole 
HUckelkamp og de unge Alex Olsen og Ha�s_H:Nissen gør
så absolut Sorø til et godt bud på 2.division. 
Mod Roskilde (Hans H.Nissen hattrick og 5/13,3/11,Jøl"
gen Eliasen 42+,5/14 og 7/27) blev det til halvlegs
sejr Frem II blev slået efter færdig kamp (J.Eliasen 
44+,å.HUckelkamp 40+),men J.Belling sørgede dog med 
Kazmi som makker (henholdsvis 42 og 37) for at der 
blev li�t at spille om i 2.halvleg. 
Derudover har Sorø besejret Slagelse II,Køge II og 
Svanholm III uden i nogle af tilfældene at have haf� 
brug for hele gærdesiden - Efter Svanholms 119 (S.N1s
sen carried his bat med 57+) scorede Sorø 122 f.2 (J. 
Eliasen 45+ og 6/37,Alex Olsen 35,H.H.Nissen 40),Køge 
noteredes for 123 (Preben Felt 59) og Sorø passerede 
for 4 gærder (J.Eliasen 32 og 6/47,J.Sarøe 37+),Sla
gelse klarede 146 (John Nielsen 53) og her brugte Sor 
ø 6 gærder (J.Eliasen 42 og 7/68,H.H.Nissen 3�+) .. AB har udover den uafgjorte kamp mod Sorø afvist Ring
sted II,der sidste år var et seriøst bud på opryknin
gen.AB startede med 259 f.6 - I.Rana scorede 106+ og 
havde sammen med Bjarne Rossen (68) en 4,gærdestand 
på 131.En vis T.A.J.Provis viste med 5/21 at han ikke 
helt har glemt kunsten endnu - Ringsted nåede 119. 
I.Rana var også forrest med 84,da AB kun brugte 4 gær
der til at passerer Soranernes 151 (H.H.Moldow 4(14) 
og da samme Iqtidar Rana scorede 53+ og Lars Christen 
sen 52 samt Per Marcussen 53,stod der 193/3 på tavlen 
mod Frem,der startede med 107 i l.omgang (Rana 4/23) 
og 121 i anden (Mehmood Asad 55,P.Marcussen 3/11 ,H.H. 
Moldow 3/30) .Det var en formssag for ABerne at score 
det nødvendige til sejr efter færdigspillet kamp. 
HAR DET SVÆRT 
Som det vil ses af ovenstående,har både Roskilde og 
Frem II svært ved at klare sig i rækken - det samme 
har KB II,Slagelse II og Køge II - de sidstnævnte har 
endda allerede haft besværligheder med at stille hold 
Uden sejre er dog ingen - Frem tog sig af Køge,bl.a. 
takket være Achtor Cheemas 66 ved gærdet og 5/45 som 
kaster.Has Køge nåede Arne Nielsen 42+ og Bent Olesen 
tog 4 f .37. 
Køge har til gengæld slået KB med en halvleg - det ny
oprykkede Køgehold startede med 243 f.7 - Jens Jeppe
tegnede sig for broderparten med 165 - KB svarede med 
45 og 80 (Jan Pedersen 6/28,Bjørn Olesen 4/14 og 4/24 
også mod Svanholm III blev det til gevinst med 162 
mod 112 (Jens Sørensen 6/21). 
Slagelse tabte til Roskilde,der scorede 163 (Palle 
Lykke 63) og bl.a.på grund af Eigil Johansens 6/14 må 
tte Slagelse nøjes med 74 (John Andersen 40�.Slag:lse 
kunne så trække sig tilbage med seks turnerings�oint� 
mod Soraner i en kamp,der bød på næsten 500 points i 
to halvlege - Slagelse startede med 269 (Leif Sørense-
95,Per Petersen 67) og Soraner kvitterede med 225 (�. 
Henriksen 60,Bo BlUitgen 64) - Slagelses veteran Erik 
Sørensen tog 7 f.79). 
Soranerne fik på deres side gærdeordenen til at foltle 
sig ud som den skulle mod Roskilde - 211 f.7 blev det 
til (Frank Pearson 87) ,Roskilde nåede 91 (N.O.Bjerre
gaard 6/54).0mvendt gik det for Soranerne mod Glostru 
- her blev det til 71 og 55 og det var ikke nær nok
mod Glostrups indledende 172 (Kaj Pedersen 57).Tommy
Ahmed tog 5 f.8 i Soranernes 2.halvleg.
DE GAMLE DRENGES KAMP 
Soranerne kommer sikkert,sammen med Svanholm,Ringsted 
og måske Glostrup og KB til at udgøre midterfeltet i 



rækken og det har ingen af dem sikkert heller alverden 
i mod - i en række tilfælde hygger man sig blot,som f. 
eks.da Svanholm og Soraner mødtes.Det må nok siges at 
være de gamle drenges kamp.N.P.Lorentzen og Hans Rasmu
sen,der jo nok skal være ca.100 år tilsammen,kastede 
tilsammen 48 overs - Lorentzen 26 med 6/27 som resultat 
Rasmusen 22 med 4/74 som resultat.Iøvrigt kunne mange 
l.divisionshold lære noget af tempoet - Svanholm afvik
lede ca.65 overs på 2 3/4 time - det er noget med 24 o
vers i timen,men måske har tilløbet ikke været så langt!
Søren Hamberg scorede sit første century (116+) og det
var med til at give Svanholm gevinsten.
KB har tabt til Slagelse,der scorede 219 (Per Petersen
67,Leif Sørensen 48),KB-erne kunne ikke modstå Erik Sø
rensen,der med 6/14 havde sin store andel i at KB var
ude for 42.Men KB revancherede sig overraskende mod
Glostrup,der blev stoppet ved 174 efter at KB havde sco
ret 198.M.Tufail tegnede sig for 88 og Karl Morild be
viste med 4/60 at det ikke er alderen,der behøver at væ
re afgørende for en kaster - Søren Mikkelsen viste det
samme for Glostrup med 4/48.
Svanholm og Ringsted har begge slået Frem klart - Svan
holm vandt med en halvleg,Ringsted efter færdigspillet
kamp.Hos Svanholm tegnede Henrik Lam,Kim Neerup og Søren
Nissen sig alle for 34 ud af 143/3,mens Frem fik 64 og
52 (H.Lam 3/7,Jens Bisgaard 6/26).Mod Ringsted scorede
Frem 95 og 94 ,hvorefter Ringsted svarede med 98 og 94,
men for henholdsvis 2 og l fald.
Da Ringsted og Svanholm så mødtes startede Ringsted med
203 f.7 (Henrik Wilhelmsen 66+,Niels E.Christensen 47).
Svanholm svarede kun med 75 (H.E.Juncker 7 f 44).

KERTEMINDE FARLIG OUTSIDER 

Vestpå ser det som nævnt ud til at Viborg kommer til at 
slås hårdt med Nyk.11. II og Esbjerg II ,bl.a. fordi Kerte
minde har haft en ubehagelig evne til at stikke en kæp 
i hjulet - foreløbig har Kerteminde slået både Viborg 
og Esbjerg,men til gengæld tabt i Nykøbing,så derfor er 
morsingboerne·ubesejrede efter de første kampe. 
I de nedre regioner så det i starten ud til at B 1919 
ville få svært ved at vinde en kamp.men Holstebro er ab 
salut heller ikke stærke i papirerne.selvom holdet dog 
nu stiller op - lige forud for turneringen var der frygt 
for,at det ikke kunne lade sig gøre,men til alt held 
lykkedes det altså og Holstebro har endda fået gevinst 
mod Arhus,der ligesom Skanderborg er meget svingende i 
holdstyrke og dermed i præstation. 
Fredericia,Kolding og Dronningborg kommer formentlig 
til at udgøre et midterfelt sammen med Skanderborg II 
men også Fredericia synes ihvertfald at være noget op 
og ned i øjeblikket. 
Men bortset fra holdene i toppen ser rækken ud til at 
være så jævnbyrdig at alle kan slå alle,og der skal for 
mentlig ikke mere end nogle ganske få rokeringer til,og
så for hold som Nyk.M.og Esbjerg,før de "falder af" ,så 
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- De nå nok hellere opai- spinbowling ...

TURNERINGEN 

Jan Andersen - godt 
spillende for Viborg 

alt i alt mener vi at der er rimelige muligheder for at 
Viborg vender tilbage til 2.division. 

STÆRKT GÆRDESPIL 

Som Viborgs Jan Andersen gjorde sig godt i nogle af po
kalkampene,har han også gjort det i turneringen.Efter at 
Holstebro var startet med 146 (P.E.Mortensen 56),havde 
Jan Andersen sammen med Mogens Sørensen en ubrudt 3.gær 
destand på 126,selv scorede han 82+ og sejren blev der
med på 8 st.gærder. 
Heller ikke mod Skanderborg,hvor Henry Rasmussen iøvrigt 
gjorde comeback med 32,var det nødvendigt at bruge hele 
gærdesiden,SB startede med 141 (Fl.Agerskov 6/40) og Vi 
borg passerede for 3 fald (Mag.Sørensen 76+,Jan Andersen 
31).Familien Østergaard fik Viborg ud for 128 i kampen 
mod Fredericia - Peter 3/9,Jan 4/31 og Steen 3/54,men 
det nytte ikke meget,når Fredericia selv kun fik 43 (C. 
Kennild 3/5,Fl.Agerskov 4/20) og endda havde sidste mand 
inde i 2.halvleg,da tiden udløb. 
Kun mod Kerteminde gik det galt for viborgenserne,der 
var startet med 160,men Fl.Agerskovs 55 ved gærdet,hav
de måske taget på kræfterne,ihvertfald fik han 3 f.32 
og Kerteminde havde endnu to mand i behold,da totalen 
blev passeret {Peter Jørgensen 51,Poul Winther 38+). 
Derimod fik fynboerne ikke noget ud af turen til Nykø
bing,der vandt med 26 pts.Søren Klokker tog 4 f.29 i en 
Nykøbing-halvleg på 120,men Tommy Nielsen havde en ana
lyse på 5/30,mens Karl P.Graversen tog 3 f.16 og så var 
Kerteminde ude for 94. 
Også i Nykøbings kamp mod Arhus dominerede kasterne. 
Arhus scorede 79 (Søren Damgaard 4/32) ,hvorefter Nykø 
bing svarede med 95 (Ole Mal felt 3/3,Flem.Sønderby 4/ 
25). 
Til gengæld foldede Tommy Nielsen sig ud med 133+ for 

1Nyk.M.mod Dronningborg,hvor Peter Carroll med 65+ ogs
bidrog kraftigt til en total på 219 for kun l fald. 
Torben L.Pete�sen tog 5 f.45 og standsede Dronningbor 
ved 141.Mod Skanderborg scorede samme Tommy Nielsen 
71 ud af en total på 151 og med god kastning,igen af 
unge Karl P.Graversen (3/26) og Ole Schyum 4/32) måt
te Skanderborg nøjes med 74. 

CENTURY I ESBJERG 

Som sagt er også Esbjerg med i toppen,men også her ha
Kerteminde stukket en kæp i hjulet - eller rettere E
rik Pedersen stak med 128+ et bat for gærdet.Knud Lar 
sen støttede med 62 og Kertemindes halvleg blev på 
269 f.9.Erik Pedersen havde kræfter også til at tage 
7 gærder for 46 på 12 overs,så Esbjerg måtte nøjes me 
98. 
Men Esbjerg har fået sin oprejsning andre steder.Hol
stebro var ude for 70 (Torben Jensen 7/30,Peter Johan 
sen 33) og Esbjerg svarede med 151/8 (Kim Madsen 39, 
Peter Johansen 5/47).Dronningborg nåede 116 {Ulf From 
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halt 41 ,Arne Honore 5/40,Henry Bådsgaard 3/14) og tak 
ket være �enning Holmberg og Jan Høberg (102+ og 68) 
kunne EsbJerg lukke med 214 f.4 da centuriet var i 
hus - så godt spillede klaveret dog heller ikke.Med 
44+ som åbningsgærde sørgede Chr.Boldsen for at 2.hal 
vleg var lukket.Mod 1913 startede Esbjerg med 152 og 
Torbe� Jensen tog så 8 gærder for 47,så fynboerne måt
te nøJes med 109. 

KUNNE HAVE SPILLET EN ROLLE 
Kolding kunne have spillet en rolle i divisionen og 
kan måske stadig komme til det,men et par uventede ne
derlag har givet en streg i regningen. 
Kolding vandt over Dronningborg,der startede med 99 
(Fl.Rasmussen 40,Lars P.Nielsen 5/29),en score Koldin 
passerede for 6 fald.Mod 1913 startede Kolding med 
153 (Poul E.Nielsen 39,Jørgen Jensen 6/48) og fynboer
ne var ude for 115 efter at have mistet de første tre 
gærder for 9 (Albert Keun 5/34) .Men i lokalopgøret 
mod Fredericia måtte Kolding bøje sig - Fredericia la
de ud med 190 f.5 (Steen Østergaard 71+,Bjarne Henrik
sen 67).Kolding nåede 166 (Knud Jessen 39) og fik bl. 
to mand løbet ud. 
Mpd Skanderborg gik det helt skævt - Koldings l .gærde 
faldt ved 11 og hele holdet var ude ved 24 - Kaj Møl
drup Nielsen tog 7 gærder for 7 på 9 overs,hvoraf de 
3 var maidens,Sv.E.Madsen havde 3 f.17.Skanderborg 
var startet med 191 (Vagn Zilmer 59,Bo Jepsen 47) ,så 
der var lang vej hjem - men Kolding gik dog tiden ud 
med 117 f.4 (Hg.Jensen 48). 
For ikke at gøre forskel tog Skanderborg sig også af 
Fredericia - efter en SB-halvleg på 171 {Preben Juul 
48,Peter Østergaard 7/82),nåede Fredericia 148. 
Fredericia var yderligere uheldig ved at løbe ind i 
et Arhus-hold,der talte John Madsen - han scorede 50 
i en Arhus-inning på 149 og tog derefter 6 f.13,sl 
Fredericia nåede 49.John Madsen var ikke med for Ar
hus mod 1913,men her var til gengæld både Erik Madsen 
(61) og Jørgen. r1orild (42) i hopla i en jysk halvleg
på 218.Fynboerne nåede 150 (Preben Hirtz 43,Raman 5/
42) .Mod Dronningborg scorede Jørgen Morild 52 ,men det
var ikke nok - Dronningborg var startet med 151 ,hvori
Randolph Gumbs,der gjorde come-back (og altså ikke
for Viborg,som det ellers forlød) havde sin betydelig
andel med 65+.Chr.Boldsen 5/32 og Fl .Rasmussen 5/45
deltes om Arhus-gærderne,der tilsarrrnen scorede 110.
Takket være den tilbagevendte Poul E.Mortensen kunne
Holstebro også tage hjem fra Arhus med sejr.Arhus be
gyndte med 109 (Johnny Krogh 45+.Peter Johansen 5/45)
og den score passerede Holstebro for 6 fald (P.E.Mor
tensen 65+).
Derimod var P.E.Mortensen 40 mod 1913 ikke nok.Fynbo
boerne startede med 142 (Erl .Hauge 50+,Peter Johansen
3/62),men Holstebro nåede kun 101 (Ole Pedersen 4/19,
Jørgen Machon 4/29).
Men som sagt er der lang vej hjem endnu,før 3.divisio-
nerne ef blevet afgjort... ola.

