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Regn, regn, 

aflysninger og 
protest 

Er der en,som er tilfreds med at repræsentantskabsmødet 
sidste år vedtog en ændring så tallet af turneringskam
pe blev maksimeret til 12 istedet for til 14,er det tur 
neri ngs lede ren. 
Skulle der have været spillet 14 kampe i år ville han 
næppe have kunnet nøjes med at få grå hår - han ville 
formentlig have revet de sidste totter ud i fortvivlel 
se.Regnen i sidste halvdel af juni har nemlig allerede 
slået betragtelige huller i programmet og havde dette 
omfattet to runder mere,ja,kunne man forudse turnerings 
cricket til helt hen omkring l.oktober - og det kan de 
færreste vist trods alt klare. 
Foreløbig er seks kampe i de bedste rækker ikke blevet 
gennemført og situationen kan meget vel udvikle sig,så 
de alle skal gennemføres.Spørgsmålet er så hvornår. 

PROTEST I NYKØBING 
I DM-spillet kunne kampen i Nykøbing Mors mod Svanholm 
ikke gennemføres på grund af pitchens tilstand.Anfører 
Jørgen Jønsson,Svanholm,har nedlagt protest,fordi han 
ikke mener,at morsingboerne har gjort nok for at be
skytte pitchen.Turneringsudvalget har ikke i skrivende 
stund {6/7) behandlet protesten. 
Får Svanholm medhold,slipper holdet for en ny tur til 
Mors,jvfr.sidste års lignende tilfælde i Hjørring.Hvis 
ikke så skal kampen uden tvivl spilles,da den får be
tydning for medaljefordelingen. 
-nykøbings anfører Hg.Jensen var dommer,da Svanholm om
lørdagen spillede i Skanderborg og jeg spurgte ham om
man prøvede at sikre pitchen om natten.Der blev nemlig
også spillet om lørdagen i Nykøbing,siger Svanholm-an
føreren.
Da vi skulle på banen på Mors søndag morgen,så vi,at
Nykøbing havde anbragt et par mindre stykker plastic
midt over pitchen,men der var ikke gjort noget for at
sikre tilløbene,ligesom der også var vandpytter midt
på oitchen.
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Selvom pitchen i Nykøbing ikke så helt så slem ud som 
Hjørrings på dette billede fra sidste år,var dens til
stand sådan at Jørgen Jønsson indgav protest. 

Jeg mener ikke at hjemmeholdet har overholdt reglerne 
i§ 5,stk.4,derfor protesterede jeg.(I det pågældende 
stykke står:! grund- og slutspil skal hele pitchen og 
2 m af kastetilløbet tildækkes i 3 meters bredde i til 
fælde af kraftig eller vedvarende regn). 
Henning Jensen siger at Nykøbing �kke mener at have 
kunnet gøre mere end der er gjort.Når der blev spillet 
om lørdagen i styrtregn var pitchen allerede gennem
blødt og hvad tildækning angår,har man dækket de tome 
ter af kastetilløbet af - de vandpytter der stod på 
banen var alle udenfor disse to meter af tilløbet. 
Men som sagt - turneringsudvalget overvejer sagen, 
FOR MØRKT 

Endnu fire kampe er aflyst på grund af regn - dog uden 
protester,Det gælder kampen i oprykningsspillet Ring
sted-KB,hvor man var nødt til at bryde af kun en times 
tid før spilletidens udløb,det gælder kampen i kvali� 
fikationsspillet Herning-Svanholm 11,hvor man dårligt 
nok fik begyndt kampen og det gælder de to kampe i 3. 
division vest:Dronningborg-Viborg og Dronningborg-Fre
dericia. 
Hvad 3.divistonskampene angår får de uden tvivl betyd
ning,bl,a.fordi Dronningborg er ved at befinde sig i 
bundregionerne,Turneringsledelsen har derfor allerede 
fastsat kampen Dronningborg-Viborg til afvikling 20. 
august, 
Det kan absolut heller ikke afvises at de to andre kam 
pe vil få betydning,men her afventer turneringsledelsen 
udyiklingen,Det samme er tilfældet med kampen i opryk
ningsspillet mellem AB og B 1909 som dommerne,J.Jøns
son og Lars Henriksen,stoppede på grund af mørke kl, 
18.29.På grund af forskellige pauser i dagens løb var 
den fulde spilletid ikke nået,så i henhold til § 6, 
stk,3,2 skal der også her spilles om.Det samme gælder 
kampen i 3.division øst mellem Sorø og AB II - men som 
sagt kun hvis disse kampe får nogen betydning. 
ENESTE CENTURY - ENDNU 
I medaljespillet er alt hidtil gået efter bogen,Ingen 
synes at kunne true AaB og Svanholm,der afgør ædelme
talplaceringerne mellem sig i de to indbyrdes kampe. 
Nykøbing M.har ikke spillet nogen rolle og Glostrup 
får formentlig ikke lov til det,selvom oprykkerne var 
lige ved at overliste Arhus. 
Arhus og Skanderborg må så slås om bronzen og selvom 
århusianerne umiddelbart synes at have det "livligste" 
angreb,synes et og andet at tyde på at forsvaret ind i 
mellem er lovlig letbenet.De indbyrdes kampe mellem Ar
hus og Skanderborg vil formentlig afgøre sagen,men vi 
har altså fortsat mest fidus til Skanderborg - ikke 
mindst fordi den tilbagevendte landsholdsspiller Jørn 
Steen Larsen har haft nogle udmærkede passager. 
Han tegnede sig således i kampen i Nykøbing Mors for å
rets hidtil eneste l.divisions century - at det så ikke 
var nok til at få de defensivt spillende morsingboer ud 
er en anden sag. 
Mestrene har på det nærmest haft walk-overs i de første 
tre kampe i slutspillet - Arhus blev taget for 82,Glo-
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strup for 76 og Nyk.M. for 54.Mod Arhus Mortensen 3/15 
mod Glostrup Carsten Morild 6/27 ,mod Nyk.M.Ole Isaksson 
3/14 og Henning Olesen 3/15. 
Mod Arhus blev scoren overskredet for 3 fald og det sam 
me blev brugt mod morsingboerne,hvor AaB dog battede 
op til 137 for 6.Derimod var der visse problemer på 
gærdesiden mod Glostrup - ser man bort fra Carsten Mo
rilds 84 og Klaus Buus'32 i den kamp er 38 til de andre 
syv som var ved gærdet faktisk ikke så meget at tale om 
- men selvfølgelig tæller alle på holdet lige meget.
Thor Jensen opnåede et så godt resultat som 5 for 48
på 16 overs mod mestrene.
Mod Nykøbing forsøgte AaB at få en afgørelse efter fær
digspillet kamp.men det var Hg.Jensen & Co.absolut ik
ke interesseret i - på 34 bedrøvelige overs scorede Ny
købing kun 26 points,hvoraf 4 var byes - for tabet af
7 mand!Intet under at Aalborg Stiftstidende dagen efter
skrev:"Nykøbing kom atter til gærdet og spillede stærkt
destruktivt,Det irriterede AaBs anfører Henrik Morten
sen synligt og det kom til uværdige skænderier mellem
ham og Nykøbing Mors'Henning Jensen".

ARHUS NÆR OVERLISTET 
Som AaB har heller ikke Svanholm haft de store proble
mer i sine kampe og det synes at stå helt klart at det 
er de to indbyrdes kampe mellem Svanholm og AaB der af-
gør fordelingen af det ædleste metal. 

' 

Svanholm har taget sig af de formodet farligste medbej-

1 ere selv, i det Arhus var ude for kun 89 ( Jønsson ,Morten 
sen,Morten Petersson og Tom Kristensen fordelte gærder
ne smukt imellem sig),hvorefter Svanholm overskred den 
århusianske total for blot to fald,efter at der havde 
st�et O på tavlen,da åbningsgærdet Gert Kristensen måt
te ud. 
Ole Mortensen åbnede dog med 48 og han var med 69 mod 
�kanderborg også med til at hjælpe godt på vej mod den 
Jyske total på 147,hvoraf åbningen Jens Priess/Keld Kri 
stensen tegnede sig for 66 og kun Erik Juul med 40+ læn 
gerede nede i rækkerne ydede et væsentligt bidrag.Tom 
Kristensen havde her et så godt resultat som 6/30 for . 
Svanholm,der scorede 191 for 5 fald. 
Oprykkerne fra Glostrup har haft to spændende kampe mod 
Arhus og i begge tilfælde har de været "lige ved" at o
verliste århusianerne - i første omgang startede Glo
strup med 125 (Jørn Beir 8/55),hvorefter 8.århusianske 
gærde v�r ude for 120 og 9.for 125.Nu stod Mogens Gre
gersen 1nde og han scorede det vindende point med Palle 
Pedersen som makker.I returmatchen havde Arhus lagt ud 
med 134 (John Madsen 43) og alt åndede tilsyneladende 
fred og ingen fare da Glostrup havde mistet 9 mand for 
101 - m�n sidst�gærdet Ole Roland/Jim Christensen spil
lede frisk for chancen og først 13 point fra den århu
sianske score blev Ole Roland fældet. 
OPSLIDNINGSSLAG PA MORS 
I kampen mellem Nyk.M.og Skanderborg på Ørodde faldt å
rets hidtil eneste l.divisions-century,da den tidligere 
landsholdsspiller Jørn Steen Larsen scorede 108 som 7. 
gærde,Blandt andet takket være tre greb af keeper Bjar
ne Jensen var de 7 første Skanderborg-folk ellers ude 
for kun 94,men der stod 234 på tavlen da sidste mand 
var væk. 
Morsingboerne kunne ikke få has på Jørn Steen og desvær 
re endte halvlegen med at Nykøbing-spillerne efter si
gende mundhuggedes så meget,at Erik Hansen forlod hol
�et - f?rhåbentlig vender han tilbage igen.Efter den 
indledning fra Skanderborg side spillede Nyk.det sikre 
og nå�de 141 for 5 på 54 overs - Skanderborg havde sco
ret sine 234 på 52 overs og det var nok til de tre tur
neringspoints, 

Jørn Steen �arsen er her på vej mod sit century,godt støttet af unge Torben Stern med hvem han havde en 3,gærdestan 
på 95.Nykøb,ng-kasteren Claus Hansen må se sin bold forsvinde mod grænsen.(Foto:Poul Jensen). 
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Rasmussen slog til endnu en gang 
Oprykningsspillet til l.division har,ligesom sidste år 
vist sig at være en rigtig knock-out-turnering.På grund 
af de kampe,der er endt resultatløst,er det meget svært 
at sige noget om de fire nye l.divisionshold - udover 
måske at Ringsted vil være at finde blandt dem,mens sid 
ste års bronzevindere fra Hjørring kan få meget svært 
ved at kvalificere sig igen. 
Hjørring har spillet tre udekampe og tabt dem alle,mens 
AB endnu ikke har været i kamp,ihvertfald ikke med et 
resultat til følge,og andre hold kun har en enkelt kamp 
Derfor er det svært at sige noget som helst - men både 
AB og KB synes stærke nok til at skabe ravage i år. 
KB gjorde det ved at slå B 1909 med et enkelt gærde.Fyn 
boerne lagde ud med beskedne 112 (Hg.Lystrup 5/34 og 
Bruno Nielsen 3/15),hvorefter 9.KB-gærde var ude for 
108.Keld Leo Madsen og Benny Burmeister battede sejren
hjem.
Derimod stod KB knap så godt i udekampen mod Ringsted,
der startede med 199 efter de første 4 gærder var ude
for 42.Seks af de sidste spillerede scorede imidlertid
over 20 pts hver.KB nåede 100 for 4,da regnen afbrød -
Bruno Nielsen og Stig Lund var da inde,Nielsen med 30.
RASMUSSEN SLOG TIL IGEN 
Ringsted har derimod fået udbytte af sine kampe mod Es
bjerg og Hjørring.Esbjerg var ellers startet med 231 
(Chr.Ankersø 87) men en stærk 3.gærdestand mellem Jan 
Hansen (63) og Henning Berg (40) hævede fra 82 til 180 
og Ringsted passerede for tabet af 6 gærder,idet Per 
Vinding fulgte op med 73. 

Jan Hansen - godt gærdespil giver udbytte 

Hjørring kunne også notere pæne 170 i Ringsted,men igen 
vendte Jan Hansen (75) billedet,da han sammen med Ebbe 
Hansen (32) gik først fra 62 til 124 og siden til 159, 
således at Ringsted også her havde 4 g�rder i behold,da 
modstandernes total var passeret. 
Om lørdagen var Hjørring også kun kommet afsted med et 
enkelt point fra Odense.Her startede vendelboerne med 
154,efter at 2.gærde først var nede ved 98 og Jesper 
Morild havde scoret 73.Flemm.Dalager tog 6 for 34 på 18 
overs,P.P.Klokker,der havde grebet 3 mand ud som keeper 
åbnede og blev inde fynboernes halvleg ud med 76.Som 
makker med Gulzar Ahmed (29+) passerede de nordjydernes 
score efter at P,P.Klokker forinden havde mistet fire 
makkere. 
Desuden var Hjørring så uheldige at løbe ind i en Bjar
ne Rasmussen,der var ligeså meget i form på Søholt i 
Silkeborg.som han havde været det i Silkeborgs kamp mod 
Esbjerg.Han åbnede først med 120 og bidrog således sær
deles væsentligt til sit holds total på 190,hvorefter 
han tog 8 gærder for 40 på 22 overs og derved bidrog 
endnu mere til at standse Hjørring ved 142 (Mog.Uhrskov 
37 og Jesper Højer 28+ var den eneste opmuntring for 
Hjørring). 
SEJRE TIL ESBJERG OG CHANG 
Derimod havde Bj.Rasmussen ikke samme snert i kastnin
gen mod Chang,hvor han tog 2 for 90 og selvom John Ras 
mussen fjernede 7 Alborgensere,kostede det 96 pts,så 
Chang nåede 209 f.9,med Bj.Holtegaard i11top med 52 og 
P.W,Jensen 34,mens fem andre nåede over 20.Da Bj.Rasmus
sen "kun" kunne bidrage med 58 ved gærdet og Torben
Skov (5/30) og Morten Skannerup (3/9) havde krammet på
de øvrige.var midtjyderne ude for beskedne 95.
Næh,det kan godt være at Bjarne Rasmussens spillestil
ikke er "in" i de højere kredse,men han er guld værd
for sin klub.
Det var Otto Gade også i Esbjergs kamp mod Chang.Han
tog 6 for 27 på 13 overs og da Chr.Ankersø supplerede
med 3 for 8 på 3 overs var Chang ude for bare 63 på 3o
overs.Esbjerg scorede 64 for 5 på 22 overs og så tog man
hjem,
Det gjorde man også i Bagsværd,men sikkert lidt for tid
ligt efter ABernes smag.De havde startet med 181 for 9
mod 1909 på de tilladte 63 overs (Jan Ribel 81,0le Beir
31),men da klokken var ved at være 18.30 og lyset svin
dende ind i mellem bygerne og P,P.Klokker stadig stod
inde som åbningsgærde efter 33 overs med 33 på tavlen,
mente dommer Jønsson og Henriksen ikke at man kunne se
noget som helst mere,så de tog overliggerne.4 fynske
gærder var nede for 80 pts og kampen skal spilles om,da
den fulde spilletid ikke var nået,derfor endte kampen
ikke 3-1 til AB.

K•ge og Horsens kæmper for livet 
Står ikke andet fast i slutrunderne er det sikkert at 
Frem og Svanholm II også til næste år er 2.divisions
hold - derimod er det absulut ikke afgjort hvilke to af 
de andre fire hold i kvalifikationsspillet,der .må ned 
i 3.division.Hverken Herning,Slagelse,Horsens eller Kø
ge er på nogen måde i sikkerhed og den regnudsatte kamp 
Herning-Svanh.II kan meget vel blive en af de afgøren
de faktorer i det spil. 
Foreløbig har Frem·erne disket op med et gærdespil ,så 
de nok kan ærgre sig over at koncentrationen svigtede 
i de afgørende kampe i grundspil let.Det er blevet til 
tre centuries og tre halvcenturies samt fire sikre sej 
re i Frems hidtil spillede fire kampe i kvalifikations 
spillet. 
Køge startede ellers stærkt med 217 (Ib Pedersen 75,Per 
B,Nielsen 52) da Frem måtte undvære Troels Nielsen.Men 
Achtor Cheema startede med 74 og Mahboob Subhani fulg
te op med 109+,så Frem var på 220 for kun 2 fald.Mod 
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Slagelse startede frem med hele 309 for 8 efter at Jo
han Luther og Troels Nielsen havde foldet sig ud i en 
5,gærdestand på 141 (Fra 104 til 245).Troels Nielsen 
scorede 101 på 52 minutter og også Luther noteredes for 
101,Bagefter blev Slagelse fjernet for bare 85 på 23 
overs (Troels Nielsen 6/48). 
Også Frems dobbelttur til Jylland gav pote - Herning 

TURNERINGEN 

 



Jørn Høj - tørner 
ud for Horsens igen 

startede ellers med en god åbningsgærdestand mellem 
Folmer Christiansen og John Simonsen (52),der først 
skiltes ved 71 ,men hele holdet var ude for 130.Luther 
og Nielsen delte med 5/59 og 5/51 .Selvom Cheema faldt 
for O fik jydernes håb ikke lov at blomstre længe -
Luther gik not out med 62 og Subhani scorede 50,før 
han faldt og det var de to gærder,Frem mistede for at 
scorede 132.Dagen efter tog Nielsen 7 for 36 og Luther 
3 for 35,således at Horsens måtte nøjes med 94.Denne
gang måtte fire Frem·ere "lade livet" overfor Horsens 
der nu har mobiliseret hele den gamle garde,Jørn Høj, 
Poul Høj,Henn.Eliasen og Jørgen Olesen,men var uden O
le Schaumann. 