Erik Sørensen,Slagelse -
han og andre ældre hygger sig 
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TURNERINGEN 

Nyk. F. tilbage 

i divisionerne? 
Mellemrækkerne er desværre fortsat præget af en række 
ikke-spillede eller udsatte kampe - hvorvidt disse ud
satte kampe nogensinde vil blive spillet,kan man have 
sine tvivl om. 
Selvom det fortsat synes værst i den nordjyske mellem
rækkekreds,så kan det dog konstateres at der i år er af 
viklet flere kampe end sidste år. 
Et hurtigt blik rundt viser at Nykøbing F.synes fast be 
sluttet på at tilbagevise den tilfældighed nedrykningen 
til mellemrækken var sidste år - og der synes da heller 
ikke tvivl om,at holdet har styrke nok til 3.division. 
Det nye hold fra den engelske ambassade Jubilæumsbold
klubben af 1977 har vist god styrke i de kampe,holdet 
har deltaget i,mens Ishøj fortsat lærer.Også Lund er 
med fremme igen,mens Næstved næppe skal gøre sig håb om 
et comeback i år.Glostrup og Ringsted III samt Soraner 
II forekommer af meget svingende styrke. 
I midtkredsen synes Husum mest stabil,men 2.holdene fra 
1913 og 1909,sidstnævnte med koryfæeer som Egon Jensen 
og Keld Lyø,kan også snakke med.Kolding med en tilbage
vendt Flemm.Christensen,Kerteminde og Hovedgaard må nok 
se sig henvist til statisternes rolle - Hovedgaard har 
endnu ikke præsenteret Brian Klaxton og Graham Jenkins 
har kun spillet en enkelt kamp. 
Det samme har Hjørring i nordkredsen og det ser også ud 
til at knibe for Herning,hvorimod Chang,AaB og Viborg 
gennemfører deres kampe.Chang er formentlig det bedste 
bud som rækkevinder,men man ved som sagt aldrig med den 
nordjyske række. 
MANGE CENTURIES 
Skal vi pille lidt i resultaterne kan det nævnes at Nyk 
F.har været suveræn i sine kampe - mod Soraner II blev
det til 221 for 3.Fl.Søndergaard med 104 og Harry Erik
sen 46,som begge gik not out scorede tilsammen 147 på
kun 77 minutter.Hos Soranerne tegnede Peer Nørgaard sig
for 89,men det rakte ikke.Mod Næstved stod Poul E.Niel
sen for et century på 112 for Nyk.F.og tog desuden 8
gærder for 24.I 2.halvleg tog Fl.Søndergaard 6 f.47.
For JB 77 scorede D.Moore 111 af en halvleg på 201 mod
Soraner,mens Søren Mikkelsen havde 110+ mod Ringsted
III,der således blev slået selvom holdet havde scoret
189.Glostrup kom til gengæld ud for lidt af en overras
kelse mod Ishøj,for hvem Ashraf Butt tog hattrick,men
Stig_Hammerhøj gik not out med 73 som åbner og det rak
te til en sikker Glostrup-sejr. 
Husum har slået Kolding to gange med en ha 1 vl eg - før
ste scorede Herman Alker 52 og Rainer Heumann 51 sidst
nævnte på kun 30 minutter,hvorefter Alker tog iait 10 
gærder fo� 48.Næste gang scorede Alker 65,mens Henry K. 
Buhl tog ,alt 12 gærder for 45.Mod Kerteminde blev det 
kun til 78 {Claus Andersen 6/23),men Lorenz Thomsen sva 
rede med 5/20 og Buhl 3/18 så Kerteminde røg for 43. 
1913 lagde ud med 184 {heraf 25 ekstras og 79 af Poul 
Offersen og trods Buhls 6/50),men fynboerne var heller 
ikke for velforsynede med kastere,så Husum fik de 3 tur 
neri.�gspoints ved at nå 160/5 {Alker 80+). 
Iøvr1gt har 13 slået Kerteminde to gange og vundet over 
Kolding (Kaj Hansen 7/9),mens 1909 har slået Hovedgaard 
to gange,begge med et 7-mands hold- i den ene match K. 
Lyø 7/20,Egon Jensen 3/27,i den anden Egon Jensen 5/14 
og 91,mens Jan Olsen gik not out med 112,således at den 
fynske inning blev 222 f.l.Jo,vist får de rørt battene. 
Desuden er det blevet til 1909-sejr over Kerteminde,men 



lidt mere manerligt i cifre 178-113 (K.Lyø 51 og 4/25). 
Videre har Kolding to gange slået Kerteminde - Jørgen 
Hviid havde 50 ud af en Kerteminde-halvleg på 77. 
I nordkredsen har Chang slået Herning {Claus Jørgensen 
62+�H.P.Fenger 52 for �erning) og besejret Viborg {Tor
ben Mortensen 3/6,Jens J.Petersen 3/4),mens det kneb me 
re mod- AaB,der kun blev slået med 9 pts.Chang scorede 
119 (Jess Christensen 44+,Sv.Aa.Jeppesen 4/11),men AaB 
nåede kun 110 {Per Terp 43+).Til gengæld måtte Chang se 
sig besejret i Hjørring,hvor Axel Morld havde lagt kee
perhandskerne og tog 3 gærder for 11.Sig.Uhrskov score
de 38+. Videre har Viborg slået Herning (Jørgen Mathias
sen 6/30) alt efter l .halvleg.AaB har vundet over Vi
borg,der fik 114 (Poul eetersen og Ole Schiødt hver 46, 
Sv.Aa.Jeppesen 4/30,Jørgen W,Larsen 4/26).AaB passerede 
for fire gærder (Robert Pedersen 44,Jens E.Nielsen 33). 

PIGERNE PUNKTLIGE 

Hvor det altså ind i mellem kan knibe at få spillet de 
programsatte kampe hos mændene,er kvinderne punktlige 
'til at gennemføre deres program - foreløbigt er det b,-e 
vet til tre kampe me1d det resultat at Kerteminde fører 

, med to sejre,nemlig over AB og Ringsted,mens disse to 
hold har vundet over hinanden hver en gang og mens· Kø
ge endnu ikke (17/6) har været i kamp. 
Nævnes skal bl.a.at Annette Hansen scorede sine tillad 
te 30 for AB mod Ringsted,hvor Helle Larsen svarede 
med 23.At samme Annette Hansen tog 3 f .4 og Mette Lind 
gaard 3 f.8 i den anden kamp mod Ringsted,At Susanne 
Nielsen,Kerteminde,scorede 25 mod Ringsted og 22 mod 
AB,hvor Mette Lindgaard var bedst med 23+.Jena Larsen 
var dog Kertemindes bedste gærdespiller med 28+,at 
pigernes kampe stadig er præget af de mange ekstras, 
først og fremmest i form af udenom - noget,pigerne iføl 
ge Peter Hargreaves er begyndt at udvikle som en særlig 
taktik - han har lovet,ved lejlighed at beskrive "Den 
taktiske brug af udenom i kvinde-cricket" nærmere - men 
mon det dog går så galt.Ihvertfald går pigerne op i 
spillet med liv og lyst og det er det vigtigste. ola .. 

Sådan er dansk cricket 
også - Ishøj cc·s gærde
orden mod Rin�sted. 
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Morten Petersson,Svanholm - 6 gange not out udaf 7 ... 

STATISTIK 

IS.JUNI 

l .division:

GIERDESPIL: 
Morten Petersson,Svanholm 
Henrik Mortensen,AaB 
Klau!- Buus,AaB 
Bjarne K.Jensen,Svanholm 
Hans Frantzen,Arhus 
Peter Palle Klokker,B 1909 
Finn Nistrup,Svanholm 
Gulzar Ahmed,B 1909 
Henning Jensen,Nyk.M. 
Ole Mortensen,Svanholm 
Michael Petersson,Svanholm 
Claus Morild,AaB 
Keld Kristensen,Skanderborg 
Bjarne Jensen,Nyk.M. 

KASTNING: 
Henrik Mortensen,AaB 
Carsten Morild,AaB 
Henning Olesen,AaB 
Jørgen Morild,AaB 
Robert Burns,Arhus 
Peter Schmidt,Svanholm 
Niels Chr.Elefsen,Hjørring 
Per Rasmussen,Skanderborg 
Lars Mathiasen,Arhus 
Morten Petersson,Svanholm 
Ole Mortensen,Svanholm 
Jørgen Jønsson,Svanholm 
Torben Skov,Chang 
Claus Rasmussen,Ringsted 

2.division:

GIERDESPIL: 
Mahboob Subhani ,Frem 
Jan Ribe l ,AB 
Erl.Krogh Andersen,Herning 
Steen Lund,KB 
Bruno Nielsen,KB 
Chr.Ankersø,Esbjerg 
Finn Madsen,Frem 
Thony Hadersland,AB 
Jan Madsen,Esbjerg 
Benny B.Nielsen,Køge 

KASTNING: 
Bent Andersen,Silkeborg 
Anker Ankersø.Esbjerg 
Ole Beir Andersen,AB 
Tom Kristensen,Svanholm II 
John Christensen,Slagelse 
Tom Jensen,Herning 
Jan Madsen,Esbjerg 
Ole Schaumann,Horsens 
Bo Christiansen,Slagelse 
Bjarne Rasmussen,Silkeborg 

hl n.o h.s pts gnsn 
7 6 39+ 118 118.0 
5 2 70+ 211 70.3 
7 4 53+ 194 64.6 
8 4 65+ 196 49.0 
8 2 87 263 43.8 
7 2 77+ 211 42.2 

10 l 57 341 37.8 
6 l 79+ 181 36.2 
4 l 48+ 106 35.3 
9 2 52 223 31.8 
9 2 59 218 31.l 
9 l 36+ 239 29.8 
6 0 77 177 29.5 
5 0 83 145 29.0 

ovs. m.o pts gd gnsn 
92.0 27 103 28 3.6 
61.2 19 132 21 6.2 
61.0 19 93 14 6.6 
54.0 15 99 12 8.2 
41.0 9 114 12 9.5 
72.5 9 237 24 9.8 
65.2 21 111 10 11. l 
78. 0 17 158 14 11 . 2
67. 0 16 182 16 11. 3
76.0 11 220 18 12.2
91.0 14 317 25 12.7
5 7. 5 l O 166 13 12. 7
63.3 12 170 13 13.0 1 

85. 0 13 226 17 13. 2

hl n.o h.s pts 
8 3 100+ 404 
4 2 59+ 134 
4 l 49 138 
5 0 116 229 
5 0 48 181 
8 2 94 215 
6 0 92 209 
4 0 63 139 
6 2 47+ 138 
6 l 70+ 154 

ovs. m.o pts gd 
47.4 8 104 16 
53.4 12 167 18
75.4 13 220 21
87 .o 20 225 21
46.0 4 125 11 
56.0 16 127 11 
68.3 12 234 20 
56.0 11 159 12 
77. 0 22 204 15 
94.0 24 236 15 

gnsn 
80.8 
67.0 
46.0 
45.8 
36.2 
35.8 
34.8 
34. 7
34.5
30.8

gnsn 
6.5 
9.2 

10.4 
l 0. 7
11.3
11.5
11. 7
13.2 
13.6 
15.7 
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Finn Nistrup,der her er ved gærdet sammen med Bjarne K.Jensen,havde sco_ret 31 points i pokalkampen mod .'\aB,da 
han blev fanget af Carsten Morild på en yorker - havde han scoret 32 points ,havde han samt i dig tegnet sig for 
sit point nr.1O.OOO for Svanholm.Nu blev det til 9999 - hvad man i Svanholm og andre steder kalder go·lir. 

Chanæn blev borte med blæsten 
Ganske vist var stormen strid under årets pokalfinale 
på AaBs anlæg i Øster Uttrup,hvor læ-træerne endnu ik
ke har vokset sig store nok,men så strid at den helt 
og aldeles blæste Svanholms chancer væk,var den nu ik
ke" 
Når gæsterne alligevel virkede helt og aldeles uden 
chancer for at true de ?-dobbelte pokalvindere fra AaB 
må anfører Jønssons dispositioner nok bære noget af 
skyl den herfor. 
Svanholms indledende 97 på 38 overs var såmænd ikke al 
verden at skrive hjem om,men det var meget rimeligt 
set fra et Svanholm-synspunkt at "gemme" de bedste bow 
lere til folk som Buus,Carsten Morild og Henrik Morten 
sen stod inde, 
Derfor startede Jønsson selv på de unge åbnere fra AaB 
Claus Morild og Henning Hoff - de bankede respektløst 
9 runs ud i blæsten på den første over ... 

TIL DEN BITRE ENDE 

Ovenpå det kunne Jønsson måske have foretrukket at gi: 

POKAL-CRICKET 

12 CRICKET JUNI 1978 

ve bolden til,ja,måske en kaster som Peter Schmidt, 
hvis bløde bolde vel nok kunne have givet de unge AaB· 
ere lidt at spekulere på. 
Men han fortsatte selv - til den bitre ende,må man nok 
sige.Da han havde kastet 7 overs stod totalen på 79 
for 3 fald- og der var kastet ialt 16 overs.Der var 
af Erik IJestergaard samt Claus og Jørgen Morild scoret 
i alt 46 på Svanholm-anførerens 7 overs ,hvor han havde 
fået eet gærde,nemlig Hg.Hoff for ben for ved 19.Fra 
den anden ende havde Tom Kristensen fået et gærde for 
27 på 8 overs - Claus Morild kastet (29 f.2). 
Efter disse 15 overs kom Ole Mortensen og Morten Peters 
son til - men det var en formssag for Buus og Carsten 
Morild at sætte totalen op til 98 - Carsten Morild sco 
rede som makker til sønnen Jørgen den vindende ener på 
første bold i 23.over - og det hele var ovre på 95 mi
nutter. 
Nuvel ,det er let nok at harcellere - vel var blæsten 
så strid under Svanholms marktur at det var svært for 
kasterne at styre noget som helst,vel var Svanholms 
mark langt fra på tæerne som AaBs havde været der - E
rtk Westergaard,der vartede op med sine vanlige frække 
men effektive luftige stød,blev tabt to gange,før han 
blev løbet ud på et præcist indstik fra Morten Peters
son (66 f.3),vel var teorien om at holde de bedste kas· 
tere tilbage til de bedste gærdespillere god nok - men 
den hjalp bare så lidt,når det viste sig at AaBs unge 
kunne spille pokalcricket,så det var en fornøjelse -
alene i opfattelsen af de mange hurtige enere spillet 
lige på kanten af tæppet,scorede en spiller som Jørgen 



Morild meget. 
Han blev også tabt,men på et tidspunkt,hvor sagen var 
afgjort - forinden var Klaus Buus grebet udmærket ud 
af keeperen på Ole Mc1rtensen (82 f.4) - men som sagt, 
de otte overs,hvor AaB gik fra 30 for 2 til 79 for 3 
afgjorde den pokalfinale. 
Med den ungdom kan man godt få visse rynker i panden 
af at spekulere på,hvornår AaBs "herredømme" kan brydes 

UDMÆRKET START 
Svanholm var ellers startet rigtigt pænt ved gærdet -
ganske vist blev den ene åbner Gert Kristensen grebet 
ud i slip allerede ved totalen fire,men Finn Nistrup 
og unge Bjarne K.Jensen gjorde det pænt mod AaBs åb
ningskastere Ole Isaksson (0 f.18 på 8 overs),Jørgen 
Morild (1 f.11 på 5 overs) og Henning Hoff (0 f.17 på 
3 overs). 
Tempoet var ikke voldsomt kvikt - 40 på de første 16 o 
vers,men spillet virkede sikkert og der skulle vel nok 
være chance for en halvleg på måske 120.Efter den før
ste time satte Henrik Mortensen sig selv på - Bjarne 
K.Jensen snittede Mortensens første bold ned i hænder
ne på keeperen (Hvilket Bj.K.Jensen selv erkendte bag
efter),men dommer Mogens Christensen refuserede Henrik
Mortensens appel.
Det førte til en veritabel regndans fra AaB-anførerens
side - hverken bestræbelserne på at få Svanholmeren ud
eller på at få nedbør kronedes dog med held på den ap
pel .Hvad regnen angår kom den først et kvarter efter
at kampen var forbi,hvad Bj.K.Jensen angår måtte han
vente til næste bold fra H.Mortensen.Den blev nede og
da Svanholm-spilleren forsømte at gå frem til den,var
han korrekt ude med ben for.Men Mortensen må nu have
fået en blå plet på vristen,hvor han sparkede bolden
fra sig ovenpå den frugtesløse appel.
Morten Petersson kom ind ved total 49 og var ude igen
ved 62 på etihasarderet løb - indstik fra Henrik Morten
sen.Nistrup var efterhånden godt i slag og med total 70
efter 21 overs,var tegningen til en antagelig halvleg
der stadig.
HURTIG AFRYDNING 
Carsten Morild holdt imidlertid scoringen i ave og fik 
ram på Nistrup med en yorker (4 f.74),Mich.Petersson 
blev grebet af keeperen (5 f.78) og Søren Hamberg kas
tet ud af Morild (6 f,78) - 4 pts og 3 gærdefald på 6 
overs vidnede om at kas 'terne havde fat.Ole Mortensen 
og Ths,Petersson øgede til 83 på de næste 8 overs,hvil
ket jo heller ikke kan kaldes hurtigscoring,før Peærs
son og Jørgen Jønsson i hurtig rækkefølge måtte forla
de gærdet (7 f.88 og 8 f.93),Da Henning Hoff greb Ole 
Mortensen ud (9 f.97) var ballet ovre - Tom Kristensen 
gik på næste bold fra Henrik Mortensen,der sluttede med 
et så godt resultat som 4 for 13 på 7 overs.Henning Ole 
sen,der afløste Carsten Morild kunne nøjes med at give 
8 points på sine 7 gærder og fik 2 gærder.Carsten Mo
rtld havde 2 for 24 på 8 overs. 
Spørgsmålet var så hvad Svanholm kunne gøre - taktikken 

Frem stod for lidt af en over
raskelse i pokalturneringen ved 
at eliminere Glostrup - her er 
Mahboub Subhani og Johan Luther 
på vej fra gærdet efter velud
ført dåd - med 93 not out og 77 
not out på tavlen. 

var efter vor mening rigtig,men dens udførelse i prak
sis forsvandt i den nordjyske vindstyrke 9.Derfor fuse
de pokalfinalen ud med AaB som vinder for 8.gang og en 
måske endnu mere sikker vinder end i de foregående år, 
VEJEN TIL FINALEN 
Ingen af de "små" hold overlevede kvartfinalerne,mens 
de "mellemstore" slap frem til semifinalen.Her tænkes 
på Frem og Esbjerg. 
Frem tog sig i kraft af sin brede gærdeside af l ,di vis i 
onsmandskabet fra Bl os trup ,der e 11 ers startede med ud-
mærkede 204 f,9 på de 40 overs - anfører Thor Jensen 67 
og Knud Nordkamp 46+,mens Ole Christiansen blev bedste 
Frem-kaster 3/45.Men Glostrup kunne ikke svare igen på 
konstellationen Subhani-Luther,der med henholdsvis 91 
og 78 not out tegnede sig for en ubrudt 3.gærdestand 
på 173, Fre m brugte 35 overs, 
Det samme plus fire bolde klarede Esbjerg sig med for 
at overgå 1909-s 195 for 6 på 40 overs (Gulzar Ahmed 
79+,Hans K.Lohmann 30),For Esbjerg lagde Niels Chr.Hyl
len og Hans Chr.Jensen ud med 57 og 43 og det afgjorde 
sagen - Esbjerg scorede 180 for 5 og med tillægget på 
20 var sejren hjemme. 
Jørgen Mortld (4 f.5) og Carsten Morild (3 f,8) var sim 
pelthen bare for gode for Viborgs 3,divisionsfolk,der 
var all ot for 37,De holdt dog stand i 35 overs.AaB be
høvede kun 13 1/2 overs til det fornødne,nemlig 80,i
det Viborg jo havde ekstra 40 i tillæg. 
ABs 2.hold klarede 95 takket være 41 not out fra Jan Ri
bel på 30 overs,men havde ikke kastning til at standse 
Svanholm,Ole Mortensen stod inde alle halvlegens 26 o
vers og tegnede sig for 51,Nistrup og Michael Petersson 
for hver 31,sidstnævnte not out. 
I semifinalen nåede Esbjerg 83 på 34 1/2 over - fem AaB 
ere tog gærder og Esbjerg-junioren Mogens Seider,der 
var inde som nr,10 klarede sig bedst med 20 pts.Forin
den var AaB for en gangs skyld gået først til gærdet 
og havde scoret 192 f.6 på de 40 overs (Klaus Buus 48+, 
Henrik Mortensen 40,Claus Morild 33,0le Isaksson 29). 
Kun Jan Madsen (3/41) havde videre bid i sig.mens Otto 
Gade dog holdt scoringen nede på 24 på sine 8 overs._ 
I den anden semtfinale startede Frem med 120 for 9 på 
de 40 overs - Finn Madsen var topscorer med 33,mens Jo
han Luther søgte at hooke på kampens første bold og blev 
grebet af kasteren Ole Mortensen. 
Anfører Jønsson havde her det meget smukke kasteresultat 
3 for 7 på 8 overs.heraf 4 maidens,mens Peter Schmidt 
fjernede 4 Frem"ere for 36.M.Subhani og Asad Mahmod 
(begge 20 på 8 overs) holdt Svanholms batsglade folk ne 
de,det samme gjorde Troels Nielsen (23 på 6 overs) -
når lige ses bort fra Nistrups 45.En overgang så det ud 
som om Svanholm ikke kunne nå det - men som makker til 
Nistrup havde Bjarne K.Jensen været med til at sætte to 
talen op fra 40 til 124 og da der manglede 4 overs af 
kampen scorede han det vindende point og gik not out 
med 65 .,. hyilket betød at den "klassiske" pokalfinale 
skulle afvikles igen - resultatet blev også en kopi af 
sidste års, ola. 
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Nye 
danske 
ungdoms
mestre? 

I ungdomsrækkerne kan man notere sig to ting - for det 
første at det er de samme klubber,som sidste år,der er 
dominerende rent styrkemæssigt - men for det andet,og 
det er måske det mest glædelige,optræder en række nye 
ho 1 d på arenaen. 
De får store klø i starten,javel ,men alene det at gam
le klubber,som man ikke troede magtede et ungdomsarbej
de,tager det op igen,er overmåde lovende - vi tænker 
her på drengehold fra B 1913,Silkeborg og Roskilde og 
på lilleputholdet fra Nykøbing F.Også Herning har til
meldt et lilleputhold i år og det samme har Holstebro 
ligesom AaB har både et drenge- og et lilleputhold. 
En helt speciel nyskabelse er det svenske drengehold 
fra Bjerred - skabt af Kogs Reddy på få måneder,men al
lerede istand til at vinde over danske drenge. 
Kun Slagelse·s drenge og Hjørrings juniores har måttet 
melde pas endnu,så selvom vi ved,at det kniber et par 
steder mere,er der al grund til at glæde sig over den 
grøde der er i ungdomsafdelingerne rundt om - størst 
er kvantiten på Mors,hvor Nyk.M.i år har tilmeldt et ju 
niorhold,to drengehold og et pigehold og to lilleput
hold.Men Nykøbing og Skanderborg er vel snart også de 
eneste steder i landet,hvor cricket er den højest ran
gerende sportsgren. 

NYE BUD PA MESTERSKABERNE? 

Man hvad så med kva 1 iteten - ja, rent umi dde 1 bart ser 
det ud til at de samme klubber som sidst byder på de 
danske mesterskaber,men om de får dem,er en ganske an
den sag. 
Efter de første fire kampe var Skanderborgs junior-DM
hold 4 turneringspoints efter Esbjerg,hvad vestjyderne 
jo sikkert finder ganske retfærdigt.De to hold er så o 
verlegne i �idtkredsen at de to indbyrdes opgør 25.ju
ni i Esbjerg og 29.juli i Skanderborg bliver afgørende 
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for kredsmesterskabet. I øvrigt noteres tra midtkredsen 
at Horsens får støtte fra Hovedgård til at stillet et 
juniormandskab. 
I østkredsen fører Svanholm som ventet - eneste rival 
ser ud til at være Glostrup,men måske skal hverken KB 
eller AB undervurderes - Svanholm spiller hjemme mod 
Glostrup 5.august.Vestkredsen har været noget præget 
af afbud,men Chang forekommer det bedste bud på kreds
mesterskabet,efter at sidste års kredsvinder Nyk.M.har 
tabt til Viborg. 
Fra østkredsens kampe skal noteres Køges imponerende 
188 mod Svanholm (Erik Jensen 73) og Tom Hansens gode 
kastning for KB - 4/19 mod Køge og 6/40 mod KB.I midt
kredsen falder Esbjergs præstationer mest i øjnene,men 
ofte på en noget billig baggrund,hvor vestjyderne måske 
til tider strammer grebet mere end nødvendigt - Mogens 
Seider gik not out med 127 og 5/30 mod Kerteminde,hvor 
Carsten Griegel tog 6/18.I en 2.halvleg mod Arhus tog 
Torben Jensen 4 gærder i een over,herunder hattrick og 
fik analysen 5/18.I 1 .inning havde Seider 5/18 og Grie 
gel 5/22.Men man kan ·også glæde sig over Knud Larsen, 
Kerteminde - 46 mod Esbjerg,hvorefter han undgik at ta
be 2.halvleg ved at gå ind som åbningsgærde og score 0 
points indtil tiden var udløbet - han mistede 9 makke
re,men den sidste holdt.Mod Horsens scorede han 114+. 
Men også Horsens har i Ole BUlow,en af turneringens 
flittigste spillere,en mand,der kan svinge battet,99 
mod Arhus,61 mod Skanderborg.Sidstnævnte hold har især 
glæde af folk som Torben Stern (4/4 mod Horsens,3/5 
mod Arhus) og Michael Simonsen (7/6 mod Arhus). 
Nordkredsen domineres af spillere som Niels Bindslev 
(58 mod Dronnningborg),Peter Nørgaard og John Tørring 
(5/11 mod Dr.borg),mens Karl E.Poulsen (52 mod Viborg' 
44+ mod Dr.borg) og Bj.Knakkergaard (4/16 mod Viborg 
5/6 mod Dr.borg) er morsingboernes dominatorer.Hos Dr. 
borg må Ulf Fromholdt trække det meste af læsset (39 
mod Nyk.M) - når Viborg kan stille hold er det folk 
som Fl.Agerskov (68 mod Nyk.M.),Fl.og Mag.Sørensen samt 
Jan Thorup,der falder i øjnene. 

ESBJERG ELLER GLOSTRUP IGEN? 

Hos drengene vandt Esbjerg sidste år DM efter en jætte 
dyst med Glostrup.For tiden fører Esbjerg midtkredsen 
nærmest urørligt foran Skanderborg ,mens Frede ri ci a vi 
ser gode takter. 
Derimod er Glos trup bagefter Svanho 1 m i østkredsen -
det svenske hold fra Bjerred har slået både Ringsted 
og Roskilde,men kan ikke måle sig med de bedste endnu. 
AB viser manqe qode takter.men har doq tabt ttl Glo-
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Dette billede blev taget 
for nogle måneder siden, 
da Viborg Olympia holdt 
cricketpropaganda-dag.Så 
mange mødte op at klubben 
nu kan mønstre et drenge
hold,der har spillet pri
vatkamp med Herning.Hol
det deltog desuden i Glo
strups store drengestæv
ne.Drengestævnet blev vun 
det af Nyk.M.,der slog Es 
bjerg i finalen.Vi håber 
at kunne berette mere om 
drengestævnet og landsdels 
stævnet i Brøndbyerne i 
næste nummer. 
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strup.Afgørelsen falder måske ikke før sidste spille
dag,hvor Svanholm og Glostrup mødes.Morsingboernes l. 
hold ser ud til at være urørligt i nordkredsen,men har 
ikke mødt Chang endnu.Disse to hold er nok en klasse 
stærkere end de øvrige i rækken. 
i den nyoprettede vestkreds er Nykøbings 2.hold domine 
rende overfor "nye" hold som Herning og Silkeborg,mod 
hvem også morsingboernes piger,der iøvrigt er blevet 
stærkere,kan begå sig. 
Fra østkredsen at berette:Jesper Larsen,Svanholm 5/1 
mod Bjerred,4/0 (herunder hattrick) mod Frem,David 0-
lafsson 5/4 mdd Frem,Ole Olsen,Ringsted,hattrick mod 
Roskilde.Johan Montelius,Bjerred,6/19 mod Ringsted, 
Calle Asker,Bjerred,7/11 mod Roskilde,Lars Mikkelsen 
8/36 mod Ringsted,Kenneth Jacobsen,Køge,6/10 mod Frem 
Martin Burridge,KB 6/9 mod Roskilde,og på gærdesiden: 
har følgende scoret halve centuries:Ole Olsen,Ringsted 
71 mod Glostrup,Steffen Langgaard,Glostrup,61+ mod 
Bjerred,Martin Bundgaard,AB,50 mod Bjerred,David Olaf 
sson,Svanholm,53+ mod Køge,Allan F.Hansen,Svanholm,53 
mod Frem,Carl-Erik Pedersen,Frem,63 mod KB,Sagib Des
nim,KB,52+ mod Frem,Kenneth Burridge,KB,57+ mod Roskil 
de,Kenneth Jacobsen,Køge,83 mod KB,Matti Jacobsen,Kø
ge,57+ mod Frem. 
nf' bedste kasteresultater i midtkredsen har Jan Madsen 
Fredericia 6/2,4/4 og 4/1 mod 1913,Bent Jessen,Frcia 
4/8 (herunder hattrick) og 4/5 mod 1913,Tim Jensen,Es
bjerg,8/9 mod 1913,Peter Lyø,Kerteminde,6/7 mod 1913 
men med i billede skal selvsagt at 1913's spillere er 
meget uøvede - dog må Michael Jørgensens 6/45 mod Skan 
derborg noteres - på den baggrund er det ganske urime 
ligt at Skanderborg batter 154 ud,idet Fl.Jørgensen 
først trækker sig ved 103.0le Wittus tager 6 for l .Det 
er jo ikke lige på den måde man opmuntrer begyndere. 
Desudeo scoreåe Fl .Jørgensen 123+ mod Kertemminde,men 
det er i orden,for Kerteminde var startet med 165 (Chr 
Christiansen 53).Mod Fredericia tegnede Fl.Jørgensen 
sig for 85.Jan Madsen scorede 62+ mod 1913. 
I vestkredsen spillede Nyk.III og Herning ægte uaf
gjort 38-38.Fra kastestatistikken at nævne:Kim Peder
sen,Nyk.II,4/6,4/9 mod Herning 8/1 og 5/6 mod Silke
borg,Susanne Søndergaard,Nyk.III 6/6 mod Silkeborg og 
5/5 mod Herning,Mich.Krogh,Herning,6/14 mod Nyk.III 
Jesper Rosendal ,Herning 7/5,5/12,7/7 og 4/15 mod Silke 
borg,Carsten Olesen,Silkeborg,3/3 mod Herning,6/42 mod 
Nyk.III.Halve centuries:Flemm.Jensen,Silkeborg,60 mod 
Nyk.III,Carsten Olesen,Silkeborg,55+ mod Nyk.III, 
Nordkredsen:Kenneth Hansen,AaB,6/10 og 6/12 mod Arhus 
Martin Krogh,Nyk.M.3/0 mod Hjørring,Chr.Mikkelsen,Nyk 
4/5 mod AaB,Bj.Knakkergaard,Nyk,5/9 mod AaB,Per Peder 
sen,Chang,�/12 mod AaB,Kim Olsen,Chang,5/0 og 5/9 mod 
Hjørring,Tommy Christiansen,Chang,3/1 mod Hjørring. 
Centuries:Peter Lillebæk,Nyk.M.101+ mod Arhus på 58 mi 
nutter.Lillebæk og Kaj O.Nielsen bavde en gærdestand 
på 100.Halve centuries:kim Olsen,Chang,52 mod AaB,An
ders Morild,Hjørripg,67+ mod Arhus,Anders Larsen,Arhus 
55+ mod Hjørring,dQim Olsen 58 mod Chang,Bj.Knakkergård 
Nyk.61+ mod AaB og 54 mod Hjørring. 

ESBJERG HOS LILLEPUTTERNE IGEN? 

Vestjydens lilleputter kommer formentlig til at forsva 
re deres mesterskab igen.Holdet er stadig ubesejret,men 
har i Kerteminde og begynderne fra Herning heller ikke 
den store modstand. 
Glostrup er foran i østkredsen,men ikke mere end at hol 
det har tabt til AB,der sammen med KB og Ringsted iv
rigt forfølger Lars Mikkelsen og hans tropper.I nord
kredsen har Chang taget føringen men dog tabt den før
ste af de indbyrdes kampe til AaB,så her kan kredsmes
terskabet risikere først at blive afgjort,når de to 
hold mødes igen 8.august. 
I østkredsen er Svanholm prUgelknabe,mens det nye hold 
fra Nyk.F.har vundet sin første sejr.Nordpå kan morsin 

boerne ikke notere helt den samme succes som klubbens 
drengehold. 
Af statistikken hos lilleputterne kan nævnes:Per Mad
sen,Køge,5/12 mod Svanholm,Jesper Stensnæs,Nyk,7/12 og 
5J9 mod Svanholm,Jens Bredo,Ringsted,5/20,mod Nyk,Mor
ten Halver,Nyk,5/1 mod Svanh,J.Bredo 5/11 mod Svanh,Sø
ren Englund,Ringsted 5/3 mod Svanh,Martin Bundgård,AB 
5/40 mod KB,5/46 mod Glostrup,8/18 mod Svanh,6/29 mod 
Køge,Marti Burridge,KB 6/39 mod AB,Lars Mikkelsen,Glo
strup,5/13 mod Ringsted,5/5 mod Svanh,M.Burridge 5/19 
mod Nyk,Kenn.Martinsen,AB,5/29 mod Ringsted,M.Burridge 
6/28 mod Køge,Per Madsen,Køge,5/26 mod KB,Peter Dyremo. 
se,KB,5/4 mod Svanh.Jens Bredo 7/19 mod KB,7/29 mod 
Ringsted,Jesper Stensnæs 6/22 mod Køge,Per Madsen 6/17 
mod Nyk.F. 
Halve centuries:Lars Mikkelsen 95 mod Køge,52+ mod Ring 
sted,Kenneth Hansen,Ringsted,53 mod AB,og 71 mod Køge 
Lars Mik�elsen 55 mod KB,Martin Burridge,KB,46 mod Glo
strup,Martin Bundgaard,AB 84+ mod Glostrup. 
Midtkredsen:Kent Jensen,Esbjerg,5/4 mod Herning,Peter 
Jacobsen,Kerteminde,5/12 mod Herning,Troels Jepsen,Ker 
teminde,5/2 og 5/7 mod Herning,Halve centuries:Kurt 
Knudsen,Esbjerb,51+ mod Kerteminde. 
Nordkredsen:Claus Frederiksen,AåB,9/27 mod Nyk.I,Chr.Ni 
elsen,Nyk.I,6/29 og 5/14 mod Holstebro,Carsten Hansen, 
Nyk.I 5/9 mod Holstebro,Jan Anker,Chang,5/2 mod Nyk.II 
6/20 mod AaB,Cl.Frederiksen,AaB,5/12 mod Chang,Jan An
ker 7/10 mod Holstebro,Halve centuries:Tony Bak,AaB,59+ 
mod Nyk.I. ola 