SEJRE TIL HORSENS OG KØGE 

Horsens har også haft Erik Eliassen på holdet i sin 

indædte kamp for at undgå degradering og Svanh.II kan 
vist være ret så tilfreds med de points,holdet har få
et i grundspillet.Ihvertfald er det siden blevet til 
nederlag både til Horsens og til Køge,mens man takket 
være Henrik Lam,der tog 6 af Slagelses gærder for kun 
37 på sine legskruere standsede sjællænderne for 67 
efter selv at have nået beskedne 86.Det er nok spørgs 
målet om Bo Christiansen,der gik ind som 5.gærde og 
not out med kun 23 på to timer,ikke burde have afgjort 
sagen i Slagelses favør. 
Horsens fik som sagt sin opmuntring med en halvleg på 
210 for 7 mod Svanholmerne (Tom I.Poulsen 69,P.E.Hjorth 
42 - disse to åbningsgærder skiltes ved 88),der kun 
fik 118 (Ole BUlow 4/26,0riel Joseph 3/37). 
Derimod fik Horsens den korte ende af en uafgjort kamp 
i Herning,som startede med 206.Horsens havde sidste 
mand,Peter Schaumann inde som makker til Tom I.Poulsen 
da sidste bold blev kastet.Horsens havde da scoret 142 
og det var 24 for lidt til at få de tre turneringspo
ints. 
Køges Jens Jeppesen har taget en hel del gærder i sin 
tid,men han fik sit hidtil bedste resultat med 9 for 
55 mod Svanholm II,der måtte lade livet for 112 og 
med Leif Hansen som en snart vanlig topscorer,denne
gang med 32+.Erik Jensen åbnede for Køge med 56 og da 
Arne Nielsen gik not out med 35 kunne sjællænderne no
tere deres første sejr i 2.division for tabet af 5 gær 
der selvom tre af disse var "ducks".Derimod var halv
legen på 163 (Benny B.Nielsen 61) ikke nok mod Slagel
se,der passerede for tabet af 5 gærder takket være en 
6.og ubrudt gærdestand af John Nielsen (52+) og Alf Sø
rensen (17+) efter at 5.gærder var ude for 98.Slagelse
har 15 points,Horsens 14,Køge 10 og Herning 13,men Her
ning for en kamp mindre,så mere spændende kan det hele
næsten ikke være.Svanh.II har 20 pts og det er måske
ikke engang nok til at undgå at blive rodet ind i ned
rykningsproblemerne.

7 hold har chanæ for oprykning 
Mens 3.division øst desværre er præget af for mange ud
satte kampe.er alt hidtil (9/7) blevet afviklet efter 
turneringsplanen i 3.division vest - og her skiftes hol 
dene i den grad til at slå hinanden,at ikke færre end 
7 hold i skrivende stund har chance for oprykning. 
I østkredsen kan kampen AB II-Sorø få betydning,hvis den 
skal spilles om,eller har Ringsted II om ikke midlerti
digt overtaget føringen,med Sorø lige efter og med Glo
strup II som outsider.ABs 2.hold er nok tabt efter at 
holdet,uden at være fuldtalligt,tabte efter færdigspil
let kamp til upåagtede Roskilde,som formentlig dermed 
er sikret i divisionen.Bundpladsen indtages af Frem II 
men heller ikke KB II synes for stabil. 
I vestkredsen fører de to nyoprykkede 2.hold fra Nykø
bing og Esbjerg stadig,med Viborg lurende i baghjulet 
og med endnu et kobbel forfølgere:Fredericia,Kolding og 
Kerteminde lidt længere på afstand.Også Arhus·2.hold 
ser ud til at være istand til at slå alle.Kampen mellem 
Viborg og Nyk.M. II kan meget vel blive afgørende. I bun
den skal Dronningborg vinde ihvertfald een af sine to 
udsatte regnvejrskampe mod Viborg og Fredericia for at 
have håb om en fornyelse af kontrakten - selvom kranjy
derne dog derudover har endnu fire kampe til en gevinst. 

FULDT UDBYTTE TIL ROSKILDE 

I østkredsen var det mest opsigtsvækkende Roskildes ge
viast mod AB II,der ganske vist kun mødte 8 mand,men 
som alligevel tog sjællænderne for 90 i første omgang 
og for 50 i 2.halvleg.H,Ahmad sørgede med 5/45 og 6/16 
for mandefaldet.Men Roskilde svarede igen - J.Reddy (4/ 
17) og Eigil Johansen (3/18) tog ABerne for 37.I 2.halv
leg scorede Sune Vibeke 34 for AB,men hans makkere kun
ne ikke følge trop og af de 104,der var nødvendige til
sejr,blev det kun til 80 (Palle Lykke 4/41).
Ringsted II scorede 206 mod Slagelse II,der kun kunne
svare med 86 takket være Jan Bredos 6/37 og samme Bredo
var med 4/26 også medvirkende til sit holds sejr over
KB II.AB II måtte også bøje sig for Køge II,som starte
de med 187 (Bent Olesen 69).Bent Olesen tog 5 f.47 og
AB var ude for 91,selvom Bjarne Rossen gjorde,hvad han
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kunne med 31. 
Køge måtte siden bøje sig for Glostrup,hvor Jørgen Han
sen 4/14 og Karsten Mikkelsen 3/27 sørgede for sjællæn
dernes afgang med 93,hvilket Glostrup passerede for 6 
fald.Karsten Mikkelsen tog 5 gærder for 30 og den til
bagevendte Nykøbing-spiller Peter Kj.Christensen 3 f.27 
mod Svanholm III,der blev ryddet for 89,hvoraf Henrik 
Thomsen havde 55+.Men det var blot ikke nok,idet Per Kyhe 
og Niels J.Lorentsen svarede med 5/24 og 4/20.Iøvrigt 
optrådte Fl.Søegaard på holdet som åbningsgærde - han 
blev kastet ud på 2.bold af Karsten Mikkelsen.Søegaard 
bowler ikke p.gr.af en ledbåndsskade.Også Svanholms 2. 
åbner.Tommy Henriksen faldt for 0,men det gjorde altsam
men ikke noget,for Glostrup nåede kun 48. 
KB II besejrede Roskilde,der var ude for 56 i første om 
gang men som så til gengæld scorede 205 for 7 i 2.halv
leg (Ian Barnes 85+).0g når vi nu taler om opsigtsvæk
kende resultater,så fik Sorø at føle at en af de gamle 
løver ikke er helt affældig endnu - Soraner vandt med 
3 st.gæder,Sorø var ude for kun 87,hvoraf Ole HUckelkamp 
havde 33,Hans Rasmusen 4/19.Selvom Frank Pearson,Charles 
Lønholdt,N,O.Bjerregaard og Georg Olsen alle måtte for
lade Soranernes gærde uden scoring,battede Peer Nørgaard 
og Hans Rasmusen sejren hjem.Soranerne havde mistet 7 
gærder for 55,men tabte ikke yderligere og Peer Nørgaard 
blev topscorer med 39 not out. 
Kampene:Ringsted II-Køge II,KB II-Svanholm III og Slagel 
se II-Frem II er ikke blevet spillet,fordi Køge,KB og 
Frem ikke har været istand til at stille hold. 
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Peer Nørgaard - battede 
sejren hjem over Sorø 

I 3.division vest er alle topholdene blevet dukket - et 
e�kelt endda to g�nge.Nyk.M.tabte både til Fredericia og 
t1l B 1913,mens Viborg har tabt til Esbjerg,som til gen
gæld er blevet slået af Arhus II. 
Det betyder at både Fredericia,med sejr over Nyk.M.og o
ver Kerteminde,samt Kolding,der også har slået Kertemin
de,er rykket tettere på de førende.Kerteminde har til 
gengæld vundet det fynske lokalopgør over B 1913 og er 
stadig med i førerfeltet.Holstebro har fået lidt afstand 
til bundpladserne med en sikker sejr over Skanderborgs 
2,hold og alt dette har efterladt Dronningborg isoleret 
i bunden idet to af holdets kampe er regnet væk - forelø 
big skal den mod Viborg spilles 20.august.Her var Dron
ningborg startet med 112 (Ulf fromholt 35) mens Viborg 
stod med 85 f.5 og Patrick Joseph (21+) og Peter Ander
sen (17+) ved pindene.Mod Fredericia nåede man ikke en
gang så langt - her havde Fredericia 77 for l fald,da 
regnen sagde stop.(Kurt Østergaard 49+). 
Det siges at B 1913s 11.mand måtte hentes direkte ud af 
badet og få skinner på,da en sikker fynsk sejr på Mors 
blev forvandlet til en tvivlsom affære,takket være den 
tidligere l.divisionsspiller Torben Lemvigh Pedersen. 
Morsingboerne var startet med 121 og B 1913 havde kun 
mistet 4 gærder for at nå 117.Men så fik Torben Lemvigh 
bid - han tog 4 gærder i hurtig rækkefølge,så fynboerne 
stod med 121 for 8,før Jørgen Hvidkjær scorede det vin
dende point og sidste manden kunne få lov at gøre sit 
bad færdigt, 
Ugen før havde morsingboerne tabt for første gang,da 
Fredericia scorede hele 218 for 6,med Steen Østergaards 
121 på toppen.Juniorspilleren Ken As Degn blev Nykøbings 
bedste kaster med 5 f.58.Bent Madsen svarede med 5 f. 
45 for Fredericia og morsingboerne var ude for 153. 
Det kneb også for Viborgs kastere at få bugt med Esbjerg 
som lagde ud med 227 f.9 (Kim Madsen 63,Peter Peck 40) 
og selvom Viborg havde tre over 30,Patrick Joseph 53, 
Jan Andersen 33 og Flemm.Sørensen 30,var de ialt 189 
ikke nok til sejren.(Torben Jensen 5/94). 
Esbjerg kunne dog ikke hvile på laurbærrene længere end 
til næste weekend - Arhus nye kastefund Ramann tog 3 
gærder for O og Erik Madsen 4/46 således at Esbjerg var 
ude for 97,hvilket Arhus passerede for tre fald.Erik 
}1adsen åbnede og gik not out med 49. 
STÆRKT AF HOLSTEBRO 
Vestjyderne har haft deres problemer før sæsonstarten 
men Peter Johansen og Poul E.Mortensen ser ud til at 
skulle klare ærterne, !hvertfald blev Skanderborgs "nav
nespækkede" 2.hold sendt hjem med en halvleg på blot 
47 (Peter Johansen 6/28,P.E.Mortensen 4/11) .Holstebro 
passerede for to fald. 
Kerteminde har været i ilden tre gange på Fyn - den ene 
gang på Odense stadion,gav det gevinst mod 1913.Kerte
minde startede med 143 (Erl.Hauge 5/51,Bent Nielsen 54) 
og takket være bl,a.Erik L.Pedersens 6/34 og 3/13 fra 
Knud Larsen,der jo altså også kan begå sig i seniorsam 
menhæng,nåede 1913 kun 111.Susanne Nielsen gik iøvrigt 
not out for Kerteminde med 7. 
Mod Kolding scorede hun 6 og-mod Fredericia O,men i in 
gen af tilfældene var det medvirkende til sejr.Mod Fre 
dericia lagde Kerteminde ellers ud med 120 (Bent Niel
sen 41,Steen Østergaard 5/21),men Fredericia passerede 
for 6 gærder (Jan Østergaard 25+).Kolding scorede 148 
i Kerteminde (Knud Jessen 37,Albert Keun 25) - Knud Lar 
sen var igen bedste fynske kaster med 5/48),men Lars P 
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Nielsen 4i37 og Lars Madsen 4/30 fjernede Kerteminde 
for blot 89 (Erik L.Pedersen 28). 
Endvidere har Kolding og Arhus været ude i en maraton
dyst,der endte uden afgørelse.Kolding startede med 291 
for 7,3,gærdet Keld Petersen gik not out med 156,hvor
@fter Arhus kvitterede med 249 f.4 (Henrik Knap 73,E
rik Madsen 71 og Jørgen Morild 65+).Arhusianerne nåede 
16 pts på den rigtige side af 80 % reglen og fik de 3 
turneringspoints, 
NEDERLAG TIL AXEL'S TROPPER 

I mellemrækkerne er der ikke sket alverden siden sidst 
- bortset fra det beklagelige at Soranerne har måttet
trække 2,holdet fra kreds 31.Nyk.F.som har vundet med
en halvleg over Næstved (Poul E.Nielsen 112 og 8/24)
har slået JB 77 efter færdigspillet kamp.JB noterede
sig for 59 (Fl.Søndergaard 5/29,Poul E.Pedersen 2/0!)
og 105) hvorefter falstringerne svarede med 132 (P.E.
Nielsen 40,Zaveri 5/19) og 34 f.2.Herefter synes Lund
den eneste hindring for falstringernes rækkesejr og
tilbagevenden til 3.division.
I nordkredsen har AaBs 2.hold overraskende slået Axel
Morilds tropper efter færdigspillet kamp.Hjørring,der
også talte folk som Torben Stetkær og Jens Holmsberg
måtte nøjes med 56 og 76,mens AaB scorede 58 f.6 (Tom
Christiansen 5/28) og 79 f.l (Jørn W.Larsen 43+,Anders
Bjerring 32+).Sejren bragte AaB i toppen af rækken,i
det Changs kamp mod Viborg regnede væk.Forinden havde
Hjørring slået Viborg wden gærdetab - Axel Morild (46+)
og Torben Stetkær (31+) passerede alene Viborgs 76
(Tom Christiansen 4/26),Herning har fortsat store pro
blemer med at stille hold.
I midtkredsen synes Husum fast besluttet på et come
back til 3.division.Husum cementerede sin førerstilling
i rækken med en meget kneben hjemmesejr over 1909's 2.
hold.Husum var startet med 142 (H.Alker 43,Egon Jensen
7/71) og først ved 138 blev fynboerne stoppet (Jan Ol
sen 41,Kjeld Lyø 35,Henry Buhl 6/51,H.Alker 4/70).
Husum havde ingen problemer med Hovedgaard som kun kun
ne svare med 79 (Sten Sørensen 32) og 32 på Husums 207
f.4(Hermann Alker 101).Henry Buhl tegnede sig iøvrigt
for et hattrick.1909 har taget sig af Hovedgaard to
gange - den ene blev det til 112+ til Jan Olsen og 91
til Egon Jensen,hvorefter de samme to herrer tog 3/22
og 5/14.I 2.omgang fik Egon Jensen O,så det blev Tor
ben Dalager 59+ og Kim Jepsen 40+,der scorede hovedpar
ten af ni'ernes 122 pts (Søren Steenshøj 3/17).Keld Ly
ø 7/20 og Egon Jensen 2/27) sørgede dog for at Hoved
gaard kun nåede 81,Kolding har også taget sig af Hoved
gaard - her scorede Hans Madsen 103+ af en halvleg på
172,mens Jens Nørup tog 4/8 i en Hovedgaard-inning på
96 (Bent Lorentzen 54+).Hovedgaard scorede 78 i 2.om
gang (Torben Stenshøj 36).1913 har slået Kerteminde i
en "aftenforestilling",hvor Kerteminde startede med 151
(Jan Pedersen 54) og 1913 passerede næste aften for 7
fald (Bent Damsgaard 64+),1913 sidder også på 2.pladsen
i kredsen efter at have besejret 1909.Jørgen Jensen tog
9 gærder for blot 12 pts og ni'erne var ude for 64,hvor
af Sv.A.Eghøj tegnede sig for 25.Jørgen Jensen og Poul
Offersen passerede den score uden vrøvl.
Hos kvinderne har Ringsted måttet melde pas til et par
kampe og det betyder at Køges piger indtil iidere har
overtaget l.pladsen i rækken ved en sejr over Kertemin
de.Køges piger var ellers særdeles gavmilde - af en
fynsk inning på 82 var de 53 ekstra,men selvom Lillian
Løfwall derefter tog 3 gærder for 5 kunne hun ikke hin
dre Køge i at passere de 82 for blot 6 gærder.Ditte Sø
rensen 25,Pia Hvid 22+ og Joan Bredvig 15 viste at pi
gerne også har lært at bruge battet.

TURNERINGEN 



De danske mestre 
vippet af pinden 
På grund af drengestævner m.m.har aktiviteten i ungdoms 
rækkerne været beskeden.Dog kan det sikkert allerede 
nu slås fast at der kåres en ny junionnester i år.Sid
ste års mester Skanderborg har nemlig tabt den første 
af de indbyrdes kampe mod Esbjerg efter l.halvleg - de 
nærmere detaljer har det,trods ihærdig efterforskning, 
endnu ikke været muligt at kaste lys over - men det be 
tyder at Esbjerg nu er 9 turneringspoints foran Skander 
borg og den position giver Esbjerg næppe fra sig - et 
krav er det ihvertfald,at Skanderborg vinder returkam
pen.Fra samme kreds iøvrigt at Arhus har vundet over 
Kerteminde (Jens Bønding 88) og så at kampene her,mod
sat sidste år,stort set alle er blevet afviklet. 
Det samme har desværre ikke været tilfældet i nordkred 
sen,'men her må det formentlig stå klar at Chang vinder 
rækken foran sidste års vinder Nyk.M.Chang vandt nem
lig over morsingboerne,der fik 135 (Karl E.Poulsen 95) 
hvorefter Chang svarede med 205/3 {Carsten Strandvig 
82,Niels Bindslev 50+,Peter Nørregaard 40+). 
I østkredsen fører Svanholm fortsat men fik overrasken 
de stærk modstand af Sorø,der er rykket frem på 2,plad 
sen.Svanholm startede med 156,efter at syv gærder var 
nede for 86,Allan From Hansen,som gik not out med 39, 
ftk dog stabiliseret situation.Peter Morthorst 5/40 
og Niels Chr,Larsen 3/25 gav svanholmerne større proble 
mer,end de brød sig om.Steen Paulsen 7/61 stoppede d�g 
Sorø ved 133.Keld Andersen gik not out som 5.gærde med 
38.Søren Mikkelsen scorede 112+ på ca.en time mod KB,
der dog fik Morten Blangstrup skadet under kastningen.
Mark Lucas fulgte Mikkelsen op med 55 og Dennis Ander
sen scorede 41+.Brdr,Mikkelsen og resten af Glostrup
affærdtgede desuden Ringsted for 90.Ringsted har siden
slået Køge efter færdigspillet kamp - spillerne fra Kø
ge erobrede ikke eet eneste af Ringsteds gærder.