Fem kampe til juniorerne 
på Englands-turen i juli 
Også spillerne på det danske ungdomslandshold,der 27.og 
28.juli skal spille mod Holland i Viborg,kommer på en
opvarmningstur før kampen.
Der er i skrivende stund bud ude hos en række spillere
om de har mulighed for at tage med på en tur til Eng
land i dagene 10-19.juli.Det danske juniorhold,der le
des af forbundets næstformand Søren Nissen,Svanholm,og
Claus Hansen,Nyk.M.der siden støder til a-landsholds
truppen,skal spille ialt fem kampe under opholdet i Eng
land,ligesom der bliver lejlighed til at overvære det
danske landsholds kamp mod Marylebone Cricket Club,MCC
på Lord's i London,mandag 17.juli: 
Det er,vi havde nær sagt som vanl1gt,dansk cr,ckets me
get gode ven,D.R.Jenkins,Horsens Plastic i Colchester, 
der har hjulpet med de praktiske forberedelser i Eng
land. 
Når holdet er kommet til London mandag den 10.juli fort 
sættes i bus til universitetet i Essex nær Colchester. 
Her skal spillere og ledere indkvarteres. tirsdag skal 
der trænes og en lang række af universitetets sportsfa
ciliteter står til rådighed for holdet. 
Første kamp spilles onsdag 12.juli mod l�ymondham Gram
mar School i Norfolk.Dagen efter er fridag,men der er 
mulighed for at komme til at se countykampen Essex-War
wickshire. 
Fredag 14.juli spiller danskerne Essex Schools i Chelms 
ford og lørdag 15.juli mod Ipswich Grammer School.Søn
da gælder det kampen mod "værtsbyen"s skole,Colchester 
Royal Grammer School - om mandagen er der som �ævnt be 
søg på Lord's i London til kampen MCC-DCF og t, rsdag 
18.juli spiller juniorholdet mod King Edward Grammar
School i Chelmsford,før det onsdag går tilbage til Dan
mark.
Så er der en uges pusterum,før ungdomsholdet 26.juli
spiller en 50 overs kamp mod Holland i Nykøbing Mors,
mens drengelandsholdet samtidig spiller 50 overs kamp
ligeledes mod Holland,men i Viborg.Så bytter de to
hold gårde,således at ungdomslandsholdet tager til Vi
borg og drengene til Nykøbing - her spilles to-dages
landskampe 27.og 28.juli - vel at mærke hvis klubben 1
Nykøbing har held til at få kommunen til at gøre noget
ved banen - forbundsformand Ove Dalsgaard har sendt
Nyk.M.er barsk brev (formentlig til fremvisning på ret
te sted) hvor han truer med at forbundet ikke fremti
dig vil benytte banen på Mors til nogen form for repræ
sentative arrangementer,hvis man ikke sørger for bare
at få jævnet den lidt - men mon ikke det lykkes,ihvert
fald bliver der masser af cricket at se i Midt- og
Vestjylland i sidste uge af juli. ola.
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4. slip

Forbundsformand Ove Dalsgaard har skrevet et smukt brev 
til den nystiftede Bjerred Cricket Club i Skåne.Klubben 
overtog lunds plads i drengeturneringen og den tidlige 
re Roskilde- og Frem-spiller har på kort tid skabt et 
virkeligt godt hold,som både i fremtræden og i spille
stil kan gøre sig gældende.og som da også allerede har 
vundet sine første kampe.Klubben bidrog da også med to 
spillere ved drenge-landsdelsstævnet i Brøndbyerne 19. 
og 20.juni - nemlig Johan Montelius og Calle Asker.Ove 
Dalsgaard bringer i sit brev nogle af de roser videre, 
som danske cricketledere har givet dette,verdens før
ste svenske ungdomscrickethold.Han glæder sig over at 
spillerne har nået en betydelig standard hvad angår 
forståelsen for spillet,end danske spillere tilsynela
dende ville have med de.n samme tid til rådighed.Ove 
Dalsgaard udtrykker sin store beundring for det enorme 
stykke arbejde,der er udført under de vanskelige betin 
gelser i et,i cricketmæssig forstand,underudviklet om
råde og han ønsker Bjerred CC held og lykke i fremtiden 

Som det vil være de allerfleste cricketinteresserede 
bekendt,har AaB og Nyk.M.et ganske specielt forhold til 
hinanden.Der skal ikke meget til at få temperamenterne 
til at flamme op.Således fik de to holds anførere i l. 
divisionskampen i Nykøbing - godt bistået af de øvrige 
spillere - lejlighed til at fortælle,hvilke moralske e
genskaber.modparten var kendetegnet af.Den oprindelige 
bold fra l.halvleg var nemlig sporløst forsvundet,da 2. 
halvleg skulle igang og AaB i marken på �y.Bolden skul
le efter sigende være lagt i cafeteriet,men bestyreren 
bedyrede sin totale uvidenhed og uskyld på området.hvor 
efter det tog 2o minutter,før man kunne blive enige om 
en anden bold.Da man så endelig skulle igang,skulle den 
ene dommers kone have noget i sin taske - og hvad lå 
der - bolden! Det viste sig at dommerne havde placeret 
den der efter l.halvleg og derefter glemt alt om sagen. 
Dommerne kunne kun rødme over deres g,lemsomhed og anfø
rerne,og spillerne iøvrigt,forhåbentlig drage lidt lære 
af historien,hvis det er muligt.Når noget ikke går lige 
ad den slagne landevej,behøver det ikke altid at skyl
des "slyngelstreger" hos modstanderne. 

Erik Westergaard,landsholdskeeper,havde tre 6·ere i si
ne 38 i AaBs l.divisionskamp mod Chang.Nyk.M.s Tommy 
Nielsen overgik ham dog i en 3.divisionskamp mod Dron
ningborg.Tommy Nielsen gik not out med 133 - heraf var 
de elleve 6·ere! 

AB bliver værter for Royal Air Forces hold,når det gæs
ter København i dagene 6.-9.juli.Værtsskabet gælder den 
kJmp,der var fastsat til søndag 9.juli,oprindeligt hos 
Svanholm.BAOR spiller 9.juli mod B 1909 i Odense. 

Med den - som han selv siger - overbærenhed,der er ham 
egen,har Henning Lystrup,KB,i mange år tålt ikke at væ 
re noteret som indehaver af KBs klubrekord for en 7. 
gærdestand.Da denne rekord nu kræves af andre,må det 
frem at han i 1964 - på en varm sommerdag - sammen med 
den legendariske Dorsett huggede 117 ud i Køge og som 
7.gærde hævede totalen fra 117 til 234 - så der er ik
ke andet for end at nye ?.gærdestands-rekord-aspiran
ter må på den igen!

Det hænder jo at danske cricketspillere og -enthusias
ter rejser til England på sommerferie og så kan det må
ske også passere.at man får lyst til at se en smule 
cricket - 17.juli spiller England således mod New Zea
land en en-dages kamp om et Prudential-trofæ.Det sker 
på Old Trafford i Manchester.10.-11.-12.og l4.august 
spilles testmatch mellem England og New Zealand på 
Trent Bridge i Nottingham.Der er direkte togforbindel
se fra London til begge kampe - Det britiske Turist
kontor i København,Postbox 46,1002,Kbh.K.giver gerne 
nærmere oplysninger om disse forbindelser og om at kom
me til at se cricket i England i det hele taget ... 
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Ove Dalsgaard 
- dyrt i pokaler

Blæsten var så strid under pokalfinalen AaB-Svanholm 
at man måtte indendørs i klubhuset for at kunne over
række pokalen.Forbundsformand Ove Dalsgaard lykønske
de AaB til den tredie pokalsejr i træk,men bemærkede 
også at det jo efterhånden var lidt dyrt i pokaler,i
det AaB med sejren vandt pokalen udsat af Danske Guld
smedes Sølvvarefabrik til ejendom,AaBs hovedformand 
Sonny Thomsen kvitterede omgående:AaB udsætter den nye 
pokalturnerings trofæ.Også fra de slagne finalisters 
anfører Jørgen Jønsson var der lykønskninger og AaB-an 
fører Henrik Mortensen takkede for de pæne ord og moti 
verede et leve for taberne. 

Herning Cricket Club havde i de første kampe i årets 
turnering stor glæde af inderen Charanjjt Bawa,en me
get stilren spiller.som imidlertid ikke kunne blive i 
Herning,hvor gerne han end ville.Det lykkedes ikke at 
skaffe ham arbejds- og opholdstilladelse.Derimod fik 
en anden historie fra Herning en happy end - den paki
stanske spiller Mohammed Abbas fik i foråret sin hustru 
Zahida Abbas til Ikast.efter at have måttet vente meget 
lang tid på at de forskellige tilladelser skulle gå i 
orden - parret blev gift i marts 1977.Herning CC håber 
så at holdets anden stærke pakistaner Fazal Quareschi 
vender tilbage fra USA inden sæsonens udgang. 

Skanderborg Boldklubs 80 års jubilæum kulminerer i week 
enden 1.-2.juli,men festlighederne starter allerede u
gen før,idet Skanqerborg spillede mod VBB Berlin i en 
50 overs kamp mandag 26.juni.Tirsdag 27.mødte gæsterne 
et hold fra XL-Club og onsdag 28.stod bl.a.en kamp mel 
lem Skanderborgs lilleputter og byrådsmedlemmer på 
programmet. Fredag 30 .juni mødes Skanderborg og VBB Ber-
1 in igen i en 50 overs kamp og lørdag l.juli holdes om 
formiddagen reception i klubhuset,hvorefter Skanderborg 
møder Erratics Oxford.Om aftenen er der jubilæumsfest 
på restaurant Capri og søndag mødes Erratics og VBB, 
før man slutter festlighederne med spisning og dans på 
terrassen.Ind i mellem spiller Skanderborgs drenge og 
juniores mod Arhus og VBB er torsdag 29 .juni på "gæste
spil" i Arhus. 

Det engelske testhold vandt årets første test,spillet 
mod Pakistan på Edgbaston i Birmingham i begyndelsen 
af juni med en halvleg. 

Herning CC har skrinlagt en planlagt udvidelse af klub 
huset - vi vil vente,til vi har lidt flere medlemmer 
og lidt flere penge.siger klubbens formand Folmer Chri 
stiansen,der regner med at oprykningen fra 3.division 
kommer til at koste en del penge til rejser - det sam
me gør klubbens nystartede lilleputhold. 

FORSIDEBILLEDET.-Selvom blæsten var strid under pokalfi 
nalen i Øster Uttrup mellem AaB og Svanholm,var den dog 
ikke så stærk.at den kunne "bortføre" Svanholms velvoks 
ne Bjarne K.Jensen,selvom Max Rene·s billede ellers ty-. 
der på det.Bjarne K.Jensen,der ligesom keeper Erik Wes� 
tergaard er udtaget til årets landsholdstrup,sidestep
per på en bold fra Henning Hoff. 



STILLINGER 
15.JUNI

1, DIVISION ØfiJT: JB 77 
SVANH0LM 4 26 6.50 GLOSTRUP III 
SKANDERBORG 4 14 3.50 RINGSTED I II 
GLOSTRUP 4 9 2.25 SORANER II 
RINGSTED 4 8 2.00 ISHØJ 
B 1909 4 8 2.00 NÆSTVED 

1.DIVISION VEST: KREDS 32: 

AAB 4 24 6.00 HUSut1 
ARHUS 4 14 3.50' B 1909 II 
NYKØBING M. 4 14 3.50 B 1913 II 
HJØRRING 4 9 2.25 KOLDING II 
CHANG 4 9 2.25 H0VEDGARD 

2. DIVISION ØST:
KERTEMINDE II 

AB 4 24 6.00 KREDS 33: 

KB 4 16 4.00 HJØRRING II 
SVANH0LM II 4 14 3.50 CHANG II 
FREM 4 9 2.25 AAB II 
KØGE 4 4 1.00 VIBORG II 

2.DIVISION VEST: 
HERNING II 

ESBJERG 4 19 4.75 KVINDER: 
SILKEBORG 4 16 4.00 

KREDS 34; 
SLAGELSE 4 14 3.50 
HERNING 4 11 2, 75 KERTEMINDE 

AB HORSENS 4 8 2.00 RINGSTED 
KØGE 

l>.DIVISION ØST JUNIORES: 
SORØ 6 35 5,83 
AB II 4 23 5.75 KREDS 41: 

RINGSTED II 3 15 5.00 SVANH0LM

GLOSTRUP II 2 8 4.00 GLOSTRUP

SVANH0LM III 5 17 3.40 KB

KØGE II 5 16 3.20 AB

SLAGELSE II 5 14 2.80 RINGSTED

KB Il 3 7 2.33 SORØ

ROSKILDE 4 7 1.75 KØGE

SORANER 5 8 1.60 SLAGELSE

FREM II 5 6 1.20 KREDS 42: 

3.DIVISION VEST: ESBJERG 

NYKØBING M,II 4 24 6.00 SKANDERBORG

VIBORG 4 19 4.75 KERTEMINDE

ESBJERG II 4 19 4.75 ARHUS

KERTEMINDE 3 13 4.33 HORSENS
KOLDING 4 14 3.50 KREDS 43:
S'KANDERB0RG II 4 14 3.50 CHANG
ARHUS II 5 15 3.00 NYKØBING M. 
FREDERICIA 4 9 2.25 VIBORG 
DRONNINGBORG 4 9 2.25 DRONNINGBORG 
B 1913 4 9 2.25 HJØRRING 
HOLSTEBRO 4 9 2.25 

DRENGE: 
MELLEMRÆKKERNE: 

KREDS 51: 
KREDS 31: SVANH0LM 
NYKØBING F. 3 22 7.33 GLOSTRUP 
LUND 2 12 6.00 AB 

RESULTATER 

1. DIVISION ØST

2 12 6.00 
3 13 4.33 
l l l .00
2 2 1.00
3 2 0.67
2 l 0.50

4 25 6.25 
3 18 6.00 
4 21 5.25 
5 13 2.60 
2 2 1.00 
6 5 0.83 

l 6 6.00
4 19 4. 75
2 7 3.50
3 8 2.67
4 2 0.50

2 12 6,00 
3 6 2.00 
3 6 2.00 
0 0 0.00 

3 18 6,00 
3 13 4.33 
2 7 3.50 
2 7 3.50 
3 10 3.33 
4 13 3.25 
3 3 1.00 
3 0 0.00 

4 32 8.00 
4 28 7.00 
4 7 1.75 
4 7 1.75 
4 2 0.50 

l 8 8.00
3 15 5.00
2 6 3.00
5 l 0.20

trukket 

4 28 7.00 
3 18 6.00 
4 19 4.75 

RINGSTED 4 16 4.00 ARHUS 5 7 1.40 
KB 4 16 4.00 HJØRRING 3 2 0.67 
KØGE 5 20 4.00 LILLEPUT: 
BJERRED 5 15 3.00 
FREM 4 3 0.75 KREDS 61: 

ROSKILDE 5 2 0.40 GLOSTRUP 6 37 6.17 
SLAGELSE trukket AB 5 29 5.80 

KREDS 52: 
KB 6 28 4.67 

ESBJERG 4 30 7.50 
RINGSTED 6 28 4.67 

SKANDERBORG 3 20 6.67 
KØGE 6 16 2.67 

FREDERICIA 4 18 4.50 
NYKØBING F. 6 16 2.67 

KERTEMINDE 4 9 2.25 
SVANH0LM 7 3 0.43 

B 1913 5 0 0.00 KREDS 62: 

KREDS 53: 
ESBJERG 2 16 8.00 

NYKØBING M.11 3 20 6.67 
KERTEMINDE 3 14 4.67 

HERNING 4 18 4.50 
HERNING 3 l 0.33 

NYKØBING M. III 4 13 3.25 KREDS 63: 

SILKEBORG 5 3 0.60 CHANG 3 17 5.67 

KREDS 54: 
AAB 3 12 4.00 

NYKØBING M. I 4 30 7.50 
NYKØBING M. I 2 7 3.50 

CHANG 3 20 6.67 
HOLSTEBRO 2 l 0.50 

AAB 3 9 3.00 
NYKØBING M. II 2 0 0.00 

OFFICIRT FRA FORBUNDET�· ?

Forbundsfonnand Ove Dalsgaard erindrer klubberne om at 
Dansk Idræts Forbund har sendt et skema ud.til brug for 
medlemsregistrering.Det er i absolut egen interesse,at 
klubberne udfylder skemaet og får alle medlemmer med, 
såvel drenge som piger,store som små.Medlemsregistre
ringen er på øre afh�ngig af,hvor stort et tilskud 
Dansk Cricket Forbund får fra DIF - derfor er det helt 
katastrofalt,hvis klubber glemmer at sende skemaet ind. 

Slagelse har måttet afmelde sit drengehold i kreds 51, 
mens Hjørring har trukket sit juniorhold i kreds 43.De 
af holdene afviklede kampe trækkes ud af points- og 
sti 11 ingsberegni ngen. 

På grund af Johan Luthers udtagelse til landsholdstrup

pen er kampen i kvalifikationsspillet den 29.juli mel

lem Frem og Herning blevet udsat.Denne kamp er ikke på

nuværende tidspunkt (18/6) blevet programsat på ny.

Viborg kommune har bidraget med et pænt beløb til den 
reception Dansk Cricket Forbund holder i Cricketklub
ben 0lympia's lokaler på Liseborgvejscentret i Viborg 
tirsdag 25.juli 16-18 i anledning af DCFs 25 års jubi
læum.Forbundsledelsen håber i forbindelse med ungdoms
landskampen mod Holland at se repræsentanter for klub
berne, idrætskammerater og venner i øvrigt til receptio
nen. 

7/5.B 1909(hj)-SKANDERB0RG. l .halvleg ikke færdigspillet 
(3-1).Skanderborg 186 (Erik Juul 47,Jan Wittus 36,Jens 
Kamp 29,Finn Krause 28,Jan Rasmussen 3/72,Fl .Dalager 3/ 
76),B 1909 164/8 (John Perram 55,P.P.Klokker 46,Per Ras 
mussen 3/53). 

7/5.SVANH0LM (hj) over GLOSTRUP med 104 pts eft.l.halv
leg.(6-1).Svanholm 220/6 (Mich.Petersson 59,Gert Kri
stensen 37 ,Morten Peters son 34+,Fi nn Ni strup 33 ,Ole flor 
tensen 29,Rene Thomsen 3/39),Glostrup 116 (Fl.Søegaard 
3/39). 

13/5.SVANH0LM (ude) over RINGSTED med en halvleg og 19 
pts.(8-0).Svanholm 224/5 (Finn Nistrup 48,Bj.K.Jensen 
44+,Morten Petersson 39+,Mich.Petersson 33,Cl.Rasmussen 
3/62) ,Ringsted 128 (1-1ich.B.Hansen 36+,Morten Petersson 
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5/57,0le Mortensen 3/39) og 81 (Hans Olsen 34,Peter 
Schmidt 5/39,0.Mortensen 4/36). 

15/5.SKANDERBORG (�) over GLOSTRUP med 68 pts efter 1. 
halvleg (6-1) .Skanderborg 191/9 (Leif M.Nielsen 45,Keld 
Kristensen 43,Erik Juul 30,Jørn St.Larsen 27,Steen Thom 
sen 3/56),Glostrup 123 (Søren Roland 33,Rene Thomsen 31 
Jens Priess 4/5,Per Rasmussen 3/35). 

20/5.SVANHOLM (ude) over B 1909 med 4 st.gærder efter 1 
halvleg (6-1).B 1909 160 (Gulzar Ahmed 74,Per Jacobsen 
34,Peter Schmidt 5/41 ,Ole Mortensen 3/59),Svanholm 161/ 
6 (Finn Nistrup 57 ,Søren Hamberg 31,Morten Petersson 
26+,G.Ahmed 3/39). 

21/5.GLOSTRUP (hj) over RINGSTED med 2 st.gærder efter 
l.halvleg.(6-1).Ringsted 183 (Jan Hansen 45,Per Persson
31+,Rene Thomsen 3/40),Glostrup 187/8 {Per Hansen 65,Sø
ren Roland 41,Cl .Rasmussen 6/80).

28/5,RINGSTED {hj) over B 1909 med 6 st.gærder efter l. 
halvleg,(6-1).B 1909 113 {Flemm.Dalager 44,Claus Rasmus 
sen 4/35,Jan Hansen 3/28),Ringsted 118/4 (Max Nielsen 
41 ,Per Nielsen 32). 

28/5.SVANHOLM {hj) over SKANDERBORG med 74 pts.efter l. 
halvleg.(6-1),Svanholm 153/4 {Finn Nistrup 56,Michael 
Petersson 49,Bj.K.Jensen 25+,Jørgen St.Larsen 3/51), 
Skanderborg 79 (Jens Priess 29,Morten Petersson 6/32). 

4/6.SKANDERBORG (hj) over RINGSTED med 3 st.gærder ef
ter l.halvleg.(6-1).Ringsted 71 {Hans Olsen 29,Per Ras
mussen 4/28,Jørn St.Larsen 4/30),Skanderborg 75/7 (Jan 
Hansen 5/33). 

4/6.GLOSTRUP {hj)-B 1909. ].halvleg ikke færdigspillet. 
(l-3).B 1909 185/6 (Peter P.Klokker 77+,Suleman Khan 31 
Hans K.Lohmann 30,Flemm.Dalager 26,Rene Thomsen 3/37), 
Glostrup 104/5 (Søren Roland 25+,S.Khan 3/21). 

1. DIVISION VEST

7/5.AAB (hj) over CHANG med 146 pts efter l.halvleg. 
{6-1).AAB 198 {Henrik Mortensen 70+,Erik Westergaard 38 
Morten Skannerup 5/92),Chang 52 (H.Mortensen 6/9). 

7/5.ARHUS (hj) over NYKØBING M.med 3 st.gærder efter l. 
halvleg.(6-l).Nyk.M.189/8 (Bjarne Jensen 83,Poul Larsen 
37,Henning Jensen 28,Jørgen Knakkergaard 3/46),Arhus 
190/7 (Hans Frantzen 45,Mogens Gregersen 39+,Lars Mathi 
assen 31,J.Knakkergaard 26). 

13/5.AAB {ude) over NYKØBING M.med 6 st.gærder efter l. 
halvleg. (6-1) .Nyk.M. 45 {Henrik Mortensen 6/7) og 33/1. 
AaB 137/4 {Henning Hoff 53,Klaus Buus 28+). 

15/5.HJØRRING {hj) over CHANG med 60 pts efter l.halv
leg.(6-1).Hjørring 147 (Tom C.Nielsen 40,Torben Skov 
5/51,Bjarne Holtegaard 3/54),Chang 87 (N.C.Elefsen 4/20 
Ole Christoffersen 4/39). 

20/5.AAB (hj) over ARHUS med 145 pts efter l.halvleg. 
{6-1).AaB 187/7 (Henrik Mortensen 63+,Claus Morild 25, 
Lars Mathiassen 3/56),Arhus 42 (Henning Olesen 6/15) og 
41/7 {Hans Frantzen 26+,H.Mortensen 3/11). 

21/5.NYKØBING M {ude) over HJØRRING med 5 st.gærder ef
ter l.halvleg.(6-1).Hjørring 148 (Jesper Mo.rild 33,N. 
Chr.Elefsen 26,Lars Dahlgaard 3/30,Henning Jensen 3/67) 
Nyk.M. 152/5 (Tage Mikkelsen 54,Hg.Jensen 48+,0le Chri
stoffersen 3/41). 

28/5,CHANG (hj) over ARHUS med 1 st.gærde efter l.halv
leg. {6-1) .Arhus 101 (Steffen Mei bom 33,Bjarne Holte
gaard 6/36),Chang 106/9 (Niels Bindslev 34+,Lars Mathi
assen 5/44,John Madsen 3/39). 

28/5,AAB (ude) over HJØRRING med 79 pts efter l.halv
leg.(6-1).AaB 173 (Claus Morild 34,Klaus Buus 27 (Tom 
C.Nielsen 4/29,N.C.Elefsen 3/38,Karsten Kristensen 3/
74),Hjørring 94 (Jens P.Morild 30,Carsten Morild 4/26,
Henrik Mortensen 3/29).
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4/6.NYKØBING M (hj) over CHANG med 64 pts efter l .halv 
leg.(6-l).Nyk.M.176 (Erik Hansen 47,Claus Hansen 30, 
Henning Jensen 28,Torben Skov 4/44,Morten Skannerup 3/ 
25),Chang 112 (Kim Petersen 41 ,Gert Christiansen 31, 
Lars Dalgaard 4/7,Claus Hansen 4/20). 

4/6.ARHUS (hj) over HJØRRING med 67 pts efter l.halv
leg.(6-1).Arhus 215/9 (Hans Frantzen 87,Jørgen Knakker· 
gaard 69,Tom C.Nielsen 4/69),Hjørring 148 {Mogens Uhr
skov 50,Lars Mathiassen 5/38,Robert Burns 5/56). 

2. DIVISION ØST

6/5.SVANHOLM II {hj) over FRrn med 2 st.gærder efter l. 
halvleg.(6-1 ).Frem 103 (Johan Luther 57,Tom Kristensen 
3/37),Svanh.II 104/8 (J.Luther 5/31 ,Khalid Latif 3/57). 

7/5.KB (ude) over KØGE med 54 pts.efter l.halvleg.(6-l) 
KB 247 (Steen Lund 116,Bruno Nielsen 35,Per Sørensen 30 
Morten Blangstrup 29,Per B.Nielsen 3/14,Benny B.Nielsen 
3/54),Køge 193 (Per B.Nielsen 47,Stig Hansen 46,Johnny 
Hansen 33,Henning Lystrup 5/64,Bruno Nielsen 3/44). 

15/5.FREM (hj) over KØGE med 7 st.gærder efter l.halv
leg.(6-1).Køge 179 {Benny B.Nielsen 61 ,Johnny Hansen 37 
Dennis Seir 33,Troels Nielsen 6/60,Khalid Latif 4/42), 
Frem 182/3 (1•1abhoub Subhani 100+ ,Johan Luther 45+ ,Jens· 
Jeppesen 3/71). 

15/5.AB {ude) over KB med l st.gærde efter l.halvleg. 
(6-1).KB 148 (Jørgen Holmen 55,Steen Lund 30,0le Helmer 
sen 3/23),AB 149/9 {Thony Hadersland 31 ,T.Olesen 29,Hg. 
Lystrup 4/66). 

21/5.SVANHOU1 II (hj)-KB.l .halvleg ikke fæ--digspillet. 
(1-3).KB 213/8 {Stig Lund 53,Bruno Nielsen 40,Steen 
Lund 37,Flemm.Gregersen 27+,Morten Blangstrup 25,Tom Kri 
stensen 4/46),Svanh.II 123/9 (Leif Hansen 41+,Kim Nee
rup 25,Steen Lindhardt 3/35). 

21/5.AB {hj) over KØGE med 8 st.gærder efter ].halvleg. 
(6-1).Køge 107 {Ole Beir Andersen 7/51) og 89/5 (Erik 
Jensen 40+,0.B.Andersen 3/22),AB 117/2 {Thony Haders
land 48+,Jan Ribel 48+). 

28/5.AB (hj) over SVANHOLM II med 208 pts efter l.halv
leg.(6-1).AB 270 (Torben Olesen 69,Niels Talbro 65,Ni
els Nørregaard 40,Thony Hadersland 37,Tom Kristensen 6/ 
87,Jan Bøgh Nielsen 4/98),Svanh.II 62 (Ole Beir Ander
sen 5/30,Niels Nørregaard 4/18). 

28/5.KB (hj) over FREM med l st.gærde efter l.halvleg. 
(6-1).Frem 200 (Troels Nielsen 65,Finn Madsen 38,Khalid 
Latif 35,Anjad Iqbal 27,Bruno Nielsen 3/23,Henning Ly
strup 4/74),KB 201/9 (Bruno Nielsen 48,Steen Lund 27, 
Troels Nielsen 7/67). 

4/6.SVANHOLM II (ude) over KØGE med 23 pts efter l .halv 
leg.(6-1).Svanh.II 136 (Jørgen Nordkamp 65,Stig Hansen 
6/28,Leif Hansen 3/53),Køge 113 (Erik Jensen 26,Jens 
Jeppesen 28,Tommy Henriksen 7/33,Klaus Frederiksen 3/ 
50). 

4/6.AB (ude) over FREM med 5 st.gærder efter l .halvleg. 
(6-1).Frem 161 (Johan Luther 32,Mabhoub Subhani 47,Ths. 
Kentorp 4/41 ,Ole Beir Andersen 4/61),AB 165/5 (Thony 
Hadersland 63,Jan Ribel 59+). 

� /'.(). _/cif!/.CJ;
2. DIVISION VEST /#� 

� 
6/5.ESBJERG {ude) over SLAGELSE med 6 st.gærder efter l. 
halvleg.(6-1).Slagelse 156 (Jan Ursin 44+,John Andersen 
25,Jan Madsen 3/18),Esbjerg 158/4 (Chr.Ankersø 71 ,Jan 
Madsen 34). 



6/5.HERNING {hj) over HORSENS med 10 st.gærder efter 
færdigspillet kamp.(8-0).Horsens 60 (Tom Jensen 3/2, 
John Simonsen 4/25) og 87 (Morten Sodemann 26,C.Bawa 3/ 
10) ,Herning 145 (Erl .Krogh Andersen 45,C.Bawa 35,tl.Sode
mann 5/39,0le BUlow 3/45) og 6/0.

15/5.SLAGELSE (ude) over SILKEBORG med l pts efter 1. 
fialvleg.(6-1).Silkeborg 91 {Sv.Aa.Jensen 31,Bo Christi
ansen 6/32),Slagelse 92 (Leif Sørensen 24,Erik Mikkelsen 
4/33,Bjarne Rasmussen 3/38). 

15/5.ESBJERG (hj) over HERNING med 192 pts efter l.halv 
leg (6-1).Esbjerg 286/9 (Chr.Ankersø 94,Anker Ankersø 
54,Carsten Griegel 37,Hans Chr.Jensen 36,Leif Øre 40,C. 
Bawa 4/49),Herning 94 (C.Bawa 42,Erl.Krogh Andersen 36+ 
Anker Ankersø 4/11 ,Mogens Sei der 3/36 ,Jan Madsen 3/46). 

20/5.SILKEBORG {hj) over HORSENS med 77 pts efter 1. 
halvleg.(6-1).Horsens 121 (P.E.Hjorth 34,Erik Eliasen 
28,Bent Andersen 6/23,Sv.Aa.Jensen 3/21) og 89/6 (John 
Poyser 34,t1orten Sodemann 27 ,B.Andersen 3/15) ,Silkeborg 
198/6 (Sv.A.Jensen 71 ,Henning Jensen 31 ,Erik Mikkelsen 
31 ,Bjarne Rasmussen 28). 

21/5.SLAGELSE (hj) over HERNING med 14 pts efter l.halv 
leg.(6-1).Slagelse 180 (Lindy Petersen 40,Jens Chr.Han
sen 30,Erl.Krogh Andersen 5/51),Herning 166 (Erl.K.An
dersen 49,John Simonsen 41 ,C.Bawa 37,John S.Christensen 
5/46,Bo Christiansen 3/51). 

28/5.HORSENS (hj) over SLAGELSE med 46 pts efter l.halv 
leg.(6-1).Slagelse 81 (Lindy Petersen 44,0le Schaumann 
6/14) og 95 (Oriel Joseph 3/4,0.Schaumann 3/45),Horsens 
127 (Tom I.Poulsen 37+,Bo Christiansen 3/36,John S.Chri 
stensen 3/45) og 25/2. 

28/5.SILKEBORG {ude) over ESBJERG med 7 st.gærder efter 
l.halvleg.(6-1).Esbjerg 121 (Bjarne Rasmussen 7/60),
Silkeborg 122/3 (Bj.Rasmussen 77+,Knud Randløv 28).

3/6.ESBJERG {ude) over HORSENS med 8 st.gærder efter 1. 
halvleg.(6-1).Horsens 116 (Tom I.Poulsen 37,0le Schau
mann 33+,Anker Ankersø 3/13 ,Mogens Sei der 4/27) ,Esbjerg 
119/2 (Jan Madsen 47+,Jens Hyllen 43+). 

3/6.HERNING (hj)-SILKEBORG.l.halvleg ikke færdigspillet 
(1-3).Herning 149 (Freddy Sangild 44,Mohammed Abbas 26 
Bent Andersen 4/28,Erik Mikkelsen 3/59) ,Silkeborg 137/9 
(E.Mikkelsen 52,Bjarne Rasmussen 28,Tom Jensen 3/23, 
John Simonsen 3/49). 

3. DIVISION ØST

4/5.KøGi II(hj) over KB II med en halvleg og 118 pts. 
(8-0).Køge II 243/7 (Jens Jeppesen 165,Mich.Pedersen 31/ 
KB II 45 (Jan Pedersen 6/28,Bjørn Olesen 4/14) og 80 
(Jens Jeppesen 4/22,Bj.Olesen 4/24). 

6/5.RINGSTED II (hj) over SVANHOLM III med 128 pts efter 
l.halvleg.(6-1).Ringsted II 203/7 (Henrik Wilhelmsen 66+
Leif Johansen 31,Niels E.Christensen 47,N.J.Lorentzen
3/57),Svanh.III 75 {H.E.Juncker 7/44,L.Johansen 3/23)
og 92/1 {Søren Nissen 40+).

7/5.AB II (hj) over SORANER med 6 st.gærder efter 1. 
halvleg.(6-1).Soraner 151 (Hans J.Moldow 4/14,Per Mar
kussen 4/46),AB II 152/4 (I.Rana 84,P.Markussen 38+,N. 
O.Bjerregaard 3/48).

7/5.SORØ (hj) over SLAGELSE II med 4 st.gærder_efter 1. 
halvleg.(6-1).Slagelse II 146 (John Nielsen 53,Erik Sø
rensen 33,Brian Tønnesen 25,Jørgen Eliasen 7/68),Sorø 
154/6 (J.Eliasen 42,Hans H.Nissen 34,B.Tønnesen 3/37). 

13/5.SORØ {hj) over ROSKILDE med en halvleg og 6 pts. 
{8-0).Roskilde 33 {Hans H.Nissen 5/13,Jørgen Elia•sen 5/ 
14) og 60 (J.Eliasen 7/27,H.H.Nissen 3/11),Sorø 99/1
(J.Eliasen 42+,Alex B.Olsen 33).

15/5.SVANHOU1 III (hj) over FREl1 II med en halvleg og 
27 pts.(8-0).Frem II 64 (Me.Asad 29,Henrik Lam 3/7) og 
52 (Jens Bisgaard 6/26),Svanh.III 143/3 (H.Lam 34+,Sø-

ren Nissen 34,Kim Neerup 34,Erl.Christiansen 26+). 

15/5.GLOSTRUP II (hj)-SLAGELSE II.Tabt af Slagelse Il, 
der ikke stillede hold. 