TO KREDSMESTERSKABER TIL MORS? 

I drengerækkerne ser det ud til at Nyk.M.s l .og 2,hold 
besætter førstepladserne i henholdsvis kreds 54 og kr. 
53,Nyk.I vandt den første af de afgørende kampe mod 
Chang,der var ude for 106 (Gorm Skannerup 28,Kaj Ove H 
Nielsen 5/14),en scorede som Nvk.passerede for 3 fald 

(Karl E,Poulsen 72+) og (kreds 53 har Nyk.II.slået Sil
keborg med en halvleg (Kim Petersen 5/11,Martrn Ry Krogh 
7/4),mens Herning kvitterede med sejr efter færdigspil 
let kamp over Nyk. II I (Mikael Krogh 4/7 og 4/15 ,Jesper 
Rosendal 4/9 og 5/12). 
I østkredsen afgør Svanholm og Glostrup formentlig sta
dig sagen,Svanholm har slået KB sikkert - David Olafs
son havde en så fremragende analyse som 6/3 og 8/9,alt
så 14 gærder for kun 12 pts.Da Lars Østergaard gik not 
out med 47 blev det til en halvlegssejr.Glostrup har be 
sejret Raskilde efter færdigspillet kamp,sjællænderne 
nåede dog 66 i 2.halvleg.Køge og AB der følger overras 
kende godt med har vundet over henholdsvis Ringsted 
(Peder Sørensen 29+,Matti Jacobsen 5/13) og over Frem 
(Jesper C.Nielsen 4/6,Martin Bundgaard 4/8).I kreds 52 
regnede topkampen Esbjerg-Skanderborg væk,men Esbjerg 
lader sig næppe fordrive fra l .pladsen.Kerteminde har 
slået 1913-drengene,der dog er ved at få mere erfaring 
og nåede 55 i 2.halvleg (Henning Larsen 5/13). 

GANG I A-RÆKKERNE 

I lilleputrækkerne er der ikke sket afgørende ændrin
ger,bortset fra at Nyk.M.har besejret Chang i nordkred
sen.Chr.Nielsen 5/17 og Carsten Hansen 4/19 sørgede for 
at Chang var ude for kun 44,en score morsingboerne pas
serede for 5 gærder.Chang fører dog stadig rækken og 
returkampen mellem de to hold bliver afgørende for kreds 
mesterskabet.AaB,der ellers begyndte godt,har måttet 
melde pas et par gange,mens Holstebro har vundet over 
Nykøbings 2.hold (Kaj Andersen 5/5,Per Andersen 5/15). 
I midtkredsen har Esbjerg slået Kerteminde sikkert 
(Kurt Knudsen 5/3 og 4/10) og i østkredsen har Glostrup 
besejret KB,der ellers scorede 104 (Martin Burridge 46 
Theis Eichel 24).Lars Mikkelsen 55 og Steffen Langgaard 
31+ var hovedmændene bag Glostrup-sejren,der fortsat 
placerer holdet på l.pladsen foran AB,der har slået 
Svanholm efter færdigspillet kamp (Kenneth Martinsen 
4/11,Martin Bundgaard 8/18,Claus Mathieseb 25).Ring
sted har vundet over Køge (Jens Bredo 7/8 og 26),men 
kan næppe k0111ne til at true hverken Glostrup eller AB 
i kampen om kredsmesterskabet. 
Deruodver er der endelig kommet lidt gang i a-rækken, 
dels i hovedstadsområdet,hvor Svanholm har slået AB og 
KB,mens Glostrup har vundet over AB,dels i det østjyske 
område,hvor Fredericia har besejret Horsens,der til gen 
gæld har slået Hovedgaard.Med de problemer,der rundt 
omkrtng er med at gennemføre mellemrækkekampene,må man 
nok se i øjnene at a-række-cricket kun bliver til no
get indenfor et geografisk område med meget beskedne 
afstande mellem banerne. 

Idrætsmandens væske-erstatter 

Enhver idrætsmand eller kvinde lider et stort væsketab ved 
hård fysisk sportsudøvelse. 

Videnskaben siger idag, at dette væsketab straks skal 
udlignes, for at sportspræsentatlonen 
kan fuldendes. Da det Ikke er ligegyl

digt, hvad væske man indtager, bør 
man følge Gatorades opskrift • så 

bliver behovet fuldt dækket ind. 
HUSK: Gatorade er ikke blot en tørst
slukker - den er et nødvendigt tilskud 

af sukker og salte til kroppen. 
Gastorade benyttes af idrætsudøvere 

verden over og I Danmark indenfor føl
gende Idrætsgrene, Badminton, Bord

tennis, Cykling, Atletik, Fodbold, 
Gymnastik, Håndbold, lshokey, Ro

ning, Wolleybold m.fl. 
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LANDSDELS-DRENGEST ÆVNET 

Med Calle og 
de 43 andre 
er vi godt hjulpet 
Landsdelsstævnet for drenge og l.års juniores på Svan
holms to baner i Brøndby blev vundet af favoritterne fra 
Nordjylland,men først på "målfoto" efter et meget jævn
byrdigt stævne. 
Ja,det var således,at det tog en halv times tid efter 
stævnets afslutning,før nogen vidste,hvem der havde vun
det.Nordjylland,Sydjylland og Fyn/Sjælland/Skåne (Det er 
første gang i verdenshistorien,at disse tre landsdele 
har slået sig sammen og lavet et crickethold) slog hin
anden indbyrdes og vandt alle over københavnerne. 
For at finde vinderen skulle man så have gang i regnema
skinen og ved hjælp af "differentierings-principet" blev 
det klart,at nordjyderne var bedst. 
Det var ganske interessant at se,hvilken indflydelse ba
neforhold har på cricket.Halvdelen af kampene blev spil
let på den lille bane ved Brøndbyøster skole,som tidli
gere i adskillige år blev brugt til l.divisionscricket, 
uden at man normalt kom ud for de rene pointsorgier. 
Men drengene smadrede det ene grænseslag ud efter det 
andet her - f,eks.vandt Sydjylland med 297/5 over Fyn/ 
Sjælland/Skåne 239/10 i en 40 overs kamp. 
På Brøndby stadion var scoringstempoet derimod overor
dentligt sindigt.Det var ikke blot fordi grænserne var 
længere ude og banen tungere.Det var også det rent psy
kiske moment,der bragte drengene i defensiven. 

LANGT BEDRE STANDARD 

Når man vurderer et sådant stævne hører det sig jo til, 
at man finder ud af,om standarden er bedre eller dårli
gere end tidligere, 
Sådanne ting er svære at afgøre,men husker man tilbage 
på de gamle øst-vest drengekampe,må man i hvert fald 
slå fast,at standarden i ungdomscricket i dag er langt, 
langt bedre.Der var ikke ret mange med,som ikke kunne 
fremvise en ret så nydelig batføring og på alle fire 
hold skulle man meget langt ned,før man nåede til "halen" 
Gærdespillere er noget,man kan "lave",hvis man er en god 
instruktør - og dem har DCFs kursusudvalg uddannet en 
del af de senere år.Sværere er det at "lave" en god kas 
ter.Kaste er i højere grad noget,man kan eller ikke kan 
- selvom der selvfølgelig også her er en masse tekniske
detaljer,
Det var da også gærdespillet,som faldt i øjnene mere end
kastningen og endnu mere end markspillet.Kastningen var
i alt for høj grad medium-stof.Et kongerige for en god
spinner.Han er næsten selvskrevet fra den årgang på DCFs
udvalgte ungdomshold i mange år frem i tiden.
Vi noterede kun to,der forsøgte sig for alvor.Ringsteds
Ole Olsen,der kan blive alle tiders off-spinner,hvis han
koncentrerer sig om det samt Bjerreds legspinner Calle
Asker,der jo desværre ikke er dansk.

POSITIV OVERRASKELSE 

Hvem Bjerred er,vil mange formentlig spørge.Bjerred er 
en nystartet svensk cricketklub,der i løbet af kort tid 
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Tim Jensen,Esbjerg,med Eigil Damgaard-pokalen 
som bedste all -rounder ved Gl ostrups drenge
stævne. (Foto: Fam. Mikkel sen). 

har lavet et drengehold,som vil kunne besejre de fleste 
danske drengehold. 
Blomsten af dette hold,Calle Asker og Johan Montelius, 
imponerede ved dette stævne med nydelig batføring og ud
mærket kastning på trods af,at de kun har spillet i så 
kort ttd,Calle Asker fik iøvrigt præmien som stævnets 
mest positive overraskelse.Cocinnelli Sport ved Erik Han 
sen havde udsat en cricketskjorte for denne præstation 
og Calle ifrån Skåne,hvis kasteteknik var afgørende for 
at hans hold besejrede København,var selvskreven. 
Stævnet blev afviklet med 40 overs pr.hold og 8 overs 
pr.kaster.Nordjyderne bragte sig i en pæn position ved 
at indlede med en sejr over det stærke sydjyske hold,do
mineret af Esbjergs drengedanmarksmestre fra sidste år. 

BRÆNDTE SIG 

Sejren skyldtes en glimrende halvleg på 69 fra Carsten 
Strandvig,Chang,men god støtte fik han fra keeperen,Tho
ny Jacobsgaard,Nyk.M,og en af stævnets i særklasse bed
ste spillere,Bjarne Knakkergaard,Nyk.M.En score på 142 
er temmeligt meget på Brøndby stadion og sydjyderne kom 
da heller aldrig ind i kampen,da den nordjyske kastning 
var prcis og stadig, 
For at blive ved nordjyderne,så lod de Carsten Strandvig 
hyile som gærdespiller mod København,�en vandt alligevel 
ikke mindst takket være Kim Olesen,Chang. 
Endelig brændte nordjyderne sig mod Fyn/Sjælland/Skåne
Kun Bj,Knakkergaard og til dels Karl Ejner Poulsen,beg
ge Nyk,M.gjorde tilstrækkel igt,Den fynsk/sjællandske 
åbningsgærdestand Knud Larsen,Kerteminde,og den determi 
nerede anfører Jan Bredo,Ringsted,indbragte 82,hvilket 
var godt på vej mod nordjydernes 172 og siden bidrog 
Calle Asker fra Skåne til sejren. 
Københavnerne skuffede.Det var ventet at l977'ubestridt 
bedste drengespiller,Søren Mikkelsen,Glostrup,kunne bæ
re holdet.Men han var halvskadet og forekom kastemæs
sigt nærmest ufarlig og ved gærdet uden sidste års selv 
tillid.Han var sit holds bedste,men langtfra nogen domi 
nator og da der heller ikke var en sådan mellem de øv
rige spillere,måtte københavnerne inkassere tre ret 
sikre nederlag. 
Hos sydjyderne imponerede Esbjergs Dennis Olsen mod 
Fyn/Sjælland/Skåne i en meget køn halvleg på 75.Men ho
vedmanden bag de 297 pts var Kim Madsen,Esbjerg.Han 
blev berøvet et century,da han blev kastet ud med en 
score på 98 - stævnets højeste notering til nogen spil
ler. 
Stævnet bød på cricket,hvor alle var involveret,fra 
mandag morgen til langt ud på aftenen og halvdelen af 
tirsdagen med.13-14 timer var drengene i ilden og man 
må konkludere,at holder disse 44 drenge interessen ved 
lige,forekommer dansk cricket ikke ilde stedt. Nis. 



RESULTATERNE: 

19/6.Brøndby stadion.Nordjylland over Sydjylland med 69 
pts.Nordjylland 142/5 (C.Strandvig,Chang,69,Bjarne Knak
kergaard,Nyk.M.38+,Thony Jacobsgaard,Nyk.M.25,Jan Madsen 
Fredericia 3/35),Sydjylland 73 (Jan Madsen 16,Bj.Knak
kergaard 2/11). 

19/6.Brøndbyøster skole.Fyn/Sjælland/Skåne over Køben
havn med 29 pts.FSS 192/7 (Jan Bredo,Ringsted 53,Calle 
Asker,Bjerred,35,0le Olsen,Ringsted,38,Lars Mikkelsen, 
Glostrup,2/44),København 163 (Søren Mikkelsen,Glostrup, 
36,C.Asker 4/35,Jan Bredo 3/19). 

19/6.Brøndby stadion.Nordjylland over København med 6 
st.gærder.København 106 (Lars Mikkelsen,Glostrup,18+, 
Peter Li 11 ebæk ,Nyk .M. 3/23 ,Karl E. Poul sen ,Nyk. M. 3/23), 
Nordjylland 108/4 (Kim Olesen,Chang,48,Thorbjørn t�ul
steen,Svanholm 2/22). 

19/6.Brøndbyøster skole.Sydjylland over Fyn/Sjælland/ 
Skåne med 58 pts.Sydjylland 297/5 (Kim Madsen,Esbjerg, 
98,Dennis Olsen,Esbjerg,75+,Torben Jensen,Esbjerg,39+, 
Jan Bredo 2/31),FSS 239 (Ole Olsen,Ringsted,55,Jan Bre
do 41,N.Chr.Larsen,Sorø,28+,Torben Jensen 4/43). 

20/6,Brøndby stadion.Sydjylland over København med 4 st. 
gærder.København 81 (Stig Hammerhøj,Glostrup,21,Torben 
Jensen,Esbjerg,3/3,Dennis Olsen,Esbjerg,3/20),Sydjyl
land 82/6 (Tim Jensen,Esbjerg,30,Lars Mikkelsen,Glostrup 
2/9). 

20/6,Brøndbyøster skole.Fyn/Sjælland/Skåne over Nordjyl 
land med 5 st.gærder.Nordjylland 172 (Bj.Knakkergaard, 
Nyk.M.54,Karl E.Poulsen,Nyk.M.34,Carsten Strandvig,29 
Ole Olsen,Ringsted,3/13),FSS 180/5 (Jan Bredo 66,Knud 
Larsen,Kerteminde 52,Calle Asker,Bjerred,29,Kaj Ove H. 
Ntelsen,Nyk.M.2/7). 

UNGDOMSCRICKET 

Vinderne af Glostrups drengestævne - Nykøbing 
M.s l .hold.

Glostrups 
drengestævne 
fik atter 
ny vinder 
Glostrup Cricket Clubs årligt tilbagevendende drenge
stævne,hvortil alle landets drengehold var inviteret, 
løb af stabelen i weekenden 17.-18.juni og forløb plan
mæssigt og uden forsinkelser i det man i år,modsat i tid 
ligere år og modsat andre steder,fuldstændig slap for 
regn. 
Det var lidt af en skuffelse for arrangørerne at "kun" 
10 hold deltog.Nogle klubber var slet ikke meldt til,og 
andre meldte fra i sidste øjeblik.Til gengæld betød det 
at stævnet kunne afvikles på Glostrups egne baner,såle
des at man slap for at køre frem og tilbage mellem Sol
vangsparken og Svanholms velvilligt udlånte baner,som 
tilfældet var sidste år. 

23 KAMPE FØR VINDEREN VAR FUNDET 

Begge dage startedes kl.9 morgen og lørdag fortsat helt 
til kl.20.En ordentlig mundfuld for både spillere og le 
dere,Ialt blev der afviklet 23 kampe,før vinderen var 
fundet.Alle kampe - såvel de indledende som finalerne -
blev afviklet med 15 overs til hvert hold, maksimalt 3 
overs til hver kaster og højest 25 pts til hver gærde
spiller.Alle fik således chancen for at slå til bolden 
og næsten alle udnyttede den. 
De fleste af kampene i de to indledende puljer var spæn 
dende og jævnbyrdige.Esbjerg og Chang skilte sig dog 
hurtigt ud i hver sin pulje og det lignede faktisk en 
finale mellem disse to hold.Der var mere kamp om de to 
2.pladser i puljerne,idet også disse gav adgang til se
mifinalerne.Nyk.M.I kom godt igen efter at have tabt
den første kamp til Esbjerg og med en sejr over Svan
holm nåede morsingboerne 2.pladsen.
I den anden pulje havde Glostrup og Køge begge tabt til
Chang så den sidste kamp mellem disse to tabere blev
den afgørende.Glostrup vandt den knivskarpe duel og gik
dermed videre.Køge startede med 70 f.8 og denne total
passerede Glostrup med kun en over tilbage.

FINALE ESBJERG-NYK.M. 

I semifinalen kom Glostrup dog til kort overfor de over 
legne esbjergensere.mens den anden kamp mellem Chang og 
Nyk,M.blev mere spændende.Her kørte Nykøbing for alvor 
det tunge skyts frem og vandt en,måske lidt overrasken
de,men yderst fortjent sejr. 
Esbjerg startede finalen med at score 72 for 3.Tim Jen
sen var igen meget stabil og scorede 26,mens Dan Bonde
sen havde 20 not out.Nykøbing havde været for langsomme 
i marken og fik derfor kun 14 overs ved gærdet.Det for
hindrede dog ikke holdet i at få revanche for nederla
get i den første kamp i den indledende runde.Nykøbing 
passerede nemlig efter 12 overs og vandt dermed for før 
ste gang Glostrups drengestævne. 
Bjarne Knakkergaard scorede 28 og Kaj Ove H.Nielsen 16 
not out. 
Tim Jensen,Esbjerg.modtog ved stævnets afslutning den 
evigt vandrende Eigil Damgaard-pokal.Tim var af lederne 
udpeget som den mest stabile spiller,både hvad kastning 
og gærdespil angår. 
Roses skal Viborg.der trods problemer og trods det fak
tum at de fleste kun har spillet et par måneder,allige
vel havde meldt sig til .Nyk.M.stillede med to hold,hvor 
af det ene var næsten et rent pigehold.Kerteminde er i
gen kommet med,hvilket kun kan glæde. 
Den ene pulje talte Esbjerg,Nyk.M.I,Kerteminde,Svanholm 
og Ringsted,den anden Chang,Glostrup,Viborg,Nyk.M,II og 
Køge. 
Til alle klubber og ledere der var med og til de hold, 
der ikke var med ,kan kun s ges: Vi mødes a 11 e til Glo
strups drengestævne i 1979 
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RAF og BAOR druknede ... 

Jørgen- Morild - debut med succes 

For en del år siden kunne man være evig forvisset om,at 
når DCF indbød til et arrangement,så var regnguden også 
til stede. 
I de senere år har den herre imidlertid haft andre inte 
resser-,men desværre har han atter i år fattet interesse 
for DCFs kampe. 
Matchen DCF XI Øst (et udvalgt hold fra Sjælland og Fyn) 
mod Royal Air Force på Brøndby stadion blev totalt spo
leret og matchen DCF XI Vest (et udvalgt jysk hold) mod 
British Army On Rhine blev druknet på det mest vitale 
tidspunkt af kampen,således at den - ligesom kampen i 
Brøndby - endte uafgjort, 
Mens kampen mod RAF som sagt blev helt uden interesse, 
var matchen mod BAOR åben næsten til det sidste og man 
må vel nok sige at DCF-holdet stod med de bedste kort 
på hånden både før og efter regnen faldt. 
SJUPPERI VAR DET 
I Brøndby fik man kun spillet en kvartleg.Banen havde 
stået under vand natten før,og:ganske vist lykkedes det 
arrangørerne ved hjælp af en stor indsats,bl.a.fra sta
dionpersonalet,at få den gjort anvendelig,men_et sjuppe
ri var det og græsset var vådt det meste af tiden. 
Matchen blev spillet over to gange 60 overs.I en halv
leg,som bygerne udstrakte til at vare fra kl.10 til hen
ved 16-tiden,lykkedes det englænderne at score 173 for 
9.Det skyldtes to ting.
For det første at RAF vitterligt har en overordentlig
god gærdespiller i Boneham,anfører med et liv� cricket 
Som 39-årig har han besluttet at det er hans sidste sæ
son og efter 29 år med cricket har han vel også lov at 
læm:,e op.Han startede i en ung alder i Warwickshires 
stab men kom i RAF og har her spillet og lavet points 
mod �æsten alt,hvad der er kendt i den engelske cricket 
verden. 

Glostrup slog RAF 
Som nævnt viste de gæstende hold fra RAF og BAOR noget 
svingende styrke i kampene mod de udvalgte DCF-hold.Det 
gjorde de også i de privatkampe,der var arrangeret ved 
siden af. 
BAOR havde stort besvær med at slå et noget sammenskra 
bet Skanderberg-hold i en kamp over to gange 25 overs, 
hvor BAOR startede med 122 for 5 og først kampens næst 
sidste bold havde Skanderborgs sidste gærde ude for en 
jysk total på 112. 
Så gik det nemmere for BAOR i den anden kamp mod B 1�09 
i Odense,hvor fynboerne nåede 107 for 6,mens BAOR kvit
terede med 110 for kun et fald.Woods var her bedst med 
8(h mens Beer,•scorede 58 mod Skanderbor,hvor Woods hav
de 27 • . Hos fynboerne scorede Flemm.Dalager 47 mens E
rik Juul (25) og Jan Wittus (24) var Skanderborgs bed
ste. 
Derimod overraskede Glostrup med en sejr over RAF -
takket være åbnerne Per Hansen og Steen Thomsen,der 
først sagde farvel ved 99 og således var godt på vej 
mod de 164 for 6 RAF havde scoret på sine 35 overs.Glo 
strup passerede for 8 fald.Steen Thomsen blev bedst med 

· 66,mens Per Hansen scorede 57.Hos RAF noterede Boneham
sig for 49 og Carter for 32.RAF revancherede sig så mod 
AB,der mistede 9 gærder for 66,men hvor Ths.Kentorp 
sammen med Hans H.Moldow rettede halvlegen op til 108 
Kentorp scorede 34,Moldow 13+.Russel tog 6 for 26.Abne 
ren Hutchinson lagde grunden med 43 og siden battede 
Boneham sejren hjem som 8.gærde med 33+.Kentorp havde 
3 f.22 og Bj.Rossen 3 f.27. 
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I en af kampens mange pauser underholdt han om sin de
spekt for de moderne hjelme,de professionelle gærdespil 
lere bruger.Det skete efter at han havde fået slået sin 
kasketskygge fra af en afskyelig bold fra Ole Mortensen 
- en bold,der - skønt ikke alt for kort - kom op.Bone
ham udtalte sig iøvrigt med stor respekt om Ole Morten
sens kastning,som han fandt hurtigere end det holland
ske testholds fryutede van IJeel des. Boneham vurderede
Ole Mortensen som omkring en yard lan9sommere end de
engelske fastbowlere,såsom Peter Lever,Suttleworth og
andre,som Boneham spiller regelmæssigt imod.
DESPERAT UHELDIG 
Boneham reddede alene den engelske halvleg.Han brød sig 
tydeligvis ikke om Ole Mortensen,søgte en over9ang næs 
ten desperat at slå ham ud af længde,men Boneham over
levede med lidt lykke og meget held. 
Senere hævede han scoringstempoet,da han lavede tre 6-
ere på Henning Lystrups spinnere.Samme Lystrup var des
perat uheldig ved at få Boneham droppet,dels af Steen 
Thomsen,dels på en stokke-chance,som keeperen Michael 
Petersson missede.Endvidere måtte Ole Mortensen gå et 
skridt tilba9e over grænsen,så et greb blev forvandlet 
til en 6·er. 
Men englænderne fightede for sejren.Det var ikke alt 
for imponerende,hvad de øvrige kunne,men en vis kvali
tet skal man ikke frakende dem.Boneham lavede 73,før 
han i nok et forsøg blev grebet ud af Morten Petersson 
der kastede konstant og godt og tog 5 9ærder for 40. 
Steen Thomsen blev lidt dyr til sidst,Lystrup var uhel
dig,men havde svært ved at få hold på sagen i begyndel
delsen og Bruno Nielsens tre overs forekom lidt for im
ponerede af modstanderne. 
Det danske markspil var desværre et sort kapitel.De u
behagelige vejrforhold kan ikke undskylde,at det hele 
var så ordinært.Een ting er,at oplagte chancer tabes -
det kan være et uheld - men bortset fra det var alting 
(indstik,stopninger m.m.) så middelmådigt,så middelmå
digt .. ., 
Danskerne var ved gærdet 9 overs,hvor det blev til 14 
point for tabet af et gærde (Ole Mortensen) før regnen 
satte det definitive punktum. 
HVORFOR STADIG BAOR OG RAF? 
Kampe mod RAF og BAOR får altid folk til at spørge,om 
vi skal blive ved at spille mod disse hold.Dertil er at 
si9e,at det hollandske landshold og diverse county-lig
nende engelske hold finder at det er en god ide at spil 
_le med holdene fra hær og luftvåben,og at vi i Danmark 
nok er lidt for tilbøjelige til at rynke på næsen ad 
spillere,der ikke længere ser ud til at være kommet li
ge ud af moders skød. 
Derudover kommer,at vi skal være glade for overhovedet 
at få udenlandske hold til dette land,der med sine him
melråbende priser på alt har sat en stopper for de fles
te cricketbesøg udefra. 
Bortset fra det,er der altid noget godt ved englænderne 
Her kunne man f.eks.glæde sig over Boneham,hvis dybe kær 
lighed til spillet og store klasse skinnede igennem og 
det selv på en våd og ulækker dag i Brøndby i hans kar
rieres tusmørke. Nis. 

I Skanderborg blev det til 4 timers cricket, før regnen 
greb afgørende ind i løjerne.Selvom der kom en byge en 
gang imellem slap man med et kvarters afbrydelse ind
til 15.30,hvor DCF stod med 55 for 2 og med 2 1/2 times 
spilletid tilbage havde en fair chance for at passere 
BAOR·s 141. 



Men halvanden times styrtregn levnede kun 18 overs til
bage,hvilket betød at Klaus Buus var nødt til at lade 
sine spillere forcere for at score de manglende 87 po
int: med 5 overs tilbage manglede man kun 32,men et par
hurtige fald betød at anføreren var nødt til at gå ind 
og lukke af,så DCF endte med 116 for 8. 
Det var en noget flad slutning på en kamp,hvor det jys
ke hold hele tiden så ud til at have fat i den lange en 
de af kæppen.Som RAF var BAOR et blandet hold med et 
par klassespillere og ellers op og ned - tilføjes skal 
det dog at det danske markspil var helt oppe på toppen 
trods vejret - et par af englænderne så absolut ikke ud 
til at have regnet med at blive sendt til pavillonen på 
den måde det skete. 

GLIMRENDE DEBUT 

Var der nogle,som havde sat spørgsmålstegn ved kun 17-
årige Jørgen Morilds udtagelse til dette hold måtte kam 
pen overbevise dem om noget andet - nok må det siges at 
han endnu skal udvikle sig en del for at kunne bruges 
som åbningsbowler (men de formodet bedste var jo også 
optaget mod RAF) men hans gærdespil var glimrende - han 
forcerede virkelig godt da han kom ind som 6.gærde ved 
en total på 68 og stadig skulle nå de 142 - da han blev 
grebet ud af kasteren på et forfejlet slag,stod der 111 
på tavlen - selv havde han scoret de 25 i en 50 minut
ters stand.Desuden havde han et godt greb på et tids
punkt da BAORs total var steget vel rigeligt. 
Han greb kasteren Walters,iøvrigt en af de få tilbage
værende spillere fra det hold,DCF mødte i Tyskland i 
fjor.Walters kom ind som 8.gærde da BAOR kun havde 93 
og sammen med vestinderen Antrobus,der var det gæsten
de holds bedste,satte han totalen op til 139. 
Antrobus,der stod inde i to timer,spillede i begyndel
sen meget forsigtigt,men efterhånden mere frigjort og 
nåede op på 61 point før han blev taget i stor stil i 
et enhåndsgreb af store Torben Skov nede bag 2.slip.Tor 
ben havde iøvrigt på samme måde,på samme sted og også 
på Carsten Mprilds kast grebet en af BAORs andre spil
lere ud.Antrobus kom ind ved 33/3 og gik ved 141/10 og 
så var den potte ude,idet sidstemanden spillede sin før 
s te bold lige i hænderne på Claus Morild midt for. 
Carsten Morild blev bedste kaster med 6/34 på 13 1/2 o 
ver og havde selv et greb samt et indstik så fantastisk 
ekspedit fra square leg næsten vinkelret på gærdet,at 
gærdespilleren ikke så meget som nåede at glippe med 
øjnene.Også keeper Westergaard var på tæeerne med et 
godt greb,så der var ikke meget at anke over i den dan
ske markhalvleg.Forholdene taget i betragtning. 
Claus Hansen leverede en solid åbningsbowling med l for 
17 på 10 overs,hvoraf 4 var maidens.Skal vi indvende 
noget så måske at Henning Olesen fik lidt for mange o
vers og Torben Skov lidt for få,samt at det er meget 
vanskeligt for en mangeårig keeper at omstille sig til 
markspiller - derfor var l.slip måske ikke lige den rig 
tige plads for Bjarne Jensen. 

SØGTE AT FORCERE 

Foruden Antrobus og Walters nåede kun det ene åbnings
gærde, Lfood, to-cifret score med 35 - ingen af de øvrige 
scorede mere end 4,så alt i alt var 141 måske til den 
gode ende til BAOR. 
På den anden side skulle der jo også gerne blive en kamp 
ud af det,og det var der måske ikke blevet,hvis englæn
derne var sendt ud for 100 og hvis det vel at mærke hav 
de holdt tørvejr. 
Nu åbnede Claus Morild og Jens Priess med et dejligt 
friskt og aggressivt gærdespil - meget ofte er åbningen 
selv i endages kampe en sløv affære,men ikke her - de 
skiltes efter 20 livlige minutter med 24 pts på tavlen 
Priess med ben for,Morild kastet på 3.bold derefter. 
Hans Frantzen - en af årets store gærdeoverraskelser -
samt Bjarne Jensen afløste,efter en forsigtig start så 
det ud til at især sidstnævnte havde spillet sig ind -
der stod 55 på tavlen da regnen kom 40 minutter senere. 
Efter regnen med besked på at forcere,holdt Frantzen 
kun til 3 bolde,Bj.Jensen spillede nu friskere til med 
Carsten Morild som makker,men blev også grebet ud (68/4 
det samme gjorde Carsten Morild kort efter - således at 
Jørgen Morild og Erik Westergaard var makkere. 
Westergaard spillede sin vanlige stil 4-2-4 på de tre 
første bolde,så havde den erfarne l·Jalters luret ham.Det 
blev derefter Claus Hansen som holdt sit gærde,mens 

Ole Mortensen,Svanholm - en gamr,1el rotte var 
begejstret over hans action 

Jørgen Morild - til at begynde med var det måske ikke 
lige stilrent altsammen,men efterhånden fik Morild styr 
over det og fik scoringshastigheden op igen,så der blev 
håb om at danskerne måske alligevel kunne "kravle" o
ver BAORs total. 
Men det lykkedes ikke - Claus Hansen blev kastet Lid på 
l.bold i 5.sidste over og da Jørgen Morild umiddelbart 
efter blev grebet modtog Torben Skov og Klaus Buus stil 
færdigt de sidste bolde. ola 

8/7.Brøndby stadion.DCF XI ØST-ROYAL AIR FORCE (Tysk
land) .2 x 60 overs.Uafgjort.Regn.RAP 173/9 (Boneham 73 
Ballinger 23,0le Mortensen 11-0-20-2,Steen Thomsen 19-
3-44�2,Mo.Petersson 19-3-40-5,Bruno Nielsen 3-0-12-0,
Henn.Lystrup 8-0-47-0) ,DCF XI ØST 14/1 (0.Mortensen 8, 
P,P.Klokker 5+,Per Hansen O+,Fi� Nistrup,Johan Luther
Steen Thomsen,Bjarne K.Jensen,Mi.Petersson (anf.& kee
per),Mo.Petersson,Bruno Nielsen,Henn.Lystrup,did not bat 

8/7.Skanderborg stadion.DCF XI VEST-BRITISH ARMY ON 
RHINE (Tyskland) .Uafgjort.Regn.BAOR 141 (Antrobus 61, 
Wood 35,Walters 25,Carsten Morild 13.3-3-34-6,Claus 
Hansen 10-4-17-1,Jørgen Morild 4-0-19-1,Henn.Olesen 
15-1-Sh-l,Torben S.Nielsen 4-1-10-0) ,DCF XI VEST 116/8
(Jens Priess 13,Cl.Morild 7,Hans Frantzen 12,Bjarne Jen 
sen 26,Ca.Morild 7,Cl.Hansen 5,JØrgen Morild 25,Erik
Westergaard 10,T.S.Nielsen 4+,Kl.Buus 2+,Henn.Olesen
did not bat,Walters 17-5-33-6,Thorne 13-1-69-2,Antro
bus 4�2�9-0).