20/5.SORANER (ude) over ROSKILDE med 120 pts efter 1. 
halvleg.(6-1).Soraner 211/7 {Frank Pearson 87,H.Henrik
sen 31,Eigil Johansen 3/49,Palle Lykke 3/61),Roskilde 
91 (Anders Nørgaard 54+,N.O.Bjerregaard 6/54,Bo BlUit
gen 4/32) og 54/5 (J.Butler 3/16). 

20/5.AB II (ude) over FREM II med 8 st.gærder efter fær 
digspillet kamp.(8-0).Frem II 107 {Carl E.Pedersen 31,1 
Rana 4/23) og 121 (Mehm.Asad 55,Hugo Strømskov 28,Per 
Markussen 3/11 ,Hans H.Moldow 3/30),AB II 193/3 {I.Rana 
53+,P.Markussen 53,L.Christensen 52) og 38/2. 

20/5.KØGE II (hj) over SVANHOLM III med 50 pts efter 1. 
halvleg.(6-l).Svanh.111 112 {Per Kyhe 41 ,Jens Sørensen 
6/21,Bjørn Olesen 3/44),Køge II 162 (Bent Olesen 47,Ib 
Pedersen 33,Erl.Christiansen 6/59,Jørg.Nordkamp 3/52). 

27/5.RINGSTED II {hj) over FREM II med 9 st.gærder ef
ter færdigspillet kamp.(8-0).Frem II 95 {Abdur Khan 38 
Leif Johansen 4/31,H.E.Juncker 3/20) og 94 (L.Johansen 
4/27,H.E.Juncker 3/55),Ringsted II 98/2 (H.E.Juncker 
28) og 94/1 (Michael Jacobsen 33+,Per Vinding 31).

28/5.SLAGELSE II (hj) over KB II med 177 pts efter 1. 
halvleg.(6-1).Slagelse II 219 {Per Petersen 67,Leif Sø
rensen 48,Leif Jacobsen 26,Karl Morild 4/99,Torben An
kjærgaard 3/68),KB II 42 (Erik Sørensen 6/14) og 86/4 
(M.Tufail 45) 

28/5.SORØ {ude) over KØGE II med 6 st.gærder efter 1. 
halvleg.(6-1).Køge II 123 (Preben Felt 59,Keld Hørby 28 
Jørgen Eliasen 7/46),Sorø 125/4 (Jørgen Sarøe 37+,J.E
liasen 32,Jan Pedersen 3/42). 

28/5.GLOSTRUP II (hj) over SORANER med en halvleg og 
46 pts.(8-0).Glostrup II 172 (Kaj Petersen 57,Henning 
Henriksen 5/29,N.O.Bjerregaard 3/32),Soraner 71 (Jim 
Christensen 3/26) og 55 {Tommy Ahmed 5/8). 

3/6.ROSKILDE {hj)-GLOSTRUP II.Tabt af Roskilde,der ik
ke stillede hold. 

3/6.SORØ {ude) over FREM II med 7 st.gærder efter fær
digspillet kamp.(8-0).Frem II 59 (Jørgen Eliasen 3/27) 
og 127 (Jørgen Belling 42,Kazmi 37,Alex Olsen 3/18), 
Sorø 65/1 (Jørgen Eliasen 44+) og 128/3 {Ole HUckelkamp 
40+,Jørgen Sarøe 30,Hans H.Nissen 28). 

4/6.SORØ (ude) over SVANHOLM III med 8 st.gærder efter 
l.halvleg.(6-1).Svanh.III 119 (Søren Nissen 57+,Jørgen
Elia sen 6/37) ,Sorø 122/2 ( J. El i asen 45+ ,Al ex Ol sen 35,
Hans H.Nissen 30+).

4/6.AB II (hj) over RINGSTED II med 140 pts efter 1. 
halvleg.(6-1).AB II 259/7 (1.Rana 106+,Bjarne Rossen 
68,H.E.Juncker 3/123),Ringsted II 119 (Jan Bredo 25, 
T,A.J.Provis 5/21,I.Rana 3/27). 

3. DIVISION VEST

7/5.NYKØBING M.II (hj) over ARHUS II med 16 pts efter 1. 
halvleg.(6-1).Arhus II 79 (Søren Damgaard 4/32),Nyk.M.II 
95 (Ole Malfelt 3/3,Flemm.Sønderby 4/25). 

7/5.VIBORG (ude) over SKANDERBORG II med 7 st.gærder ef 
ter l.halvleg.(6-1).Skborg Il 141 (Jens E.Jensen 49,Hen 
ry Rasmussen 32,Flemm.Agerskov 6/40),Viborg 145/3 (Mo
gens Sørensen 76+,Jan Andersen 31). 

7/5.FREDERICIA (ude) over KOLDING med 24 pts efter 1. 
halvleg.(6-1).Fredericia 190/5 (Steen Østergaard 71+, 
Bjarne Henriksen 67,Albert Keun 3/23),Kolding 166 (Knud 
Jessen 39,L.P.Nielsen 32,Henning H.Jensen 31,Kj.Peder
sen 30,Peter Østergaard 3/55). 

14/5.ESBJERG II {hj) over DRONNINGBORG med 6 st.gærder 
efter l.halvleg.(6-1).Dronningborg 116 (Ulf Fromhelt 41 
Arne Honore 5/40,Henry Bådsgaard 3/14) og 92/4 {Christi· 
an Boldsen 44+),Esbjerg II 214/4 {Henning Holmboe Peder· 
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sen 102+,Jan Høberg Hansen 68). 

20/5.DRONNINGBORG (ude) over ARHUS II med 41 pts efter 
l.halvleg.(6-1).Dronningborg 151 (Randolph Gumbs 65+,
Per Andersen 6/37,Svend Frantzen 3/41),Arhus II 110
(Jørgen Morild 52,Peter Maaløv 30,Chr.Boldsen 5/32,Fl.
Rasmussen 5/45).

20/5.KOLDING (hj) over B 1913 med 38 pts efter l .halv
leg.(6-1).Kolding 153 (Poul E.Nielsen 39,Henning Jensen 
36,Lars P.Nielsen 31,Jørgen Jensen 6/48,Erl.Hauge 3/52) 
B 1913 115 (Leif Jensen 26,Albert Keun 5/34,L.P.Nielsen 
3/34). 

21/5.ESBJERG II (ude) over HOLSTEBRO med 81 pts.efter 
l.halvleg.(6-1).Holstebro 70 (Peter Johansen 33,Torben
Jensen 7/30),Esbjerg II 151 (Kim Madsen 39,Torb.Jensen 
35,Arne Honore 32,P.Johansen 5/47). 

21 /5. NYKØBING ru I (hj) over KERTEMINDE med 26 pts ef
ter l.halvleg.(6-1).Nyk.M.II 120 (Henrik Jespersen 41, 
Søren Klokker 4/29),Kerteminde 94 (Knud Larsen 26+,Bj. 
Rasmussen 25,Tommy Nielsen 5/30,Karl P.Graversen 3/16). 

21/5. VIBORG (ude) over . .FREDERICIA med 85 pts efter l. 
halvleg.(6-1).Viborg 128 (Carsten Kennild 37,Kenneth O
wen 30,Jan Østergaard 4/41,Peter Østergaard 3/9,Steen 
Østergaard 3/54),Fredericia 43 (C.Kennild 3/5,Flemm.A
gerskov 4/20) og 96/9 (Kurt Østergaard 26,Jan Thorup 
5/52). 

28/5.KERTEMINDE (ude) over VIBORG med 2 st.gærder efter 
l.halvleg.(6-1),Viborg 160 (Flemm.Agerskov 55,Erik Pe
tersen 3/51),Kerteminde 161/8 (Peter Jørgensen 51 ,Poul
J.Winther 38+,Fl.Agerskov 3/32).

28/5.ESBJERG II (ude) over B 1913 med 43 pts efter l. 
halvleg.(6-1 ).Esbjerg II -152 (Dennis Olsen 31,Jan Høberg 
25,Jørgen Jensen 4/40),B 1913 109 (Torben Jensen 8/47) 

28/5.NYKØ_BING M II (ude) over SKANDERBORG II med 72 pts 
efter l .halvleg. (6-1) .Nyk.M.II 151 (Tommy Nielsen 71, 
Bo Jepsen 3/42,Svend E.Madsen 3/38,Kaj M.Nielsen 3/56), 
Sk.borg II 79 (Ole Schyum 4/32,Karl P.Graversen 3/26). 

28/5.KOLDING (ude) over DRONNINGBORG med 4 st.gærder ef 
ter l.halvleg.(6-1).Dr.borg 99 (Flemm.Rasmussen 40,Lars 
P.Nielsen 5/29),Kolding 103/6 (Poul E.Nielsen 44,Fl.Ras
mussen 3/46).

28/5.HOLSTEBRO (ude) over ARHUS II med 4 st.gærder ef
ter l.halvleg.(6-1).Arhus II 109 (Johnny Krogh 45,Peter 
Johansen 5/45,Poul E.Mortensen 3/51),Holstebro 114/6 
(P,E.Mortensen 65+). 

4/6.KERTEMINDE (ude) over ESBJERG II med 143 pts efter 
l .halvleg. (6-1) .Kerteminde 271 (Erik L.Pedersen 123+,
Knud Larsen 62,Peter Jørgensen 42,Torben Jensen 6/68),
Esbjerg II 128 (Jan Andersen 37,Erik Abrahamsen 26,E.L.
Pedersen 7 / 46).

3/6.ARHUS II (hj) over B 1913 med 68 pts efter l .halv
leg. (6-1) .Arhus II 218 (Erik Madsen 61.Jørgen Morild 42 
Jens Malfelt 25,Lars H.Pedersen 3/50),B 1913 150 (Tor
ben Hirtz 43,Lars H.Pedersen 27,Raman 5/42). 

3/6.VIBORG (hj) over HOLSTEBRO med 8 st.gærder efter l 
halvleg.(6-1).Holstebro 146 (Poul E.Mortensen 56,Børge 
Steensen 27,Flem.Agerskov 4/35,Jan Andersen 3/40),Vi
borg 147/2 (Jan Andersen 82+,Mogens Sørensen 43+). 

3/6.SKANDERBORG II (hj) over FREDERICIA med 23 pts ef
ter l .halvleg.(6-1).Sk.borg II 171 (Preben Juul 48,Hen
ry Rasmussen 38,Kaj M.Nielsen 25,Peter Østergaard 7/82 
Bent Madsen 3/35) ,Fredericia 148 (Kaj M.Nielsen 4/32). 

MELLEM RÆKKERNE 

KREDS 31: 
13/5.GLOSTRUP III (hj) over ISHØJ med 3 st.gærder efter 
l.halvleg.(6-1).Ishøj 130 (E.Illahi 45+),Glostrup III
134/7 (Stig Hammerhøj 73+,Ashraf Butt 4/54).

20 CRICKET JUNI 1978 

21/5.NYKØBING F (hj) over ISHØJ med 8 st.gærder efter 
færdigspillet kamp.(8-0).Ishøj 83 (Poul J.Pedersen 4/20 
Flemm.Søndergaard 4/24) og 72 (P.J.Pedersen 4/12,Poul L 
Nielsen 4/12),Nyk.F 87/1 (T.S.Kalsi 44+) og 45/2 (P.L. 
Nielsen 46+). 

20/5.RINGSTED III-JB 77.Udsat. 

21/5.NÆSTVED-SORANER II.Udsat. 

27/5.NYKØBING F (hj) over SORANER II med 53 pts efter l 
halvleg.(6-l).Nyk.F.221/3 (Fl.Søndergaard 104+,Harry E
richsen 46+,P.E.Nielsen 37),Soraner II 168 (Peer Nør
gaard 89,Kaj Jørgensen 28,Fl.Søndergaard 5/73). 

3/6.JB 77 (ude) over GLOSTRUP III med 14 pts efter l. 
halvleg.(6-1).JB 77 105 (D.Wander 53,Hugo Espersen 4/32 
Dan Knudsen 3/24,Peter K.Kristensen 3/34),Glostrup III 
91 (D.Brown 5/18,A.Loweth 3/29). 

5/6.GLOSTRUP III (�de) over RINGSTED III med 8 st.gær
der efter l.halvleg.(6-1).Ringsted III 189 (Ole Olsen 
79,Hans Hansen 39+,Karsten Mikkelsen 3/32) ,Glostrup III 
193/2 (Søren Mikkelsen 110+,John Svenson 52+). 

KREDS 32: 
6/5.HUSUM (ude) over KOLDING II med en halvleg og 84 pts 
(8-0).Husum 207/6 (Herman Alker 52,Rainer Neumann 51, 
Henry K.Buhl 29,0le Scott 3/50),Kolding II 53 (H.Alker 
5/18,Walter Peters 4/11) og 70 (Flem.Christensen 29, 
H.Alker 5/30,H.K.Buhl 3/16).

·15/5.HUSUM (hj) over KERTEMINDE II med 33 pts efter l.
halvleg.(6-1).Husum 76 (Lorenz Thomsen 28,Cl.Andersen
6/23,Jørgen Hviid 3/27),Kertem.II 43 (L.Thomsen 5/20,
Henry K.Buhl 3/18).

21/5.B 1913 II .(hj) over KOLDING II med 110 pts efter l
halvleg.(6-1).B 1913 II 142.(Børge Wozny 50),Kolding MI
32 ( Kaj Hansen 7 /9, Kurt Hansen 3/17) og 96/6 ( Kaj Madsen
39 (Kurt Hansen 3/29).

17-18/5.B 1913 II (hj) over KERTEMINDE II med en halv
leg og 57 pts,(8-0).Kertem.II 26 (Børge Hansen 4/11)
og 25 (Kurt Hansen 4/16),B 1913 II 106/2 (Kurt Hansen
46+,Arne Grønning 32).

27/5.HUSUM (hj) over KOLDING II med en halvleg og 3 pts 
(8-0).Husum 184 (Herman Alker 65,Rainer Neumann 28,Hen
ry K,Buhl 26,Uwe Wiese 25),Kolding II 75 (Age Wange 
Thomsen 25+,H,K.Buhl 6/15) og 106 (Finn Andersen 37, 
Jens Nørup 25+,H.K.Buhl 6/30). 

27/5.B 1909 II (hj) over KERTEMINDE II med 65 pts.efter 
l.halvleg.(6-1).B 1909 II 178 (Kjeld Lyø 51 ,Egon Jensen
37,Torben Dalager 37,Nazir Ahmed 3/33),K�rtem.II 113
(K.Lyø 4/25).

3/6.B 1909 II (hj) over HOVEDGAARD med 148 pts efter l. 
halvleg.(6-1).B 1909 II 222/1 (Jan Olsen 112+,Egon Jen
sen 91),Hovedgaard 54 (E.Jensen 5/14,Jan Olsen 3/22). 

3/6.KOLDING II (ude) over KERTEMINDE II med 106 pts ef
ter l.halvleg.(6-1).Kolding 145 (Flemming Christensen 
48,0le M.Hansen 4/28) ,Kertem.39. 

KREDS 33: 
6/5.AAB II (hj) over VIBORG II med 4 st.gærder efter l. 
halvleg.(6-1).Viborg II 114 (Poul Pedersen 46,0.Schiødt 
46,Jørgen W.Larsen 4/26,Sv.Aa.Jeppesen 4/30),AaB II 116/6 
(Robert Pedersen 44,Jens E.Nielsen 33,Peter Jørgensen 
28,Tom Pedersen 4/32). 

13/5.HJØRRING II (hj) over CHANG II med 116 pts.efter 
l.halvleg.(6-1).Hjørring II 182 (Harry Pedersen 45,Sig.
Uhrskov 38+,Ni els Jørgensen 29 ,Michael Jensen 3/50),
Chang II 66 (Tom Christensen 4/18,Aksel Morild 3/11).

20/5.HJØRRING II (hj)-HERNING II.Tabt af Herning II,der 
ikke stillede hold. 

27/5.CHANG II (hj) over VIBORG II med 6 st.gærder efter 
l.halvleg.(6-1).Viborg II 45 (Jens J,Petersen 3/4,Tor
ben Mortensen 3/6) og 57/5 (Ole Schjødt 28+,Peter Nør
gaard 4/24),Chang II 107/4 (Claus Jørgensen 30,John.An
dersen 4/33).

3/6.CHANG II (hj) over AAB II med 9 pts efter l.halvleg 
(6-1).Chang II 119 (Jess Christensen 44+,Sv.Aa.Jeppe_sen 



4/11},AaB II 110 (Per Terp 43+,Jørgen W.Larsen 30,Tor
ben Mortensen 3/27,[ormny Knudsen 3/42). 

4/6.VIBORG II (ude) over HERNING II med 104 pts efter 
l.halvleg.(6-1).Viborg II 163/9 (John AnderKen 43,Jør
gen Mathiasen 38,Sv.Pape 3/69),Herning II 59 (J.Mathia
sen 6/30).

KVINDER 

15/5.AB (ude) over RINGSTED med 15 pts.(6-0).AB 70/4 
(Mette Lindegaard 19),Ringsted 55 (Annette Hansen 3/4, 
M.Lindegaard 3/8).

15/5.KERTEMINDE (ude) over RINGSTED med 7 st.gærder. (6-
0) .Ringsted 44 (Lillian Løfwall 4/10),Kerteminde 46/3 
(Susanne Nielsen 25+). 