CRICKET JULI 1978 11 



] .division: 

GÆRDESPIL 
Morten Petersson,Svanholm 
Klaus Buus,AaB 
Peter P.Klokker,B 1909 
Henrik Mortensen,AaB 
Bjarne K.Jensen,Svanholm 
Finn Nistrup,Svanholm 
Michael Petersson,Svanholm 
Erik Juul,Skanderborg 
Hans Frantzen,Arhus 
Ole Mortensen,Svanholm 

KASTNING 
Henrik Mortensen,AaB 
Carsten Morild,AaB 
Henning Olesen,AaB 
Peter Schmidt,Svanholm 
Jørn_Beir Andersen,Arhus 
Per Rasmussen,Skanderborg 
Morten Peters son ,Svanhol m 
Ole Mortensen,Svanholm 
Jørgen Jønsson,Svanholm 
Torben Skov Nielsen,Chang 

2.division:

GÆRDESPIL 
Mahboob Subhani,Frem 
Johan Luther,Frem 
Jan Ribel,AB 
Tom Iver Poulsen,Horsens 
Bjarne Rasmussen,Silkeborg 
Steen Lund,KB 
Bruno Nielsen,KB 
Chr.Ankersø,Esbjerg 
Finn Madsen.Frem 
Erling Krogh Andersen,Herning 

KASTNING 
Bent Andersen,Silkeborg 
Anker Ankersø,Esbjerg 
John Christensen,Slagelse 

hl n.o h.s pts gnsn 
8 7 39+ 139 139.0 

10 6 53+ 260 64.5 
11 5 77+ 338 55.5 
7 2 70+ 222 44.4 
9 4 65+ 205 41.0 

12 2 57 380 38.0 
11 3 59 267 33.7 
6 1 4 7 16 3 32 . 6 

13 2 84 353 32.0 
12 1 69 348 31.6 

DVS. m.o pts gd
131.3 51 173 39 
113.2 40 208 38 
101.4 26 199 21 
72.5 9 237 24 

105.2 22 226 21 
103,0 24 203 17 
91 .1 15 305 25 

123.0 18 405 32 
66.5 11 219 17 
74.3 15 207 15 

h 1 n. o h. s pts 
12 4 109+ 598 
12 4 1 Ol 520 
6 2 81 225 
6 2 69 198 
7 1 120 270 
7 0 116 270 
7 1 48 228 

10 2 94 303 
10 3 92 264 
6 1 49 172 

ovs. m.o pts gd 
56.4 10 133 16 
56.4 12 179 18 
78.0 9 193 18 

gnsn 
4.4 
5.4 
9.4 
9.8 

10.7 
11.9 
12.2 
12 .6 
12 .8 
13.8 

gnsn 
74.7 
65.0 
56.2 
49.5 
45.0 
38.5 
38.0 
37.8 
37.7 
34.4 

gnsn 
8.3 
9,9 

10.7 

Peter Schmidt,Svanholm - bedste kaster 
udenfor AaB 
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Tom Kristensen,Svanholm II 
Troels Nielsen,Frem 
Ole Beir Andersen,AB 
Bjarne Rasmussen,Silkeborg 
Ole Schaumann,Horsens 
Jan Madsen,Esbjerg 
Henning Lystrup,KB 

3.divisionerne:

GÆRDESPIL 
Hans H.Nissen,Sorø 
Jørgen Morild,Arhus II 
Poul E.Mortensen,Holstebro 
Ole HUckelkamp,Sorø 
Søren Nissen,Svanholm II I 

KASTNING 
Jørgen Eliasen,Sorø 
Peter Johansen,Holstebro 
Eigil Johansen.Roskilde 
Albert Keun,Kolding 
Jan Bredo,Ringsted II 

Juniores: 

GÆRDESPIL 
Karl E.Poulsen,Nyk.M.(43) 
Mich,B.Hansen,Ringsted (41) 
Ole BUlow,Horsens (42) 
Carsten Strandvig,Chang (43) 
Thony Hadersland,AB (41) 
Knud Larsen,Kerteminde (42) 
Erik Jensen.Køge (41) 
Jan Bredo,Ringsted (41) 
Michael Jacobien,Ri�gsted (41) 
Søren Mikkelsen,Glostrup (41) 

KASTNING: 
Niels Bindslev,Chang (43) 
Lars Wittus,Skanderborg (42) 
Torben Stern,Skanderborg (42) 
Peter Morthorst,Sorø (41) 
John Tørring,Chang (43) 
Mich.B.Hansen,Ringsted (41) 
Søren Bo Rasmussen,Ringst,(41) 
Søren Mikkelsen,Glostrup (41) 
Bj,Knakkergaard,Nyk.M.(43) 
Karl P.Graversen,Nyk.M,(43) 
Carl Sejr,Arhus (42) 
Jan Bredo,Ringsted (41) 
Drenge: 

GÆRDESPIL: 
Bj. Knakkergaard ,Nyk. M ( 54) 
David Olafsson,Svanholm (51) 
Peter Lillebæk,Nyk.M (54) 
Tim Jensen,Esbjerg (52) 
Matti Jacobsen,Køge (51) 
Jan Madsen,Fredericia (52) 
Jesper Larsen,Svanholm (51) 
Ole Olsen.Ringsted (51) 
Karl Einer Poulsen,Nyk.M.(54) 
Kenneth Burridge,KB (51) 
Kim Olsen,Chang (54) 
Carl-Erik Pedersen,Frem (51) 
Per Pedersen,Chang (54) 
Kenneth Jacobsen,Køge (51) 
Anders Larsen,Arhus (54) 
Allan From Hansen,Svanholm ( 51 ) 

Erik Juul,Skander
borg - ny på "Top 
ti"-gærdelisten 

92.0 21 236 21 11 .2 
138. 1 38 407 34 11. 9
97.4 21 278 23 12 .0 

116.0 31 276 23 12.0 
87.0 18 219 17 12.6 
84,3 12 312 22 14. 1 

129.0 26 372 26 14.3 

hl n.o h.s pts gnsn 
6 4 34 123 61.5 
5 2 65+ 175 58.3 
5 2 65+ 173 57.6 
6 2 80 217 54.2 
6 2 57+ 194 48.5 

ovs. m.o pts gd gnsn 
156.0 28 360 40 9.0 
59.3 12 148 16 9.2 
67.0 14 146 15 9.7 
67.0 14 160 16 10.0 
62.0 14 174 17 10.3 

hl n.o h.s pts gnsn 
4 1 95 210 70.0 
5 2 38+ 153 51.0 
6 1 99 250 50.0 
4 0 82 197 49.3 
4 1 66 138 46.0 

11 3 114+ 351 43,9 
6 1 73 191 38.2 
6 0 66 206 34.3 
6 2 39 127 31.8 
6 1 58+ 153 30.6 

ovs. m.o pts gd gnsn 
23.5 7 50 12 4.2 
31.4 7 53 12 4.4 
48.4 12 100 20 5.0 
45.0 12 80 14 5.7 
37,2 10 102 14 7.3 
45.3 12 155 18 8.6 
63,5 14 153 17 9.0 
70.0 24 119 13 9.5 
45.5 12 140 14 10.0 
61 • 1 8 171 16 10.7 
46, 1 11 153 12 12 .8 
50.3 7 175 12 14.6 

hl n.o h.s. pts gnsn 
7 3 61+ 259 64.8 
7 4 53+ 140 46.7 
5 2 101 + 134 44.7 
6 2 43+ 16S 40.8 
3 2 57+ 225 37.5 
7 2 62+ 174 34.8 
7 3 42+ 134 33.5 
9 0 71 286 31.8 
6 2 72+ 127 31:13 

10 5 57+ 143 28.6 
8 0 58 226 28.3 

11 1 113+ 262 26.2 
6 0 48 152 25.3 
9 1 83 201 25 .1 
7 1 55+ 134 22.3 
3 0 53 149 18.6 



Mahboob Subhani,Frem Jørgen Eliasen,�orø 
- flest points i år - flest gærder i år

KASTNING: ovs, m.o pts gd 
Kim Petersen,Nyk.M.11 (53) 52.0 14 61 31 
Jesper Rosendal,Herning ( 53) 99.4 30 125 39 
Tim Jensen,Esbjerg (52) 79.0 18 142 31 
David.Olafsson,Svanholm ( 51 ) 76.4 26 166 36 
Bj.Knakkergaard,Nyk.M.I (54) 80. l 27 139 30 
l1ichael K.Andersen,Herning (53) 99.0 33 150 28 
Lars Mikkelsen.Glostrup (51) 74.0 23 152 27 
Kim Olsen,Chang (54) 59.0 21 132 21 
Jan Madsen,Fredericia (52) 79.0 22 213 33 
Jens Bredo,Ringsted (51) 83.5 17 211 30 
Chr.Mikkelsen,Nyk.M.I (54) 64.3 17 157 22 
Søren Henriksen,Svanholm (51) 78. l 18 180 23 
Ole Olsen,Ringsted (51) 106. l 21 229 27 
Matti Jacobsen,Køge (51) 84.3 20 231 24 

lilleput: 

GÆRDESPIL: hl n.o h.s pts 
Lars Mikkelsen,Glostrup (61) 5 2 95 236 
Martin Bundgaard,AB (61) 7 4 84+ 214 
Claus Sørensen,Glostrup (61) 5 2 42 140 
Kenneth Hansen,Ringsted (61) 8 l 71 265 
Kaj Andersen,Holstebro (63) 6 2 51+ 136 
Ole Stoustrup,Køge (61) 6 2 37+ 116 
Martin Burridge,KB (61) 6 0 46 125 
Jens Bredo,Ringsted (61) 8 l 43+ 125 
I-lorten Halver,Nyk.F (61) 9 l 43 130 

KASTNING: ovs. m.o pts gd 
Jan Anker,Chang (63) 50 .4 22 64 25 
Jesper Stensnæs,Nyk.F (61) 74.4 26 150 34 
Lars Mikkelsen,Glostrup (61) 73,0 20 133 30 
Troels Jepsen,Kerteminde (62) 43.0 19 82 17 
Jens Bredo,Ringsted (61) 85.3 19 178 33 
Martin Burridge,KB (61) 88.2 20 204 37 
Martin Bundgaard,AB (61) 80.3 24 197 31 
Claus Sørensen,Glostrup (61) 63. l 18 144 18 
Kenneth Martinsen,AB (61) 67.0 14 174 21 
Per Madsen,Køge (61) 74.3 19 178 21 

Jan Ribel,AB - godt spillende ved gærdet 

gnsn 
2.0 
3.2 
4.6 
4.6 
4.6 
5.4 
5.6 
6.3 
6.5 
7.0 
7. l 
7.8 
8.5 
9.6 

gnsn 
78.7 
71.3 
46.7 
37.9 
34.0 
29.0 
20.8 
17. 9
16.3 

gnsn 
2.6 
4.4 
4.4 
4.8 
5.4 
5.5 
6.4 
8.0 
8.3 
8.5 

Kvalifikationskrav: 
Gærdespil:Seniores min.5 halvlege og 150 pts,juniores

min.4 halvlege og 125 pts,drenge min.5 halvlege og 125 

pts,lilleput min.4 halvlege og 100 pts. 

Kastning;Seniores min.15 gærder,juniores min.4 halvlege

og 10 gærder,drenge min.20 gærder,lilleput min.4 halvle-

ge og 15 gærder. . . . . 
(Når spillere fra Esbjerg ikke figurerer i Juniorstati

stikken skyldes det manglende indberetninger).

" ..• N o"

OFFICIELT FRA FORBUNDET 
,, 

Soranerne har trukket klubbens hold i mellemrækken,kr. 
31.De af holdet spillede kampe udgår i beregningen af
turneringspoints og i stillingen.

Turneringsledelsen har fastsat kampen i oprykningsspil 
let Frem-Herning,udsat fra 29.juli,til afvikling lør
dag 26.august.Dette medfører at kampen Slagelse-Frem, 
der oprindeligt var fastsat til 26.august flyttes til 
søndag 27.august. 

Turneringsledelsen har for DM-spil ,opryknings- og kva-
1 ifikationsspillenes vedkommende besluttet at kampe, 
der er udsat eller afbrudt p.gr.af regn og som har be 
tydning for medaljeplacering,op- eller nedrykning,spil 
les den første søndag efter turneringens ordinære af
slutning.Kampdagen bliver for DM-spil og kvalifikati
onsspil 10.september,for oprykningsspil 3.september. 
Det vil altså sige at - stadig såfremt de får betyd
ning - spilles kampene AB-B 1909 samt Ringsted-KB den 
3.september og kampen Herning-Svanholm II 10.september
Såfremt Svanholm I's protest mod banen i Nyk.M.afvises
spilles også kampen Nyk.M.-Svanholm I 10.september. Tur
neringsledelsen gør opmærksom på,at får de her impli
cerede klubber flere kampe aflyst p.gr.af regn,må dis
se kampe afvikl es før den ord i nære turnering, i det tur
neri ngsl edel sen så forbeholder sig ret til at afgøre,
hvilken kamp,der kan udsættes til efter den ordinære
turnerings slutning.

Skanderborg Boldklubs cricketafdeling har fået ny for
mand.Det er Jørn Steen Larsen,Syrenvej 8,8660 Skander
borg,telf,(06) 52 22 83. 

CRICKET JULI 1978 13 



LØST OG FAST OM CRICKET OG CRICKETERS 

4. slip

Skanderborg Boldklubs 80 års jubilæum blev en stor 
sportslig succes - udover triangelmatchen mellem VBB 
Berlin,Erratics Oxford og Skanderborg - blev der budt 
på cricket en hel uge igennem.Blandt andet gjorde kam
pen mellem byrådet og SBs lilleputter stor lykke,for
tieller Evald Møller,Arhus pigegarde lavede 1.tattoo før 
kampen som lilleputterne vandt med 6 stående gærder, 
efter at byrådsmedlemmerne og folk fra den kommunale 
administration havde scoret 29 points for 11 gærder 
plus tre reserver.Borgmester Ejnar Jacobsen og vice
borgmester Aage Madsen åbnede. 
Der blev udvekslet gaver mellem de vestberlinske,engel 
ske og danske spillere - således fik hver af Skander
borgs spillere en plade af formanden for VBB,Kurt Rietz 
Melodien var - ja,rigtigt gættet - Berlinerluft.Han o
verrakte SB et smukt sølvfad som jubilæumsgave - det 
skete ved selve jubilæumsfesten på restaurant Capri 
hvor ca,200 festede for SB,der jo også er fodbold,hånd 
bold og gymnastik, 
DCFs formand Ove Dalsgaard,Viborg,takkede Skanderborg 
for godt samarbejde gennem årene og begavede Evald Møl 
ler med et forbundsslips,mens Henry Buhl,Husum,havde 
malerier af cricketspillere i aktion med som gave. 

Carsten Morild,42 år,har netop spillet sin kamp nr.300 
for AaB - og �ubilæet blev passende fejret med en kamp 
mod Nyk.M,Forrnden blev Carsten Morild stærkt hyldet af 
afdelingsformand Flemming Sørensen. Carsten Morild har 
spillet l.holds cricket i 29 år,heraf et enkelt for B 
1909,ellers udelukkende i AaB.-Sålænge jeg ikke er no
gen belastning for holdet,bliver jeg ved som divisions 
s�iller i AaB,Jeg har stadig den samme lyst til spillet 
s1n da jeg var ung,sagde jubilaren ved kampen.Jeg har, 
alderen til trods,stadig ambitioner og de går i retning 
af a't få den oplevelse at komme til at spille på lands
holdet sammen med mine to sønner.Men det kræver natur
ligvis træning fortsat at holde sig blande de bedste. 
Mere træning,end jeg før har haft.Jeg træner minimum 
tre gange om ugen og træningen består hver gang i en ti 
mes bowling og en halv times gærdespil ,siger jubilaren 
der - hvis internationale og repræsentative kampe blev 
regnet med - formentlig har omkring de 400 kampe.Og så 
kan vi andre passende spørge hvor mange andre,uanset om 
de er 42 eller 24,der yder den træningsindsats! 

Det danske Forty-hold drog 21.juli i bus til England 
via Holland for at deltage i de gamle drenges turne
ring mod den engelske XL-Club og Still Going Streng 
fra Holland.Det danske rejseselskab håbede også at kom 
me til at spille en kamp i Holland før turen over ka
nalen.Arets turnering blev spillet i Oxford. 

Mogens Christensen,B 1909,anfører og UK-medlem,fejrede 
sit 100 kamps-jubilæum i matchen mod Hjørring i opryk
ningsspillet og det med en sejr - det viste sig ikke 
nødvendigt for ham at gå til gærdet,men han tog 3 gær
der for 13 på 26 bolde! 

Leigh Cricket Club i Lancashire ca.halvvejs mellem Man 
chester og Liverpool fejrer i 1979 sit 125.års jubilæ
um.Det sker bl.a.ved en cricketuge,hvor man håber at 
kunne møde udenlandske hold.Derfor er Leigh CC interes 
seret i at høre fra et dansk hold,som måske planlægger 
en tur til England i 1979,Det er den lokale plan at 
finansiere cricket-ugen ved lokale sponsores,således 
at gæsterne måske også kan slippe lidt billigere.Endnu 
er jubilæums-cricketugen ikke lagt fast i detaljer,men 
interesserede danske klubber kan skrive til D.J.Mal
colm,hon.cricket.secretary,Leigh Cricket Club,Beech 
Walk,Leigh,Lancashire. 
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Lystrup -
fortjent KB'er 

På KBs fødselsdag (102 år) blev Henning Lystrup hæd
ret med titlen "Æresgallerist",mens Morten Blangstrup 
fik FIBs jubilæumslegat.Hæderen i æresgaller+et kan 
vist bifaldes af den ganske cricketverden.Henning Ly
strup kom til KB i 1963 fra Hjørring (både før og siden 
har vendelboerne foretrakket KB når de kom til hoved
staden) og siden har han været et væsentligt aktiv for 
cricketspillerne på Peter Bangsvej - ikke alene i kraft 
af sine egne fortjenester med bat og bold,men også for
di han sammen med Traugott Elberth og Ole Michaelsen 
fik sat skub i ungdomscricket i KB.- han har siden gen 
nem stor offervilje forstået at holde ved og bygge end 
nu mere op,som det siges i en smuk hyldestomtale i KBs 
medlemsblad.Han er en meget fortjent KB'er! 

Præsidenten for VBB Berlin,Kurt Rietz,den eneste tys
ker på holdet fra Vestberlin indbød i forbindelse med 
Skanderborgs 80 års jubilæumsfestligheder de to andre 
deltagende klubber - foruden Skanderborg også Erratics 
Oxford til at afvikle en triangelmatch som den i Skan
derborg,; Vestberlin næste år. 
Erratics præsident Bill Harris vil arbejde videre med 
planerne og Skanderborg skal nok møde op,idet dansker
ne vandt turneringen i Skanderborg - knebent ganske 
vist,men alligevel. 
Vejret drillede også her,så kampen mellem Skanderborg 
og VBB blev afviklet i to omgange med 31 overs til hver 
side.Skanderborg vandt så beskedent som med 4 point. 
Jyderne startede med 130/4 på sine 31 overs (Keld Kri
stensen 41,Erik Juul 28+),hvorefter VBB nåede 126/9 på 
sine overs.Carson blev topscorer med 49 og gæsternes 
7.gærde faldt først ved 120.
Mod Erratics blev sejren på 13 point over 40 overs,men
sidste engelske gærde faldt først på kampens sidste
bold.Skanderborg startede med 183/8 (Jens Priess 67,
Vagn Zilmer 30+,C.Sherwood 5/35) og gæsterne nåede 170
(Sherwood 71,R.Tavinor 48+,J.St.Larsen 3/48,Leif Han
sen 3/44).
I kampen VBB-Erratics-VBB var der også spænding på.Det
vestberlinske hold lagde for med 161 og Erratics passe
rede i næstsidste over for tabet af 8 gærder - jo vist
kan sådanne turneringer være særdeles spændende.

FORSIDEBILLEDET.-Den tidligere landsholdsspiller Jørn 
Steen Larsen,Skanderborg,som i nogle år var mere eller 
mindre ude af cricket på grund af skader,er nu atter en 
værdifuld mand for Skanderborgs l.divisionshold og han 
er det ikke mindre for Skanderborg Boldklubs cricketaf 
deling.Efter at den hidtidige afdelingsformand Peter 
Hansen har fået arbejde i Hjørring har Jørn Steen Lar
sen også overtaget formandshvervet.Men derudover tegne 
de Skanderborg-spilleren sig for sæsonens hidtil eneste 
l.klasses century,da han scorede 108 i Nykøbing Mors.
Poul Jensens billede viser Skanderborg-spilleren på vej
mod century·et,



STILLINGER 

3.JULI:

DM-SPILLET: 

AAB 5 30 6.00 
SVANHOLM 4 24 6.00 
ARHUS 6 21 3.50 
SKANDERBORG 4 11 2.75 
GLOSTRUP 5 5 1.00 
NYKØBING M. 4 4 1.00 

OPRYKNINGSSPILLET: 

RINGSTED 2 12 6.00 
KB l 6 6.00
B 1909 2 7 3.50
ESBJERG 2 7 3.50
SILKEBORG 2 7 3. 50
CHANG 2 7 3.50
HJØRRING 3 3 1.00
AB 0 0 0.00

KVALIFIKATIONSSPILLET: 

FREM 6 31 5. 17 
SVANHOLM II 5 20 4.00 
HERNING 4 13 3.25 
SLAGELSE 5 15 3.00 
HORSENS 5 14 2.80 
KØGE 5 10 2.00 

3.DIVISION ØST:

RINGSTED II 5 27 5.40 
SORØ 7 36 5. 14 
AB II 6 24 4.00 
GLOSTRUP II 4 16 4,00 
SVANHOLM II I 6 23 3,83 
KØGE II 7 23 3.29 
ROSKILDE 6 16 2.67 
SLAGELSE I I 6 15 2.50 
SORANER 6 15 2.50 
KB I I 6 14 2.33 
FREM I I 6 6 1.00 

3. DIVISION VEST:

NYKØBING M. I I 6 26 4.33 
ESBJERG II 6 26 4.33 
VIBORG 5 20 4.00 
FREDERICIA 6 21 3.50 
KOLDING 6 21 3.50 
KERTEMINDE 6 21 3.50 
ARHUS II 7 24 3.43 
HOLSTEBRO 5 15 3.00 
SKANDERBORG II 5 15 3.00 
B 1913 6 16 2.67 
DRONNINGBORG 4 9 2.25 

MELLEMRÆKKERNE: 

KREDS 31: 

NYKØBING F. 4 24 6.00 
GLOSTRUP III 3 13 4.33 
LUND 3 12 4.00 
JB 77 2 6 3.00 
ISHØJ 3 2 0.67 
RINGSTED I II 2 l 0.50 
NÆSTVED 2 l 0.50 
SORANER II trukket 

KREDS 32: 

HUSUM 6 39 6.50 
B 1913 II 6 27 4.50 
B 1909 II 5 20 4.00 
KOLDING I I 6 21 3,50 
KERTEMINDE II 6 5 0.33 
HOVEDGAARD 4 2 0.50 

KREDS 33: 

AAB II 3 15 5. 00 
CHANG II 4 19 4.75 
HJØRRING II 3 12 4.00 
VIBORG I I 4 9 2.25 
HERNING I I 5 2 0.40 

KVINDER: 

KREDS 34: 

KØGE 
KERTEMINDE 
AB 
RINGSTED 

JUNIORES: 

KREDS 41: 

SVANHOLM 
SORØ 
AB 
GLOSTRUP 
RINGSTED 
KB 
KØGE 
SLAGELSE 

KREDS 42: 

ESBJERG 
SKANDERBORG 
ARHUS 
KERTEMINDE 
HORSENS 

KREDS 43:• 

CHANG 
NYKØBING M. 
VIBORG 
DRONNINGBORG 
HJØRRING 

DRENGE: 

KREDS 51: 

SVANHOLM 
GLOSTRUP 
AB 
KØGE 
RINGSTED 
BJERRED 
KB 
FREM 
ROSKILDE 
SLAGELSE 

KREDS 52: 

ESBJERG 
SKANDERBORG 
FREDERICIA 
KERTEMINDE 
B 1913 

KREDS 53: 

NYKØBING M. II 
HERNING 
NYKØBING M.III 
SILKEBORG 

KREDS 54: 

NYKØBING M. I 
CHANG 
AAB 
ARHUS 
HJØRRING 

LILLEPUT: 

KREDS 61: 

GLOSTRUP 
AB 
RINGSTED 
KB 
NYKØBING F. 
KØGE 
SVANHOLM 

l 6 6.00
3 12 4.00
3 6 2.00
5 6 l. 20

3 18 6.00 
4 21 5.25 
3 15 5.00 
4 19 4.75 
4 18 4.50 
3 8 2.67 
4 3 0.75 
4 0 0.00 

5 38 7.60 
5 29 5.80 
5 13 2.60 
5 8 l.60 
5 2 0.40 

2 14 7.00 
4 16 4.00 
2 6 3.00 
5 l O. 20 

trukket 

5 36 7.20 
4 26 6.50 
5 27 5.40 
6 26 4.33 
5 17 3.40 
5 15 3.00 
6 16 2.67 
5 3 0.60 
6 2 0.33 

trukket 

4 30 7.50 
3 20 6.67 
4 18 4.50 
4 9 2.25 
5 0 0.00 

5 36 7.20 
5 26 5.20 
6 13 2.17 
6 3 0.50 

5 36 7,20 
5 27 5.40 
5 10 2.00 
5 7 l .40 
3 2 0.67 

6 37 6.17 
5 29 5.80 
7 34 4.86 
7 28 4.00 
6 16 2.67 
7 17 2.43 
7 2 0.29 

KREDS 62: 

ESBJERG 
KERTEMINDE 
HERNING 

3 24 3.00 
4 14 3.50 
3 l O .33 

KREDS 63: 

CHANG 
NYKØBING M. I 
AAB 
HOLSTEBRO 
NYKØBING M. II 

4 18 4,50 
3 13 4.33 
4 12 3.00 
3 7 2.33 
3 l O. 33 

RESULTATER 
Såvel i stillingerne som i resultat
listen gælder,at kampe,der er udsat 

fordi en af parterne ikke kunne stil

le hold,er regnet som tabt for den 
pågældende klub og ikke spillet af 
modparten.Bliver sådanne kampe senere 

gennemført,indregnes resultatet i stil 

lingerne. 

OM-SPILLET 

17/6.NYKØBING M{hj)-SKANDERBORG.l.halvleg ikke færdig
spillet.(l-3).Skanderborg 234 (Jørn Steen Larsen 108, 
Jens Priess 32,Torben Stern 25,Claus Hansen 4/62,Lars 
Dahlgaard 3/29),Nyk.M.141/5 {Tage Mikkelsen 61+,Henning 
Jensen 25,Per Rasmussen 3/27). 

18/6.AAB (ude) over ARHUS med 7 st.gærder efter l.halv
leg.(6-1).Arhus 32 (John Madsen 40+,Hans Frantzen 30, 
Henrik Mortensen 3/15,Henning Olesen 3/36),AaB 114/3 
{Claus Morild 40,Klaus Buus 32+). 

24/6.SVANHOLM (ude} over SKANDERBORG med 44 pts efter l 
halvleg.(6-1).Svanholm 191/5 (Ole Mortensen 69,Gert Kri 
stensen 42,Michael Petersson 40,Leif Hansen 4/67),Skan
derborg 147 (Erik Juul 40+,Keld Kristensen 32,Tom Kri
stensen 6/30). 

24/6.ARHUS (hj} over GLOSTRUP med l st.gærde efter l. 
halvleg.(6-1).Glostrup 125 (Jørn Beir Andersen 8/44), 
Arhus 126/9 (John Madsen 32,Steffen Meibom 30,Thor Jen
sen 3/22). 

25/6.NYKØBING M (hj)-SVANHOLM.Ikke spillet p.gr.af regn 

25/6.AAB (hj) over GLOSTRUP med 78 pts efter l.halvleg. 
(6-1).AaB 154/9 (Carsten Morild 84,Klaus Buus 32,Thor 
Jensen 5/48,Steen Thomsen 4/73),Glostrup 76 (Carsten 
Morild 6/27). 

1/7.SVANHOLM (hj) over ARHUS med 7 st.gærder efter l. 
halvleg.(6-1).Arhus 89 (Hans Frantzen 28,Tom Kristensen 
3/17,0le Mortensen 3/34),Svanholm 120/3 (O.Mortensen 48 
Finn Nistrup 38+). 

2/7.AAB (hj} over NYKØBING M.med 83 pts efter l.halvleg 
(6-1).Nyk.M.54 (Ole Isaksson 3/14,Henning Olesen 3/15) 
og 26/7 (Henrik Mortensen 4/8,Carsten Morild 3/10),AaB 
137/6 (Carsten Morild 43,Claus Morild 41,Claus Hansen 
3/74). 

2/7.ARHUS (ude} over GLOSTRUP med 13 pts efter l.halv
leg.(6-1).Arhus 134 (John Madsen 43,Rene Thomsen 3/15) 
Glostrup 121 (Per Pedersen 37,Per Hansen 33,Jørn Beir 
Andersen 4/30,John Madsen 4/46). 

OPRYKNING 

17/6.KB (hj} over B 1909 med l st.gærde efter ].halvleg 
(6-1).B 1909 112 (Hans K.Lohmann 29,Henning Lystrup 5/ 
34,Bruno Nielsen 3/15),KB 115/9 (Hg.Lystrup 44,Suleman 
Khan 5/25). 
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18/6.RINGSTED {ude) over ESBJERG med 4 st.gærder efter 
1.halvleg.(6-1).Esbjerg 231 {Chr.Ankersø 87,Leif Øre 26
Per Persson 4/68,Han� orsen 3/47),Ringsted 236/6 (Per
Vinding 73,Jan Hansen 63,Henning Berg 40).
18/6.SILKEBORG (hj) over HJØRRING med 48 pts efter 1. 
halvleg.(6-1).Silkeborg 190 (Bjarne Rasmussen 120,Knud 
Randløv 25,Karsten Kristensen 3/42),Hjørring 142 (Mog. 
Uhrskov 37,Jesper Højer 28+.Bj.Rasmussen 8/40). 
24/6,B 1909 (hj} over HJØRRING med 6 st.gærder efter 1. 
halvleg.(6-1).Hjørring 154 (Jesper Morild 73,Niels Chr. 
Elefsen 34,Flemm.Dalager 6/34),Mogens Christensen 3/13) 
B 1909 155/4 (Peter P.Klokker 76+,Gulzar Ahmed 29+}. 
25/6.RINGSTED (hj} over HJØRRING med 4 st.gærder efter 
l.halvleg.(6-1}.Hjørring 170 (Karsten Kristensen 37,
Jens P.Morild 30,Mogens Uhrskov 29,Jan Hansen 4/43,Hans
Olsen 3/42},Ringsted 174/6 (Jan Hansen 75,Ebbe Hansen
32),
25/6.CHANG (hj} over SILKEBORG med 113 pts efter 1.halv 
leg,(6-1},Chang 208/9 (Bjarne Holtegaard 52,Poul W.Jen
sen 34,Kim Pedersen 27,Jess Christensen 25,John Knudsen 
7/96),Silkeborg 95 (Bjarne Rasmussen 58,Torben Skov 5/ 
30,Morten Skannerup 3/8). 

2/7.ESBJERG (hj) over CHANG med 5 st.gærder efter 1.halv 
leg.(6-1).Chang 63 (Otto Gade 6/27,Chr.Ankersø 3/8) Es-
bjerg 64/5). 

' 

2/7.AB (hj}-B 1909.Ingen afgørelse p.gr.af dårlige lys
forhold.AB 181 (Jan Ribel 81,0le Beir Andersen 31,Flemm 
Dalager 4/47),B 1909 80/4 (Peter P.Klokker 33+). 
2/7.RINGSTED (hj)-KB.Afbrudt p.gr.af regn.Ringsted 199 
(Per Vinding 30,Per Johansen 25+,Henning Lystrup 6/77, 
Bruno Nielsen 3/85),KB 100/4 (Bruno Nielsen 30+,Steen 
Lund 30). 

KVALIFIKATION 

17/6,HORSENS (hj)-HERNING.l.halvleg ikke færdigspillet 
(1-3).Herning 206 (Tom Jensen 45,Freddy Sangild 37,John 
Simonsen 34,Bjarne Rosendal 30,0le Schaumann 5/53,0riel 
Joseph 3/43),Horsens 142/9 (Tom I.Poulsen 49+,Jens Age 
Brønd 31,0.Schaumann 27,F.Sangild 3/22). 
18/6,SVANHOLM lI (hj} over SLAGELSE med 19 pts efter 1. 
halyleg.(6-1).Svanholm 86 (Jørgen Nordkamp 29,Ebbe Chri 
sttansen 5/27,Bo Christiansen 4/39},Slagelse 67 (Henrik 
Lam 6/37,Klaus Frederiksen 3/8). 
18/6.FREM (ude) over KØGE med 8 st.gærder efter 1 .halv
leg.(6-1),Køge 217 (Ib Pedersen 75,Per B.Nielsen 52,Jo
han Luther 5/66,Finn Madsen 4/95),Frem 220/2 (Mahboob 
Subhani 109+,Actor Cheema 74). 
24L6.HORSENS (hj) over SVANHOLM II med 92 pts efter 1. 
halyleg.(6-1).Horsens 210/7 (Tom I.Poulsen 69,Poul Erik 
Hjorth 42,Frank Rasmussen 28+,Jan Bøgh Nielsen 3/55), 
Svanh,II 118 (Bent Henriksen 27,0le BUlow 4/26,0riel Jo
seph 3/37)_. 
24/6,FREM (hj) over SLAGELSE med 224 pts efter l.halv
leg.(6-11,Frem 309/8 (Johan Luther TOl,Troels Nielsen 
101 ,Ole Christtansen 38,Actor Cheema 25,Lindy Petersen 
3/29)_,Slagelse 85 (Troels Nielsen 6/48) og 22/1. 

25/6.KERNING (hj)-SVANHOLM II.Afbrudt p.gr.af regn.Her
ning 15/0. 
25/6.SLAGELSE (hj) over KØGE med 5 st.gærder efter l. 
halvleg.(6-1).Køge 163 (Benny B.Nielsen 61,Jan Petersen 
32+,John S.Christensen 5/14),Slagelse 167/5 (John Niel
sen 52+). 

1/7.FREM (ude) over HERNING med 8 st.gærder efter l.halv 
leg.(6-1).Herning 130 (John Simonsen 52,Troels Nielsen 
5/51 ,Johan Luther 5/59),Frem 133/2 (J.Luther 62+,Mahb. 
Subhani 50). 
2/7.KØGE (ude) over SVANHOLM II med 5 st.gærder efter 
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1.halvleg.(6-1).Svanh.II 112 (Leif Hansen 32+,Jens Jep
pesen 9/55),Køge 113/5 (Erik Jensen 56,Arne Nielsen 35+
Steen Paulsen 3/18).

2/7.FREM (ude) over HORSENS med 6 st.gærder efter 1. 
halv�eg.(6-1).Horsens 94 (Troels Nielsen 7/36,Johan Lut 
her 3/35),Frem 98/4. 