15/5.KERTEMINDE over AB (i Ringsted) med 10 st.gærder. 
(6-0).AB 59/7 (Mette Lindegaard 23+),Kerteminde 63/0 
(Jena Larsen 28+,Susanne Nielsen 22+). 

4/6,RINGSTED (ude) over AB med 4.st.gærder.(6-0).AB 
68/7 (Annette Hansen 30),Ringsted 73/6 (Helle Larsen 
23). 

JUNIOR 

KREDS 41: 
6/5.SORØ (hj) over GLOSTRUP med 3 pts efter l.halvleg. 
(6-1).Sorø 41 (Lars Mikkelsen 5/13,Søren Mikkelsen 3/16) 
og 52/4.Glostrup 38 (Hans H.Nissen 6/16). 

6/5.AB (ude) over KØGE med 5 st.gærder efter l.halvleg. 
(6-1).Køge 170 (Peder Sørensen 56,Erik Jensen 51 ,Thony 
Hadersland 6/52),AB 173/5 (T.Hadersland 76,Morten Han
sen 35). 

13/5.KB (hj) over KØGE med 5 st.gærder efter l.halvleg 
(6-1).Køge 61 (Erik Jensen 35,Tom Hansen 4/19,Morten 
Blangstrup 4/23) og 24/0,KB 156/5 (Tom Hansen 77+,Erik 
Michaelsen 30,Matti Jacobsen 3/59). 

15/5.SVANHOLM (hj) over RINGSTED med 15 pts efter l. 
halvleg.(6-1).Svanholm 178 (Kim Neerup 59+,Tariq Iqbal 
27,Michael B.Hansen 4/70,Søren Bo Rasmussen 3/57),Ring
sted 163 (Michael Jacobsen 39,Mich.B.Hansen 38,David 0-
lafsson 4/34,Kim Larsen 3/21). 

20/5.SORØ (hj) over SLAGELSE med en halvleg og l pts. 
(8-0).Slagelse 48 (Peter Morthorst 3/9,Hans H.Nissen 3/ 
22) og 13 (Anders Troiel 3/4),Sorø 62/1.

27/5.SVANHOLM (hj)-SLAGELSE.Tabt af Slagelse,der ikke 
stillede hold. 

27/5.GLOSTRUP (hj) over AB med 42 pts efter l.halvleg. 
(6-1).AB 54 (Søren Mikkelsen 4/20) og 73/l (·Thony Ha
dersland 55+),Glostrup 96/4 (S.Mikkelsen 58+,Birger 
Christensen 3/8). 

27/5.SORØ (hj) over KB med l st.gærde efter l.halvleg. 
(6-1).KB 100 (Tom Hansen 43,Peter Morthorst 3/15),Sorø 
101/9 (Alex Olsen 31,P.Morthorst 25,Tom Hansen 6/40). 

3/6,RINGSTED (hj) over SLAGELSE med 7 st.gærder efter 
færdigspillet kamp.(8-0).Slagelse 70 (Ebbe Christiansen 
26,Michael B.Hansen 6/15) og 69 (Søren Willumsen 5/34), 
Ringsted 79/4 (M.B.Hansen 41) og 75/3. 

5/6.AB (ude) over SLAGELSE med 10 st.gærder efter fær
digspillet kamp.(8-0).Slagelse 87 (Ebbe Christiansen 66 
Morten Hansen 5/49) og 39 (M.Hansen 3/11),AB 105/8 (E. 
Christiansen 4/45,Kim Andersen 4/43) og 25/0. 

3/6,SVANHOLM (ude) over KØGE med 3 st.gærder efter l. 
halvleg.(6-1).Køge 188 (Erik Jensen 73,Michael Pedersen 
48,Sten Poulsen 4/29,Kim Neerup 3/55),Svanholm 192/7 
(Tommy Henriksen 41,Thorbjørn Wulsteen 38,K.Neerup 25, 
E.Jensen 3/49).

KREDS 42: 
4/5.SKANDERBORG (hj) over KERTEMINDE med 188 pts efter 
l.halvleg.(6-1).Sk.borg 258/5 (Torben Stern 60,Flemming
Jørgensen 47,Michael Simonsen 42,Lars Gadkjær 38+,Knud
Larsen 3/78),Kerteminde 60 (Kn.Larsen 35,Fl.Jørgensen
3/13,T.Stern 3/33).

6/5.SKANDERBORG (hj) over ARHUS med 10 st.gærder efter 
færdigspillet kamp.(8-0).Arhus 15 (Michael Simonsen 7/6 
Torben Stern 3/5) og 34 (Lars Wittus 7/12),Sk.borg 29/3 
og 26/0. 

13/5.ESBJERG (hj) over ARHUS med 6 st.gærder efter fær
digspillet kamp.(8-0).Arhus 68 {Mogens Seider 5/18,Car
sten Griegel 5/22) og 95 (Keld Fonvig 42,Flemming Peder
sen 39,Torben Jensen 5/18,M.Seider 3/26),Esbjerg 114/0 
(Kim Madsen 57+,M.Seider 38+) og 58/4 (Karl Sejr 4/16). 

20/5.ESBJERG (hj) over KERTEMINDE med 9 st.gærder efter 
færdigspillet kamp.(8-0).Kerteminde 50 {Torben Jensen 
5/18,Mogens Seider 4/16) og 103 (Jørgen Hviid 32,M.Sei
der 6/18,Torb.Jensen 3/33),Esbjerg 122/3 (Kim Madsen 
48+,Torb.Jensen 25+) og 33/1. 

21/5.ARHUS (hj) over HORSENS med 26 pts efter l.halvleg 
(6-1).Arhus 141 (Karl Sejr 45,Flemming Petersen 33,0le 
BUlow 4/54,Steen Sodemann 5/73),Horsens 115 (Ole BUlow 
99,Karl Sejr 3/59). 

27/5.ESBJERG (ude) over HORSENS med en halvleg og 34 
pts.(8-0).Horsens 57 (Ole BUlow 47,Mogens Seider 4/24, 
Carsten Griegel 4/28) og 12 (Torben Jensen 4/3,M.Seider 
4/9).Esbjerg 103/0 (Kim Madsen 51+,M.Seider 39+). 

5/6. KERTEMINDE (ude) over HORSENS med 86 pts efter l. 
halvleg,(6-1).Kerteminde 203/2 (Knud Larsen 114+,Torben 
Rasmussen 34),Horsens 117 (Ole BUlow 36,Steen Sodemann 
26,T.Rasmussen 3/26,Claus Andersen 3/44). 

KREDS 43: 
6/5.NYKØBING M (ude) over DRONNINGBORG med 8 st.gærder 
efter færdigspillet kamp.(8-0).Dr.borg 35 (Karl P.Gra
versen 3/11) og 50 (K.P.Graversen 6/18) ,Nyk.tl.36/3 (Pe
ter Jensen 3/11) og 52/2 (Keld Pedersen 26+). 

6/5.CHANG (hj) over HJØRRING med en halvleg og 20 pts. 
(8-0).Hjørring 27 (Peter Nørgaard 5/5,John Tørring 3/6) 
og 105 (John Christensen 71 ,Niels Bindslev 4/20,Carsten 
Strand vig 4/31). 

15/5.VIBORG (hj)-DRONNINGBORG.Tabt af Dronningborg,der 
ikke stillede hold. 

20/5. VIBORG (ude) over NYKØBING M med 22 pts efter l. 
halvleg.(6-1).Viborg 124 (Flemming Agerskov 68,Flemming 
Sørensen 28,Bjarne Knakkergaard 4/16,Karl E.Poulsen 4/ 
33),Nyk.M.102 (K.E.Poulsen 52,Jan Thorup 7/41 ,Fl.Ager
skov 3/42). 

21/5.CHANG (ude) over DRONNINGBORG med en halvleg og 28 
pts.(8-0).Chang 138 (Niels Bindslev 58,Peter Nørgaard 
30+,Jan Simonsen 5/36),Dr,borg 67 {Gert Christiansen 4/ 
7,John Tørring 4/25) og 41 (J.Tørring 5/11 ,N.Bindslev 
4/16). 

3/6.CHANG (hj)-VIBORG.Tabt af Viborg,der ikke stillede 
hold, 

3/6.NYKØBING fl (hj) over DRONNINGBORG med 7 st.gærder 
efter l.halvleg.(6-1).Dr,borg 82 (Ulf Fromholt 39,Bjar
ne Knakkergaard 5/6),Nyk.M.86/3 (Karl E.Poulsen 44+). 

KREDS 51: 
6/5.AB (ude) over KØGE med 6 st.gærder efter l.halvleg. 
(6-1).Køge 120/8 (Matti Jacobsen 40,Henrik Sørensen 4/ 
38) ,AB 128/4 (Kenneth Martinsen 40+,Martin Bundgård 38)

7/5.SVANHOLM (hj) over ROSKILDE med en halvleg og 23 
pts.(8-0).Roskilde 28 (Søren Henriksen 5/6) og 23 {Sø
ren Henriksen 5/8,David Olafsson 3/9),Svanholm 74/1 
(Jesper Larsen 35+,Allan F.Hansen 25). 
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DRENGE 

7/5.RINGSTED (ude) over FREM med 3 st.gærder efter 1. 
halvleg.(6-1).Frem 106 {Carl-Erik Pedersen 43,Billa Mu
stansor 32,Kenneth Hansen 5/50,0le Olsen 3/33),Ringsted 
107/7 {Kenn,Hansen 26,Hugo Strømskov 3/32). 
13/5.KØGE {ude) over KB med 69 pts efter l.halvleg,(6-1) 
KB 66 (Matti Jacobsen 7/18) og 49/4,Køge 135 (Kenneth 
Jacobsen 87 ,Martin Burri dge 3/2 ,Sag i b Desnim 3/44). 

21/5.SVANHOLM {hj) over BJERRED med 76 pts efter l.halv 
leg.(6-1).Svanholm 129/3 (David Olafsson 44+,Jesper Lar 
sen 29+,Lars Østergaard 25,Frederik Hegnelius 3/49), 
Bjerred 51 (Jesper Larsen 5/1) og 79/8 (Michael Asker 
35,Thomas Fabrin 4/35,J.Larsen 3/24). 
21/5.GLOSTRUP (hj) over BJERRED med 6 st.gærder efter 
l.halvleg.(6-1).Bjerred 53 (Calle Asker 32+,Lars Mikkel
sen 6/13,Claus Sørensen 3/19),Glostrup 119/4 (Steffen
Langgaard 61+).

21/5.KB (hj) over ROSKILDE med en halvleg og 68 pts. 
(8-0) .Roskilde 45 {Martin Burridge 6/9) og 16 (Sagib 
Desnim 5/7,M.Burridge 4/6),KB 129/4 (Kenneth Burridge 
57+,S.Desnim 38,Claus Steensbech 3/50). 
28/5.SVANHOLM (ude) over FREM med en halvleg og 52 pts. 
(8-0).Frem 29 (Jesper Larsen 4/0) og 23 {David Olafsson 
5/4,Søren Henriksen 3/6) ,Svanholm 104/1 (Allan F.Hansen 
53,Jesper Carsen 42+). 
27/5.GLOSTRUP (hj) over AB med 6 st.gærder efter l.halv 
leg.(6-1).AB 92 (Henrik Sørensen 27+,Claus Sørensen 4/ 
34,Lars Mikkelsen 3/26),Glostrup 94/4 (Jesper Sørensen 
38+). 

27/5.KØGE (ude) over ROSKILDE med 32 pts efter l.halv
leg.(6-1).Roskilde 59 (Klaus Nielsen 4/6) og 34/2.Køge 
91/3 (Matti Jacobsen 47+). 
28/5.BJERRED (hj) over RINGSTED med 28 pts efter l.halv 
leg.(6-1).Bjerred 71 (Jens Bredo 6/37,0le Olsen 3/21) 
Ringsted 43 (Ole Olsen 33,Johan Montelius 6/19). 
3/6. SVANHOLM (ude) over KØGE med 51 pts efter l. halv
leg. (6-1). Køge 48 (David Olafsson 5/9) og 121 (Kenneth 
Jacobsen 41,Matti Jacobsen 26,D.Olafsson 4/30,Jesper 
Larsen 3/53),Svanholm 99/1 (D.Olafsson 53+,Søren Henrik 
sen 33+) og 17/2. 
3/6.AB (ude) over BJERRED med 3 st.gærder efter l.halv 
leg,(6-1).Bjerred 96 (Tim Billgren 34,Martin Bundgaard 
7/27),AB 97/7 (M.Bundgaard 50+,Fredrik Hegnelius 4/32). 

5/6.RINGSTED (hj) over ROSKILDE med 9 st.gærder efter 
færdigspillet kamp.(8-0).Roskilde 53 (Jens Bredo 6/20, 
Ole Olsen 3/11) og 43 (J.Bredo 6/17),Ringsted 62/1 (Ole 
Olsen 32) og 38/1 (O.Olsen 32). 
3/6.GLOSTRUP (hj)-KB.Tabt af KB,der ikke stillede hold. 

KREDS 52: 

4/5.SKANDERBORG (hj) over KERTEMINDE med 7 st.gærder ef 
ter l.halvleg.(6-1).Kerteminde 165 (Chr.Christiansen 
53,Peter Lyø 45,0le Wittus 5/49) ,Sk.borg 168/3 (Flemm. 
Jørgensen 123+). 
15/5.FREDERICIA (hj) over B 1913 med en halvleg og 25 
point.(8-0).B 1913 12 (Jan Madsen 4/4,Bent Jensen 4/5) 
og 9 (Jan Madsen 4/1,Kim Sorgenfri 4/5),Fredericia 46/0 
20/5.ESBJERG {hj) over KERTEMINDE med 10 st.gærder ef
ter færdigspillet kamp.(8-0).Kerteminde 36 (Lars Chri
stiansen 3/5,Kurt Knudsen 3/19) og 47 (Henning Larsen 
28,K.Knudsen 4/4,Tim Jensen 3/12),Esbjerg 80/0 (Tim Jen 
sen 43+,K.Knudsen 32+) og 8/0. 
21/5.SKANDERBORG (hj) over B 1913 med en halvleg og 115 
pts.(8-0).Skanderborg 154 (Flemm.Jørgensen 103,Michael 
Jørgensen 6/45,Søren Pedersen 3/41),B 1913 10 (Ole Wit-
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tus 6/1 ,Fl.Jørgensen 4/1) og 29 (O.Wittus 3/3,Michael 
Kjelin 4/4). 
28/5.ESBJERG (ude) over FREDERICIA med 50 pts efter 1. 
halvleg.(6-1).Esbjerg 111/5 (Dan Bondesen 33,Tim Jensen 
27 ,Jan 11adsen 3/58) ,Fredericia 61 (J.Madsen 32,Tim Jen
sen 5/31,Kurt Knudsen 4/24). 

3/6.SKANDERBORG (hj) over FREDERICIA med 31 pts efter l 
halvleg.(6-1).Sk.borg 139 (Flemm.Jørgensen 85,Jan Madsen 
7/51),Fredericia 108 (Kim Sorgenfri 39,Kent Bjerre 36, 
(Ole Wittus 3/27,Fl.Jørgensen 4/47). 
5/6.ESBJERG (ude) over B 1913 med en halvleg og 30 pts. 
(8-0).Esbjerg 81/1 (Henrik Rasmussen 36+),B 1913 26 
(Tim Jensen 8/9) og 25 (Tim Jensen 4/7,Jan Jensen 4/6). 

•KREDS 53:
7/5.HERNING (hj) over SILKEBORG med 26 pts efter l.halv· 
leg.(6-1),Silkeborg 34 (Jesper Rosendal 7/7) og 35/7 
(J.Rosendal 4/15),Herning 60 {Flemming Jensen 6/18). 
16/5.NYKØBING rur (hj) over NYKØBING M.111 med 70 pts 
efter l.halvleg.(6-1).Nyk.M.II 108/8 (Kim Petersen 42, 
Anne Kjelstrup 4/27,Birgit Støvlbæk 3/12),Nyk.M.III 38 
(Kim Hansen 3/7 ,Martin Ry Krogh 3/9) og 28/8 (Kim Peter 
sen 4/13). 
21/5.NYKØBING M.11 (ude) over SILKEBORG med en halvleg 
og 80 pts.(8-0).Nyk.M.II 104/4 (Jørgen Mogensen 39),Sil 
keborg 22 (Kim Petersen 5/6,Martin Ry Krogh 3/9) og 2 
(Kim Petersen 8/1). 
21/5.SILKEBORG (hj)-NYKØBING M.111. l.halvleg ikke fær
digspillet.(1-3).Silkeborg 149/5 (Carsten Olsen 55+, 
Flemming Jensen 60),Nyk.M.III 123/9 (Susanne Sørensen 
31, Fl.Jensen 6/42,Carsten Olsen 3/28). 
28/5.NYKØBING M.11 (hj) over HERNING med 91 pts.efter l 
halvleg.(6-1).Nyk.M.II 106/9 (Ole Nihm 43+,Peter Lille
bæk 25,Jesper Rosendal 4/48,Mikael Krogh 4/56),Herning 
15 (P.Lillebæk 5/2,Kim Petersen 4/9) og 19/9 (Kim Han
sen 3/3,K.Petersen 4/6). 
28/5.NYKØBING M.111 (hj)-HERNING.Uafgjort efter l.halv
leg.(3-3).Herning 38 (Susanne Sørensen 3/0,Susanne Søn
dergaard 5/5) ,Nyk.M. I II 38 {Mikael Krogh 6/14,Jesper Ro 
senda l 3/17). 

5/6 .NYKØBING M. !_II (hj) over SILKEBORG med 56 pts efter 
l.halvleg.(6-l),Nyk.M.111 83/4 (Birgit Støvlbæk 28+,Car
sten Olesen 3/30),Silkeborg 27 (Susanne Søndergaard 6/6
Anne Kjelstrup 3/2).

KREDS 54: 
6/5.CHANG (hj) over HJØRRING med en halvleg og 45 pts. 
(8-0).Chang 80/9 (Tommy Christiansen 29+,Anders Morild 
4/35,Jacob Broen 3/20),Hjørring 33 (Kim Olsen 5/9,Tommy 
Christiansen 3/11) og 2 (K.Olsen 5/0,T.Christiansen 3/1) 
7/5.NYKØBING M.I (hj) over ARHUS med en halvleg og 7 
pts.(8-0),Arhus 35 (Jesper Jacobsen 4/5) og 15 (Karl E. 
Poulsen 4/5,Bj.Knakkergaard 3/6),Nyk.M.I 57/3 (Kaj Ove 
H.Nielsen 33).
15/5.NYKØBING M.I {ude) over ARHUS med en halvleg og 41 
pts.(8-0).Arhus 68 (Anders Larsen 28,Bj.Knakkergaard 3/ 
18,Chr.Mikkelsen 3/18) og 48 (Flemming Petersen 26,Karl 
E.Poulsen 4/10,Bj.Knakkergaard 3/9),Nyk.M.I 157/2 (Pe
ter Lillebæk 101+).

27/5.AAB (hj) over ARHUS med en halvleg og 6 pts.(8-0). 
Arhus 39 (Kenneth Hansen 6/12) og 28 (K.Hansen 6/10,John 
Hingebjerg 4/12),AaB 76/1 (John Hingebjerg 34+). 

1/6.CHANG (hj) over AAB med 117 pts efter l.halvleg. 
(6-1).Chang 150/7 (Kim Olsen 52,Per Pedersen 33,Kenneth 
Hansen 3/48),AaB 33 (P.Pedersen 6/12,Søren Nielsen 3/8) 
og 40/8 (Kim Olsen 3/8). 

LILLEPUT 



KREDS 61: 

7/5.GLOSTRUP (hj) ov�r RINGSTED med en halvleg og 24 pt 
(8-0).Ringsted 24 (Lars Mikkelsen 5/13,Claus Sørensen 
3/9) og 52 (Cl.Sørensen 4/17,L.Mikkelsen 3/20/,Glostrup 
100/0 (L.Mikkelsen 52+,Cl.Sørensen 39+). 

14/5.KØGE (hj) over NYKØBING F.med 10 pts efter 1.halv
leg.(6-1).Nyk.F 42 (Per Madsen 6/17,Peter Stoustrup 4/ 
19),Køge 52 (Jesper Stensnæs 6/22). 

20/5.GLOSTRUP (hj) over SVANHOLM med 8 st.gærder efter 
færdigspillet kamp.(8-0).Svanholm 13 (Jack Nielsen 3/1) 
og 20 (Lars Mikkelsen 5/5,Claus Sørensen 3/4),Glostrup 
16/2 og 21/2. 

20/5.KB (ude) over NYKØBING F.med 28 pts.efter 1.halv
leg,(6-1).Nyk.F.43 (Martin Burridge 5/19,Theis Eichel 
3/12) og 55/5 (Morten Halver 39+,M.Burridge 5/31),KB 
71 (M.Burridge 33,Jesper Stens næs 4/29). 

20/5.AB (ude) over RINGSTED med 9 st.gærder efter fær
digspillet kamp.(8-0).Ringsted 10 (Kenneth Martinsen 4/ 
7) og 110 (Kenneth Hansen 53,Jens Bredo 30,K.Martinsen
5/29,Martin Bundgaard 3/39),AB 102 (M.Bundgaard 41 ,Car
sten Hansen 4/11,Jens Bredo 4/29) og 22/1.

21/5.AB (hj) over KØGE med 7 st.gærder efter 1.halvleg. 
(6-1).Køge 67 (Ole Stoustrup 37+,Martin Bundgaard 6/29, 
Kenneth Martinsen 3/23),AB 72/3 (M.Bundgaard 25). 

24/5.KB (ude) over SVANHOLM med en halvleg og 12 pts. 
(8-0).Svanholm 17 (Peter Dyremose 4/3,Martin Burridge 
5/4) og 13 (M.Burridge 4/1 ,P.Dyremose 6/9),KB 42/1. 

27/5.KB (ude) over KØGE med 5 pts.efter 1.halvleg.(6-1) 
KB 66 (Henrik Scheuer 25,Per Madsen 5/26),Køge 61 (Pe
ter Stoustrup 33+,Martin Burridge 6/28,Theis Eichel 4/ 
12). 
27/5.RINGSTED over KB med 29 pts efter 1.halvleg.Sp.i 
Køge.(6-1).Ringsted 89 (Kenneth Hansen 26,Martin Burrid 
ge 5/43,Henrik Scheuer 3/15),KB 60 (Robert Wright 26, 
Jens Bredo 7/19). 

27/5.RINGSTED (ude) over KØGE med 66 pts efter 1.halv
leg.(6-1).Ringsted 133/8 (Kenneth Hansen 71 ,Peter Stou
strup 4/25,Hans Henr.Rasmussen 4/39),Køge 67 (Jens Bre
do (7/29,Carsten Hansen 3/18). 

27/5.AB (ude) over GLOSTRUP med 12 pts efter 1.halvleg. 
(6-1).AB 126/6 (Martin Bundgaard 84+,Lars Mikkelsen 4/ 
46),Glostrup 114 (Claus Sørensen 42,Jack Nielsen 32,M. 
Bundgaard 5/46,Kenneth Martinsen 4/53). 

5/6.KØGE over SVANHOLM med 22 pts efter 1.halvleg.Sp.i 
Glostrup.(6-1).Svanholm 58 (Per tladsen 5/12,Klaus H.Ras 
mussen 3/1?) og 23/4 (Per Madsen 3/6) ,Køge 80/4 (Ole 
Stoustrup 27). 

5/6.NYKØBING F over SVANHOLM med 5 pts efter 1.halvleg. 
Sp.i.Glostrup.(6-1),Svanholm 28 (Jesper Stensnæs 7/12) 
og 42/5 (J.Stensnæs 3/9),Nyk.F.33 (Martin Steyn 3/9). 

5/6.GLOSTRUP (hj) over KØGE med 143 pts efter 1.halvleg 
(6-1).Glostr�p 180/3 (Lars Mikkelsen 95,Steffan Lang
gaard 37,Claus Sørensen 26),Køge 37 (L.Mikkelsen 3/8). 

5/6.GLOSTRUP (hj) over NYKØBING F.med en halvleg og 26 
pts,(8-0).Nyk.F.9 (L.Mikkelsen 3/2) og 2 (Jack Nielsen 
3/0),Glostrup 37/5 (Claus Sørensen 26+,Jesper Stensnæs 
4/15). 

KREDS 62: 

21/5.ESBJERG (ude) over HERNING med en halvleg og 68 pts 
i8-0).Esbjerg 98/0 (Lars Christiansen 46+,Peer Jensen 
44+),Herning 13 og 17 (Kent Jensen 5/4). 

27/5.KERTEMINDE (ude) over HERNING med 10 st.gærder ef
ter færdigspillet kamp.(8-0).Herning 23 (Troels Jepsen 
5/2) og 42 (T,Jepsen 5/7),Kerteminde 41/3 og 28/0. 

3/6.ESBJERG (hj) over KERTEMINDE med en halvleg og 50 
pts.(8-0}.Esbjerg 103/0 (Kurt Knudsen 51+,Jan Jensen 
41+),Kerteminde 5 (Kurt Knudsen 4/1,Lars Christiansen 
4/3) og 48 (Jan Jensen 4/13). 

KREDS 63; 

13/5.AAB (ude) over NYKØBING M. I med 9 st.gærder efter 
l,halvleg,(6-1).Nyk.M.I 84 (Per Bislev 35,Claus Frede
riksen 9/27),AaB 118/1 (Tonny Bak 59+,Cl.Frederiksen 
49+), 

20/5.NYKØBING M.I (ude) over HOLSTEBRO med 5 pts efter 
1,halvleg,(6-1),Holstebro 70 (Kaj Andersen 29,Chr.Niel
sen 6/29) og 28 (Carsten Hansen 5/9,Chr,Nielsen 5/14), 
Nyk.M.I 75/0 (Chr.Nielsen 35+,C.Hansen 29+). 

2L6.AAB (hj} over CHANG med 16 pts efter 1.halvleg.(6-1} 
AaB 45 (Jan 'Anker 6/20,Søren Nielsen 4/21),Chang 29 (Cl. 
Frederiksen 5/12,Tonny Bak 3/13). 

4/6.AAB (hj)-HOLSTEBRO.Udsat. 

4/6.CHANG (ude) over NYKØBING M.II med 10 st.gærder ef
ter færdigspillet kamp.(8-0).Nyk.M. 5 (Jan Anker 5/2,Jan 
Filbert 3/0) og 42 (Søren Nielsen 3/11 ,J.Anker 3/21), 
Chang 23/0 og 28/0. 

POKALTURNERINGEN 

KVARTFINALER: 

4/5.FREM I (ude) over GLOSTRUP I. med 8 st.gærder.Glo
strup I 204 (Thor Jensen 69,Knud Nordkamp 46+,0le Chri 
stiansen 3/45),Frem I 186/2 (+ 20) Mabhoub Subhani 91+ 
Johan Luther 78+). 

4/5.SVANHOLM I (hj) over AB II med 8 st.gærder.AB II 
95 (+40) (Jan Ribel 41+,0le Mortensen 4/28,Jørgen Jøns· 
son 3/21),Svanholm I 136/2 (0.Mortensen 51+,Michael Pe
tersson 31+,Finn Nistrup 31). 

4/5.ESBJERG (hj) over B 1909 med 5 st.gærder.B 1909 
195/6 (Gulzar Ahmed 79+,Hans Kurt Lohmann 36,Hans Chr. 
Jensen 3/45),Esbjerg 180/5 (+20) (Niels Chr.Hyllen 57, 
Hans Chr.Jensen 43,Jan Madsen 29+). 

4/5.AAB (ude) over VIBORG med 9 st.gærder.Viborg 37 
(+ 40} (Jørgen Morild 4/5,Carsten Morild 3/8),AaB 80/1 
(Claus Morild 36+). 

SEMIFINALER: 

4/6.AAB (hj) over ESBJERG med 89 pts.AaB 192/6 (Klaus 
Buus 43+,Claus Morild 33,0le Isaksson 29,Henrik Morten
sen 40,Jan Madsen 3/41),Esbjerg 83 (+20). 

5/6.SVANHOLM (hj) over FREM med 6 st.gærder.Frem 120/9 
(+ 20) (Finn Madsen 37,Mabhoub Subhani 33,Peter Schmidt 
4/36,Jørgen Jønsson 3/7),Svanholm 141/4 (Bjarne K.Jen
sen 65+,Finn Nistrup 45). 

FINALE: 

1 

PRIVATKAMPE 

7/5.AB (hj) over JB 77 med 8 st.gærder efter 1.halvleg. 
JB 77 120 (D.Moore 81,Ths.Kentorp 4/31,Bjarne Rossen 3/ 
33),AB 126/2 (Thony Hadersland 67+,Ths.Kentorp 39+). 

14/5.ARHUS (hj) over STOCKHOLM CC med 75 pts efter 1. 
halvleg,Arhus 203/5 (Jørn Beir Andersen 80+,Flemm.Søn
derby 41+,Steffen Meibom 29,K.Quraishi 3/26),Stockholm 
128 (Fl .Sønderby 3/12,Svend Frantzen 3/19}. 

21/5,JB 77 over HMS "Kent" med 17 pts,Sp.på AB.JB 77 
114/7 (S.Wassell 56+} ,HMS "Kent" 97 (S.Wassell 5/18). 

27/5.XL-CLUB over FUN (forstærket) med 13 pts.Sp.i Her
ning.XL-club 190 (Erik Madsen 50,K,Møldrup Nielsen 37, 
Aksel Morild 33),FUN 177 (C.Bawa 46,Peter Rasmussen 38 
Bjarne Rosendal 26). 
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Sådan spilles de afgørende kampe 

DM-SPILLET: 

7/5.Svanholm-Glostrup 6-l
6-l
l-6
6-l
6-l
6-l

7 /5.Arhus-Nykøbi ng .M. 
13/5.Nykøbing M-AaB 
15/5.Skanderborg-Glostrup 
20/5.AaB-Arhus 
28/5.Svanholm-Skanderborg 

Startstilling: 
AAB 
SVANHOLM 
SKANDERBORG 
ARHUS 
GLOSTRUP 
NYKØBING M. 

17.juni:
18.juni:

24,juni: 

25.juni:

1.juli:

2 .jul i:

5. aug.:

6.aug.:

12 .aug.: 
13. aug.:

19 .aug.: 

20.aug.:

26. aug.:
27,aug.:

3, sep.; 

2 12 6 .00 
2 12 6. 00 
2 7 3.50 
2 7 3. 50 
2 2 1.00 
2 2 1.00 

Nyk.M-Skanderborg 
Arhus-AaB 

Arhus-Glostrup 
Skanderborg-Svanholm 

AaB-Glostrup 
Nyk.M-Svanholm 
Svanholm-Arhus 
Glostrup-Arhus 

AaB-Nyk.M. 

Glostrup-Nyk.M. 

Svanholm-Nyk.M. 
AaB-Skanderborg 

Glostrup-Svanholm 
Skanderborg-Arhus 

Skanderborg-Nyk.M. 
Svanholm-AaB 
Glostrup-AaB 

Nyk.M-Glostrup 
Arhus-Svanholm 

Skanderborg-AaB 

AaB-Svanholm 
Glostrup-Skanderborg 

Nyk.M-Arhus 

OPRYKNINGS-SPILLET: 

Starts ti 11 i ng: 

HJØRRING 
CHANG 
RINGSTED 
B 1909 
AB 
ESBJERG 
KB 
SILKEBORG 
17.juni:
18.juni:

24.juni:

25.juni:

2 .jul i: 

29.juli:

30. jul i:

5 .aug.: 

6. aug.:

12.aug.:
13.aug.:

19 .aug.: 

20. aug.:

27.aug.:

0 0 0.00 
0 0 0.00 
0 0 0.00 
0 0 0.00 
0 0 0.00 
0 0 0.00 
0 0 0.00 
0 0 0.00 

KB-B 1909 +) 
Esbjerg-Ringsted+) 
Silkeborg-Hjørring 
B 1909-Hjørring +) 

Chang-Si l keborg 
Ringsted-Hjørring 

AB-B 1909 +) 
Esbjerg-Chang 

Ringsted-KB 
AB-Silkeborg 

KB-Silkeborg 
Hjørring-Esbjerg 
B 1909-Chang +) 

AB-Esbjerg 
KB-Esbjerg 

Rings ted-Chang 
Hjørring-AB 

Chang-AB 
Silkeborg-Ringsted 

Esbjerg-B 1909 
Ringsted-AB 
Hjørring-KB 

Chang-KB 
B 1909-Silkeborg 

AB-KB 
B 1909-Ringsted 
Hjørring-Chang 

Silkeborg-Esbjerg 

KVALIFIKATIONS-SPILLET: 

6/5.Svanholm II-Frem 
6/5.Herning-Horsens 

15/5. Frem-Køge 
21/5.Slagelse-Herning 
28/5.Horsens-Slagelse 

6-l
8-0
6-l
6-l
6-1
l-64/6.Køge-Svanholm II 

Starts ti ll i n g : 

SVANHOLM II 
HERNING 
FREM 
1LAGELSE 
HORSENS 
KØGE 

17 .juni: 
18.juni:

24.juni:

25.juni:

l.juli:
2.juli:

29.juli:

30.jul i:

6 .aug.: 

12.aug.:

19.aug.:

20.aug.:

26.aug.:
27.aug.:

· 2. sep.:
3.sep.:

2 12 6. 00. 
2 9 4. 50 
2 7 3.50 
2 7 3.50 
2 6 3.00 
2 2 l .00 

Horsens-Herning 
Svanholm II-Slagelse 

Køae-Frem 
Frem-Slagelse 

Horsens-Svanholm II 
Slagelse-Køge 

Herning-Svanholm II 
Herning-Frem 

Svanholm II-Køge 
Horsens-Frem 

Frem-Herning 
Slagelse-Horsens+) 

Køge-Horsens 
Svanholm II-Herning 

Slagelse-Svanholm II 

Herning-Slagelse+) 

Frem-Svanholm II 
Herning-Køge 
Horsens-Køge 

Slagelse-Frem 
Køge-Herning 

Svanholm II-Horsens 
Frem-Horsens 

Køge-Slagelse 

De med+) mærkede kampe spilles fra kl. ll .30-18.45 med pause kl.15.00-15.30,alle øvrige kampe spilles 
fra kl. 10.00-17.45 med pause kl.12.00-12.40 og kl .14.40-15.00. 