3. DIVISION ØST

4/6.SLAGELSE II (hj) over SORANER med 44 pts efter 1. 
halvleg.(6-1).Slagelse II 269 (Leif Sørensen 95,Per Pe
tersen 67,Ib Elfing 33,Erik Sørensen 33,Jørgen Butler 
3/56),Soraner 225 (Bo BlUitgen 64,H.Henriksen 60,Frank 
Pearson 44,N.0.Bjerregaard 26,E.Sørensen 7/79). 
10/6.SORØ (hj)-AB II.l.halvleg ikke færdigspillet.(1-3) 
Sorø 190/6 (Ole HUckelkamp 80,Alex B.Olsen 47,Jørgen E
liasen 30,Bjarne Rossen 3/47) ,AB II 164/6 (Lars Christen 
sen 70). 
10/6.KB II (ude) over GLOSTRUP II med 24 pts efter 1. 
halvleg.(6-1}.KB II 198/9 (M.Tufail 88,Benny Burmeister 
35,Erik Michaelsen 27,Søren Mikkelsen 4/48,Jørgen Han
sen 3/35),Glostrup II 174 (Ole Roland 47,Michael Ander
sen 41,Torben Ankjærgaard 5/93,Karl Morild 4/60). 
10/6.SVANHOLM III (ude) over SORANER med 84 pts efter 1 
halvleg.(6-1).Svanh.III 206 {Søren Hamberg 116+,Søren 
Nissen 51,Hans Rasmusen 4/74),Soraner 122 (Henn.Henrik
sen 55,Niels P.Lorentzen 6/27). 
11/6.ROSKILDE (ude) over SLAGELSE II med 88 pts efter 1 
halvleg.(6-1).Roskilde 162 (Palle Lykke 63,Kurt Johan
sen 31,Torben Lykke 25+,Leif Jacobsen 7/67),Slagelse II 
74 (John Andersen 40,Eigil Johansen 6/14). 
11 /6. FREM lI (ude) over KØGE I I med 42 pts efter 1. ha 1 v 
leg.(6-1),Frem II 199 (Actor Cheema 66,0le Christiansen 
35,A.Rab Khan 30,T.Khan 25,Bent Olesen 4/37,Jan Peder
sen 3/74),Køge II 157 (Arne Nielsen 42+,Bent Olesen 33 
Ib Pedersen 25,A.Cheema 5/45,Khalid Latif 4/59). 
17/6.RINGSTED II (hj)-KØGE II.Tabt af Køge II.der ikke 
still ede hold. 
18/6.KB II (hj) over ROSKILDE med 92 pts efter l.halv
leg,(6-1),Roskilde 56 (Torben Ankjærgaard 5/18,Bjarne 
Holmgaard 3/31) og 205/7 (Ian Barnes 85+,Jan Jepsen 46, 
Allan Nielsen 33,Eigil Johansen 29,T.Ankjærgaard 3/45), 
KB II 148/4 (Ole Michaelsen 52+,Per Michaelsen 51+). 
24/6.SVANHOLM III (hj) over GLOSTRUP II med 41 pts efter 
1 .halvleg.(6-1).Svanh.III 89 (Henrik Thomsen 55+,Kar
sten Mikkelsen 5/30,Peter Kj.Christensen 3/27),Glostrup 
III 48 (Per Kyhe 5/24,Niels P.Lorentzen 4/20). 
25/6,KØGE II (hj) over AB II med 96 pts efter l.halvleg 
(6-1).Køge II 187 (Bent Olesen 69,Bjørn Olesen 38,Pre
ben Felt 35,Bjarne Rossen 4/56,Lars Christensen 4/75), 
AB II 91 (Bj .Rossen 31,Bent Olesen 5/47). 
25/6.SORANER (hj} over SORØ med 3 st.gærder efter 1. 
halvleg.(6-1).Sorø 87 (Ole HUckelkamp 33,Hans Rasmusen 
4/19),Soraner 90/7 (Peer Nørgaard 39+,Keld Andersen 3/ 
21,Jørgen Eliasen 3/29). 

25/6.SLAGELSE II (hj)-FREM II.Tabt af Frem II,der ikke 
sti 11 ede ho 1 d. 
25/6.RINGSTED II (ude) over KB II med 47 pts efter 1. 
halvleg.(6-1).KB II 77 {Morten Blangstrup 49+,Jan Bredo 
4/26,Henrik Wilhelmsen 3/31) og 93/6.Ringsted II 124/5 
{M. Tufa il 3/26). 
1/7.KB II (hj)-SVANHOLM III.Tabt af KB II,der ikke stil 
lede hold. 

1/7.RINGSTED II {hj) over SLAGELSE II med 120 pts efter 
l,halvleg.(6-0),Ringsted II 206 (Bjarne Nielsen 48,Leif 
Johansen 40,Leif Jacobsen 4/73,Brian Tønnessen 3/69), 
Slagelse II 86 (John Andersen 34,Jan Bredo 6/37,Leif Jo 
hansen 3/41). 



1/7.ROSKILDE (hj) over AB II med 23 pts efter færdig
spillet kamp.(8-0),Roskilde 90 (J.Reddy 35,�J.Ahmad 5/45 
O.Stevenson 3/43) og 50 (W.Ahmad 6/16,Erik Neergaard
3/18),AB II 37 (J.Reddy 4/17,Eigil Johansen 3/18) og
84 (Sune Vibeke 34,Palle Lykke 4/41).
1/7,GLOSTRUP II (hj) over KØGE II med 4 st.gærder efter 
1.halvleg.(6-1).Køge II 93 (Jørgen Hansen 4/14,Carsten
Mikkelsen 3/27),Glostrup II 95/6 (Kaj Petersen 27).

3. DIVISION VEST

ll/6.NYKØBING M.II (hj) over DRONNINGBORG med 78 pts ef 
ter 1.halvleg. (6-1) .Nyk.M.II 219/1 (Tommy Nielsen 133+, 
Peter Carroll 65+),Dr.borg 141 (Torben L.Petersen 5/45, 
Tommy Nielsen 3/48). 
11/6.B 1913 (hj) over HOLSTEBRO med 41 pts efter 1.halv 
leg.(6�1).B 1913 142 (Erling Hauge 50+,Peter Johansen 
8/62) ,Holstebro 101 (Poul E.Mortensen 40,0le Pedersen 
4/19,Jørgen Machon 4/29). 
11/6.ARHUS II (ude) over FREDERICIA med 100 pts efter 1 
halvleg.(6-1),Arhus II 149 (John Madsen 50,Jens Malfelt 
29,Jan Østergaard 3/23,Peter Østergaard 3/67),Frederici 
a 49 (John Madsen 6/13). 
ll/6.S.KANDERBORG II (ude) over KOLDING med 167 pts ef
ter 1.halvleg.(6-1).Sk.borg II 191 (Vagn Zilmer 59,Bo 
Jepsen 47,Lars Nielsen 28,Lars H.Madsen 4/42,Albert 
Keun 3/22),Kolding 24 (Kaj M.Nielsen 7/7,Sv.E.Madsen 3/ 
17),og 117 /4 (Henning Jensen 48). 
17/6.KERTEMINDE (ude) over B 1913 med 32 pts efter 1. 
halyleg,(6-1).Kerteminde 143 (Bent Nielsen 54,Erling 
Hauge 5/51),B 1913 111 (Lars H.Pedersen 61,Erik L.Peder 
sen 6/34,Knud Larsen 3/13). 
17/6.ARHUS II (hj)-KOLDING.l.halvleg ikke færdigspillet 
(3-1).Kolding 291/7 (Keld Petersen 156+,Albert Keun 27, 
Poul E.Nielsen 26,Knud Jessen 26,Per Andersen 3/46),Ar
hus II 249/4 {Henrik Knap 73,Erik Madsen 71,Jørgen Mo
ri 1 d 65+). 
17/6.ESBJERG II {hj) over VIBORG med 48 pts efter 1. 
halvleg.(6-1).Esbjerg II 237/9 (Kim Madsen 63,Peter 
Peck 40,Arne Honore 32,Flemm.Agerskov 4/88,Patrick Jo
seph 3/48),Viborg 189 (P.Joseph 53,Jan Andersen 33,Fl. 
Sørensen 30,Torben Jensen 5/94,A.Honore 4/44). 
fs/6.FREDERICIA (hj) over NYKØBING M.II med 65 pts ef
ter l.halvleg.(6-1).Fredericia 218/6 {Steen Østergaard 
121,Per Eskildsen 31 ,Ken As Degn 5/58),Nyk.M.II 153 {O
le Schyum 47,Peter Dahlgaard 27,Bent Madsen 5/45). 
24/6.HOLSTEBRO (hj) over SKANDERBORG II med 8 st.gærder 
efter 1.halvleg.(6-1).Sk.borg II 47 (Peter Johansen 6/ 
28,Poul E.Mortensen 4/11),Holstebro 48/2. 
24/6.FREDERICIA (hj) over KERTEMINDE med 4 st.gærder ef 
ter 1.halvleg.(6-1).Kerteminde 120 (Bent Nielsen 41 ,St. 
Østergaard 5/21),Fredericia 121/6 (Jan Østergaard 25+). 
25/6.DRONNINGBORG (hj)-VIBORG.Afbrudt p.gr.af regn.Dr. 
borg 112 (Ulf Fromholt 35,Jan Andersen 4/11 ,Patrick Jo
seph 4/36),Viborg 85/5 {Flemm.Sørensen 29). 
l/7.ARHUS II (ude) over ESBJERG II med 7 st.gærder ef
ter l.halvleg.(6-1),Esbjerg II 97 (Ramann 3/0,Erik Mad
sen 4/46),Arhus II 100/3 (E.Madsen 49+,Peter Andersen 
26+). 
1 /7. KOLDING (ude) over KERTEMINDE med 59 pts efter l. 
halvleg.(6-1).Kolding 148 (Knud Jessen 37,Albert Keun 
25,Knud Larsen 5/48),Kerteminde 89 (Erik L.Petersen 28 
Lars Madsen 4/30,Lars P.Nielsen 4/37). 
2/7,B 1913 (ude) over NYKØBING M.II med 2 st.gærder ef
ter l,halvleg.(6-1),Nyk.M.II 121 (Karl E.Poulsen 67, 
Jørgen Machon 4/24),B 1913 123/8 (Jørgen Jensen 42,Tor
ben L,Pedersen 5/28). 
2/7,DROtlNINGBORG (hj)-FREDERICIA�Afbrudt p.gr,af regn. 
Fredericia 77/1. 

MELLEM RÆKKERNE 

KREDS_31: 
27/5.LUND (hj) over NÆSTVED med 6 st.gærder efter 1. 
halvleg,(6-1).Næstved 94 (John Virapen 5/46,Gerry Ho
sten 3/14),Lund 113/4 (Carlos Fabien 38+,Lalit 28). 
4/6.LUND (hj) over ISHØJ med 1 st.gærde efter 1.halvleg 
(6-1).Ishøj 106 (M.Arshad 32,Gerry Hosten 6/22,John Vi
rapen 4/53),Lund 112/9 (Carlos Fabien 42+,Faroq 5/43). 
11/6.NYKØBING F (ude) over NÆSTVED med en halvleg og 6 
pts.(8-0).Næstved 93 (Poul E.Nielsen 8/24) og 94 (Villy 
Jacobsen 31+,Flemm.Søndergaard 6/47,Søren Christensen 
3/26),Nyk.F.193/4 (P.E.Nielsen 112,Harry Erichsen 39+) 
ll/6.JB 77 (ude) over SORANER II med 106 pts efter 1. 
halvleg.(6-1),JB 77 201 (D.Moore 111,A.Loweth 39,F.Mil
ler 5/35,Chandar Sapru 4/65),Soraner II 95 (C.Sapru 43+ 
S.Wassell 3/21).
18/6.NYKØBING F (hj) over JB 77 med 8 st.gærder efter 
færdigspillet kamp.(8-0).JB 77 59 (Flemm.Søndergaard 5/ 
29,Poul E.Nielsen 3/22) og 105 (S.Wassell 27,P.E.Niel
sen 5/41,Fl.Søndergaard 3/63),Nyk.F.132 (P.E.Nielsen 40 
H.Zaveri 5/19,S.Wassell 3/23) og 34/2.
25J6.RINGSTED III (hj)-NÆSTVED.Tabt af Ringsted III,der 
ikke stillede hold. 
25/6.LUND (hj)-GLOSTRUP III.Tabt af Lund,der ikke stil
lede hold. 
2/7.GLOSTRUP III {hj)-NYKØBING F.Tabt af Nyk.F.der ikke 
stillede hold. 

KREDS 32: 
3/6.B 1909 II {hj) over HOVEDGAARD med 168 pts efter 1, 
halvleg.(6-1).B 1909 II 222/1 (Jan Olsen 112+,Egon Jen
sen 91),Hovedgaard 54 (Egon Jensen 5/14,Jan Olsen 3/22) 

4/6.HOVEDGAARD (hj)-8 1913 II.Tabt af B 1913 II,der ik
ke stillede hold. 
10/6.B 1909 (ude) over HOVEDGMRD med 41 pts efter 1. 
halvleg,(6-1).B 1909 II 122/5 (Torben Dalager 59+,Kim 
Jepsen 40+,Søren Steenshøj 3/17),Hovedgaard 81 (Keld Ly 
ø 7/20,Egon Jensen 3/27). 
10/6.KOLDING II (hj) over KERTEMINDE II med 7 st.gærder 
efter l.halvleg.(6-1).Kertem.II 77 (Jørgen Hviid 50,Hen 
rik Eriksen 3/16),Kolding II 80/3 (Kjeld Jessen 42). 
10/6.B 1913 II (hj)-HUSUM.1 .halvleg ikke færdigspillet. 
(l-3),B 1913 II 184 (Poul Offersen 79,Henry K.Buhl 6/50 
Hermann Alker 4/93),Husum 160/5 (H.Alker 80+,Karl H.Blu 
menau 27). 
13-14/6.B 1913 II (ude) over KERTEMINDE II med 3 st.gær
der efter l.halvleg.(6-1).Kertem.II 151 (Jan Petersen
54,Harry Boxill 26,Børge Hansen 3/31,Kaj Hansen 3/36,
Bent Damsgaard 3/39),B 1913 II 153/7 (B.Damsgaard 64+).
17/6.HUSUM (hj) over B 1909 II med 4 pts efter 1.halv
leg,(6-1).Husum 142 (Hermann Alker 43,Uwe Wiese 27,Egon 
Jensen 7/71),B 1909 II 138 (Jan Olsen 41,Keld Lyø 35, 
Henry K.Buhl 6/51,H.Alker 4/70). 
18/6.KOLDING II (hj) over HOVEDGAARD med 9 st.gærder ef 
ter færdigspillet kamp. (8-0) .Hovedgaard 96 (Bent lorent 
zen 54+,Jens Nørup 4/8) og 78 (Torben Stenshøj 36,Kjeld 
Jessen 4/17).Kolding II 184/5 (Kaj Madsen 103+,Søren 
Steenshøj 3/43) og 6/1. 
20/6.B 1913 II {hj} over B 1909 Il med 10 st.gærder ef� 
ter l.halvleg.(6-1).B 1909 II 64 {Sv.A.Eghøj 25,Jørgen 
Jensen 9/12),B 1913 II 65/0 (J.Jensen 29+,Poul Offersen 
28+). 
24/6.HUSUM (ude) over HOVEDGAARD med en halvleg og 96 
pts.(8-0).Husum 207/4 (Hermann Alker 101 ,Lorenz Thomsen 
39,Rainer Neumann 30+),Hovedgaard 79 (Sten Sørensen 32, 
Henry K.Buhl 6/40,H.Alker 4/24) og 32 (H.K.Buhl 5/12, 
H.Alker 5/18).
2/7.KOLDING II (hj)-8 1909 II.Udsat.
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KREDS 33: 

11/6.CHANG II {hj) over HERNING II med 6 st.gærder ef
ter l.halvleg.(6-1).Herning II 125 (H.P.Fenger 52,Tor
ben Mortensen 3/9),Chang II 128/4 (Claus Jørgensen 62+ 
Jess Chrtstensen 33). 

17/6.AAB II (hj)-HERNING II.Tabt af Herning 11,der ikke 
stil 1 ede hold. 

18/6.HJØRRING Il (hj) over VIBORG II med 10 st.gærder 
efter l.halvleg.(6-1).Viborg II 76 (Carsten Kennild 27, 
Tom Christiansen 4/26),Hjørring II 77/0 (Aksel Morild 
46+,Torben Stetkær 31+). 

25/6.VIBORG II (hj)-CHANG II.Afbrudt p.gr.af regn.Vi
borg II 143/6 (Poul Petersen 71+,Jørn Mathiasen 25). 

1/7,VIBORG II (hj}-HERNING II.Tabt af Herning 11,der 
ikke stillede hold. 

KVINDER 

18/6.KØGE (hj) over KERTEMINDE med 4 st.gærder.(6-0). 
Kerteminde 82 (Pia Hvid 3/3,Joan Bredvig 3/5),Køge 83/6 
(Ditte Sørensen 25,Pia Hvid 22+,Lillian Løfwall 5/3). 

18/6.KØGE (hj)-RINGSTED.Tabt af Ringsted,der ikke stil
lede hold. 

18/6. KERTEMINDE-RINGSTED. I Køge. Tabt af Ringsted ,der i k 
ke sttllede hold. 

JUNIOR 

KREDS 41: 

4/6.GLOSTRUP (ude) over KB med 175 pts efter l.halvleg. 
(6-1).Glostrup 236/2 (Søren Mikkelsen 112+,Mark Lucas 
55),KB 61 (Erik Michaelsen 32,S.Mikkelsen 3/22). 

11/6.GLOSTRUP (ude) over RINGSTED med 8 st.gærder efter 
l.halvleg.(6-1).Ringsted 90 (Michael Jacobsen 27,Lars
Mikkelsen 4/36,Søren Mikkelsen 3/22),Glostrup 92/2 (Sø
ren Roland 41+).

11/6.SVANHOLM (hj) over SORØ med 23 pts efter l.halvleg 
(6�1).Svanholm 156 (Allan From Hansen 39+,Niels Maigaard 
26,Peter Marthorst 5/40,Niels Chr.Larsen 3/25),Sorø 
133 (Keld Andersen 38+,Steen Paulsen 7/61). 

24/6.RINGSTED {ude) over KØGE med 10 st.gærder efter 
færdigspillet kamp.(8-0).Køge 45 {Søren Bo Rasmussen 
9/11) og 61 (Michael Hansen 6/27,S.B.Rasmussen 4/27) 
Ringsted 49/0 (Mich.Hansen 38+),og 60/0 (Mich.Hansen 36+ 

KREDS 42: 

5/6.SKANDERBORG (ude) over ARHUS med 3 st.gærder efter 
l.halvleg.(6-1).Arhus 76 (Kjeld Fonvig 47,Torben Stern
5/30,Lars Wittus 3/20),Skanderborg 77/7 (L.Wittus 27,T
Stern 27,Carl Sejer 3/24).

10/6.SKANDERBORG (hj) over HORSENS med 10 st.gærder ef
ter færdigspillet kamp.(8-0).Horsens 8 (Torben Stern 4/ 
4) og 67 (Ole BUlow 61,T.Stern 3/22),Skanderborg 42/3
(O.BUlow 3/26) og 42/0. 

11/6.ESBJERG (ude) over KERTEMINDE med en halvleg og 61 
pts.(8-0}.Kerteminde 104 (Knud Larsen 46+,Mogens Seider 
5/30,Carsten Griegel 4/34) og 46 (C.Griegel 6/18),Esbj. 
211/0 (M.Seider 127+,Kim Madsen 62+). 

18/6.HORSENS (hj)-ARHUS.Tabt af Horsens,der ikke stille 
de hold. 
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25/6.ARHUS {hj) over KERTEMINDE med 141 pts efter l.halv 
leg.(6-1).Arhus 224/7 (Jens Bønding 88,Anders Larsen 25+ 
Claus Andersen 3/36),Kerteminde 83 {Torben Rasmussen 44+ 
A

1
Larsen 4/25) og 63/2 (Knud Larsen 39+). 

KREDS 43: 

10/6.CHANG (hj)-DRONNINGBORG.Tabt af Dr.borg,der ikke 
sti 11 ede hold. 

24/6.CHANG (ude) over NYKØBING M.med 7 st •. gærd,efter. 1. 
halvleg.(6-l}.Nyk.M.135 (Karl E.Poulsen 95,Niels Bind
slev 3/10},Chang 205/3 (Carsten Strandvig 82,N.Bindslev 
50+,Peter Nørregaard 40+). 

DRENGE 

KREDS 51: 

7/6.KB (ude) over FREM med 9 st.gærder efter l.halvleg 
(6-1).Frem 111 (Carl-Erik Pedersen 68,Kenneth Burridge 
5/17),KB 127/1 {Sagib Desnim 52+,K�Burridge 42+). 

10/6.BJERRED (ude) over ROSKILDE med 37 pts efter 1. 
halvleg.(6-1).Roskilde 44 (Frederik Hegnelius 3/8) og 
24/8 {Calle Asker 7/11),Bjerred 81/3 (Michael Asker 41+) 

10/6.KØGE {hj) over FREM med 183 pts efter l.halvleg. 
(6-1).Køge 183/6 (Matti Jacobsen 57+,Carl-E.Pedersen 
3/69) ,Frem 26 (Kenneth Jacobsen 6/10,M.Jacobsen 3/10). 

11/6.AB (hj) over KB med 5 st.gærder efter 1 .halvleg. 
(6-1).KB 43 (Jesper C.Nielsen 6/15) og 30/3,AB 44/5 
{Sagib Desnim 3/12). 

11/6.GLOSTRUP {ude) over RINGSTED med 22 pts efter l. 
halvleg.(6-1).Blostrup 127 (Jesper Sørensen 49,0le Ol
sen 6/50,Jens Bredo 4/43),Ringsted 105 (O.Olsen 71,Lars 
Mikkelsen 8/36). 

16/6.AB (hj) over FREM med 8 st.gærder efter færdigsp. 
kamp.(8-0).Frem 32 (Jesper C.Nielsen 4/6) og 28 (Martin 
Bundgaard 4/8),AB 35/4 {Hugo Strømskov 3/19) og 30/2. 

16/6.SVANHOLM (hj) over KB med en halvleg og 29 pts. 
(8-0).KB 57 (David Olafsson 6/3,Søren Henriksen 4/27) 
og 37 (D.Olafsson 8/9),Svanholm 123/5 (Lars Østergaard 
47+,Sagib Desnim 3/28). 

24/6.GLOSTRUP (ude) over ROSKILDE med 10 st.gærder ef
ter færdigspillet kamp.(8-0).Roskilde 26 (Lars Mikkel
sen 4/7) og 66,Glostrup 51/3 (L.Mikkelsen 36) og 44/0. 

24/6.KØGE (hj) over RINGSTED med 84 pts efter l.halvleg 
(6-1).Køge 124/8 (Peder Sørensen 29+,0le Olsen 5/43, 
Jens Bredo 3/44),Ringsted 40 (Matti Jacobsen 5/13). 

KREDS 52: 

10/6.FREDERICIA {ude) over B 1913 med en halvleg og 71 
pts.(8-0).Fredericia 103/0 (Jan Madsen 62+,Kim Sorgen
fri 25+),B 1913 18 (Bent Jensen 4/8,J.Madsen 4/10) og 
14 (J.Madsen 6/2). 

11 /6. ESBJERG (ude) over KERTEMINDE med en halvleg og 8 
pts.(8-0).Kerteminde 46 (Lars Christiansen 5/25,Tim Jen 
sen 4/16) og 46 (Kurt Knudsen 5/14,Tim Jensen 4/22),Es 
bjerg 100/4 (Tim Jensen 40+,Chr.Christiansen 3/36). 

15/6.KERTEMINDE (ude) over B 1913 med en halvleg og 17 
pts,(8-0).Kerteminde 101/1 (Henning Larsen 45+,Morten 
Brysting 37+),B 1913 29 (Peter Lyø 6/7) og 55 {Henn. 
Larsen 5/13). 

25/6.ESBJERG (hj)-SKANDERBORG.Aflyst p.gr.af regn. 

KREDS 53: 

11/6.HERNING (ude) over SILKEBORG med 6 st.gærder efter 
færdigspillet kamp.(8-0).Silkeborg 13 (Jesper Rosendal 
7/5,Michael Krogh Andersen 3/4) og 52 (J.Rosendal 5/12 
M.Krogh Andersen 4/28),Herning 47/4 og 20/4 {Carsten
Olsen 3/3).

13-15/6.NYKØBING M.II (ude) over NYKØBING M.III med en
halvleg og 53 pts.(8-0).Nyk.M.II 110/5 (Kim Hansen 25+



Birgit Støvlbæk 3/33),Nyk.M.III 27 (Jesper Jacobsen 7/7 
og 30 (J.Jacobsen 6/14). 

24/6.HERNING (hj) over NYKØBING M.III med 10 st.gærder 
e.fter færdigspillet kamp.(8-0).Nyk.M.III 24 (Michael
Krogh Andersen 4/7,Jesper Rosendal 4/9) og 44 (J.Rosen
dal 5/12,M, Krogh Andersen 4/15),Herning 66/3 (M.K.An
dersen 25+,J.Rosendal 25) og 6/0.

1/7.NYKØBING M.II (ude) over SILKEBORG med en halvleg 
og 69 pts,(8-0),Nyk.M,II 106/4 (Jørgen Mogensen 39), 
Silkeborg 26 (Kim Pedersen 5/11) og 11 (Martin Ry Krogh 
7/4), 

KREDS 54: 

27 /5 .NYKØBING M. I (ude) over HJØRRING med 138 pts efter 
l.halvleg.(6-1).Nyk.M.I 164 (Bjarne Knakkergaard 54,Chr
Mikkelsen 27,Anders Morild 5/70,Morten Ovesen 3/38),
Hjørring 26 (Martin Rye Krogh 3/0,Chr.Mikkelsen 5/10)
og 24/6 (Bj.Knakkergaard 3/14).

10/6.ARHUS (hj) over HJØRRING med 32 pts efter l,halv
leg.(6�1)..Arhus 122/5 (Anders Larsen 55+,Henrik Drenck 
26+),Hjørring 90 (Anders Morild 67+). 

10/6.NYKØBING M.I (hj) over AAB med en halvleg og 34 
pts,(8-0),AaB 31 (Bjarne Knakkergaard 5/9,Chr.Mikkelsen 
3/19) og 16 (Chr.Mikkelsen 4/5,Bj.Knakkergaard 3/5), 
Nyk,M. I 81/2 (Bj .Knakkergaard 61+). 

11/6.CHANG (ude) over ARHUS med 34 pts efter l.halvleg 
(6-1).Chang 132/4 (Kim Olsen 58,Per Pedersen 48,Anders 
Larsen 3/35).,Arhus 98 (A.Larsen 39,Lars Thomsen 25,Car
sten Olsen 3/15,A.Engqvist 3/18). 

15/6.CHANG (ude) over AAB med 13 pts efter l.halvleg. 
(6-1).Chang 117/4 (Per Pedersen 38,Kim Olsen 32,Kenneth 
Hansen 3/32),AaB 104 (Kenn.Hansen 56,Tommy Christiansen 
4/21,Kim Olsen 3/26). 

24/6.NYKØBING M.I (hj) over CHANG med 7 st.gærder efter 
l.halvleg.(6-1).Chang 106 (Gorm Skannerup 28,Kaj Ove H.
Nielsen 5/14),Nyk.M.126/3 (Karl E.Poulsen 72+).

1/7.HJØRRING (hj)-AAB,Tabt af AaB,der ikke stillede 
hold. 

LILLEPUT 

KREDS 61: 
5/6.KB (hj)-AB.Tabt af KB,der ikke stillede hold. 

10/6.RINGSTED (hj) over NYKØBING F.med en halvleg og 
31 pts (8-0).Ringsted 105/2 (Jens Bredo 43+,Kenneth 
Hansen 37),Nyk.F.26 (J.Bredo 3/9,Kenn.Hansen 3/12) og 
48 (Jens Bredo 5/20). 

10/6.NYKØBING F.over SVANHOLM med en halvleg og 18 pts 
Sp.i Ringsted.(8-0).Svanholm 29 (Jesper Stensnæs 5/9) 
og 11 (Morten Halver 5/1,J.Stensnæs 4/7),Nyk.F.58/2 (M 
Halver 43). 

10/6.RINGSTED (hj) over ·SVANHOLM med en halvleg og 31 
pts.(8-0).Svanholm 50 (Søren Englund 5/3) og 23 (S.Eng 
lund 3/0,Jens Bredo 5/11),Ringsted 104/5 (Kenneth Han
sen 44+,Thomas Olesen 25). 
11/6.KB (ude) over AB med 17 pts efter l.halvleg.(6-1) 
KB 90 (Henrik Scheuer 37,Martin Bundgaard 5/40),A6 73 
(Kenneth Martinsen 32,Martin Burridge 6/39,Peter Dyre
mose 3/15}. 

14/6.AB (ude) over SVANHOLM med 6 st.gærder efter fær
digspillet kamp.(8-0).Svanholm 40 (Kenneth Martinsen 
4/11) og 44 (Claus Mathiesen 25,Martin Bundgaard 8/18) 
AB 49/2 (M.Bundgaard 32+) og 38/4. 

14/6.GLOSTRUP (hj) over KB med 8 st.gærder efter 1.halv 
leg.(6-1).KB 104 (Martin Burridge 46,Lars Mikkelsen 4/ 
34,Claus Sørensen 3/50),Glostrup 107/2 (L.Mikkelsen 55 
Steffen Langgaard 31+). 

1/7,RINGSTED (hj) over KØGE med 50 pts efter l,�lvleg 
(6-1),Rtngsted 69 (Jens Bredo 26,Peter Skovstrup 4/34) 

Køge 19 (Jens Bredo 7/8,Kenneth Hansen 3/6) og 78/6 
(Søren Englund 3/29). 

KREDS 62: 

10/6.KERTEMINDE (hj) over HERNING med 9 st.gærder ef
ter l.halvleg.(6-1).Herning 18 (Gert Vemmelund 3/0, 
Truels Jepsen 4/7) og 61 (Michael Krogh Andersen 40+, 
Peter Jacobsen 5/12,T.Jepsen 3/21),Kerteminde 20/1. 

2/7,ESBJERG (ude) over KERTEMINDE med 10 st,gærder ef
ter færdigspillet kamp,(8-0).Kerteminde 13 (Kurt Knud
sen 5/3). og 19 (K.Knudsen 4/6),Esbjerg 25/5 (Henrik
Hansen 4/9) og 11/0. 

KREDS 63: 

7/6.NYKØBING M.I (hj)-NYKØBING M.II.Tabt af Nyk.II,der 
ikke stillede hold. 

10/6.NYKØBING M.II (hj)-AAB.Tabt af AaB,der ikke stil
lede hold. 

10/6.CHANG (hj) over HOLSTEBRO med en halvleg og 30 
pts.(8-0).Holstebro 19 (Jan Anker 7/10) og 16 (Torben 
Klitgaard 4/4,Jan Anker 4/11),Chang 65 (Per Andersen 
4/28).. 

17/6.HOLSTEBRO (ude) over NYKØBING M.II med 36 pts ef
ter 1.Ralvleg.(6·1).Nyk,II 23 (Kaj Andersen 5/5,Per 
Andersen 5/15) og 107 (Chr.Degn 35,Kurt Jensen 27,K. 
Andersen 5/35,P.Andersen 5/37),Holstebro 59/0 (K.Ander 
sen 51+) og 30/1. 

25/6.HOLSTEBRO (hj)-AAB.Tabt af AaB,der ikke stillede 
hold. 

1/7.NYKØBING M,l (hj) over CHANG med 6 st.gærder efter 
l,halvleg,(6-1).Chan� 44 (Chr,Nielsen 5/17),Nyk.M.I 
46/4 (Chr,Nfelsen 31). · 

A-RÆKKEN

29/6.SVANHOLM (hj) over KB med 31 pts.KB 118 (Steen 
Lindhardt 27+,Stig Lund 25+,Jørgen Holmen 24),Svanholm 
149 (Jørgen Nordkamp 30+,Søren Hamberg 27+,Jørgen Jøns
son 27+,Erling Christiansen 28+). 

29/6,GLOSTRUP (ude) over AB med 8 st.gærder.AB 64 (Jør
gen Hansen 5/20,Rene Thomsen 4/15),Glostrup 66/2 (Per 
Hansen 26+). 

27/6.HORSENS (hj) over HOVEDGAARD med 82 pts.Horsens 
139 (Henn.Eliassen 35,Jørn Høj 30,Poul Høj 30,0le Niel
sen 3/33),Hovedgaard 57 (Steen Sørensen 25,0riel Joseph 
3/5). 

1/7.FREDERICIA (hj) over HORSENS med 65 pts.Fredericia 
139 (Jan Madsen 30+,Kent Andersen 30+,Jan Østergaard 
30+),Horsens 74 (Oriel Joseph 29,John Poyser 27). 

PRIVATKAMPE 

7/6.KOLDING (hj) over B 1913 med 34 pts.(Drenge/lille
put).Kolding 68 (Søren H.Pedersen 6/23),B 1913 34 (Hen 
rik Eriksen 3/1). 

22/6.NYKØBING M.(hj) over SVANHOLM med 80 pts.(Drenge) 
Nyk.M.160 (Bjarne Knakkergaard 85,David Olafsson 5/41 
Søren Henriksen 3/47),Svanholm 80 (Chr.Mikkelsen 3/6, 
Bj.Knakkergaard 3/8). 

23/6.SVANHOLM (ude) over SKANDERBORG med 9 st.gærder. 
(Drenge).Skanderborg 58 (David Olafsson 5/23,Lars Øster 
gaard 3/10),Svanholm 66/1 (Allan From Hansen 47+). 
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Syv kampe vil betyde sucæs i Canada 
Dansk ungdomscricket opnåede sidste år sit hidtil bed
ste resultat,da holdet sikrede sig en overraskende 3. 
plads ved 6-nationers ungdomsturneringen i Surrey,Eng 
land,bl.a.ved den meriterende sejr over Nordengland. 
Til næste år skal DCF forsvare denne placering i samme 
turnering,der nu udvides til at omfatte 7 nationer,i
det Bermuda bliver ny deltager sammen med Nord- og Syd
England,Canada,Danmark,Irland og Holland. 
Canada har værtsskabet for turneringen i 1979 og der 
er kommet et forslag til spilleplan.gående ud på at 
turneringen afvikles i perioden 25.juli-4.august.Det 
foreslås endvidere at de fem europæiske hold rejser 
samlet til Canada. 
Efter denne plan,der - må det understreges - kun er et 
forslag.skal Danmark 25,juli møde Holland,26,juli Syd
England,27.juli Bermuda - 28.juli er fridag i turne
ringen og Danmark er oversidder 29.juli.Dagen efter er 
modstanderen Nordengland.31 .juli spilles mod Irland 
og l .august mod Canada,2.august er igen fridag og det 
er så tanken,at der skal spilles semifinaler 3.august 
forstået på den måde at nr.l møder nr.4 og nr.2 møder 
nr.3 - de to vindere mødes så i finalen 4.august. 
U-HOLDET I ENGLAND
Holder styrkemålene fra turneringen i 1977 skal man ik 
ke forsværge at Danmark kan komme mellem de fire bed
ste,men alt dette vil der komme mere frem om senere. 
Foreløbig var u-holdet under ledelse af Søren Nissen, 
Svanholm,og Claus Hansen,Nyk.M.i England i midten af 
juli for at spille fem kampe mod skolehold i Nordøst
england, 

....... 

Holdet bestod af følgende spillere;Thony Hadersland,AB 
Kim Neerup,Svanholm (keeper),Erik Jensen,Køge,Søren 
Mikkelsen,Glostrup,Søren Roland,Glostrup,Carsten Strand / 
vig,Chang,Mogens Seider,Esbjerg,Jan Thorup,Viborg,Fl. 
Agerskov,Viborg,Jørgen Morild,AaB,Lars Wittus,Skander
borg,Alex Olsen,Sorø og Niels Bindslev,Chang. 
Ttl ungdomslandskampen i Viborg 27.og 28.juli var for 
lods udtaget Erik Juul og Per Rasmussen,begge Skander
borg.Peter Sørensen,AB og Carsten Christensen,Hjørring 
U-landsholdet,der 26.juli spillede en 50-overs kamp
mod hollænderne i Nyk.M.kom til at bestå af ialt 12
spillere,hvor de resterende fortrinsvis valgtes blandt
deltagerne i Englandsturen.
Vi håber i næste nummer at kunne berette om såvel tu
ren i England som om u-holdskampene - det hele skal ses
som forberedelse til næste års store opgave i Canada.

DRENGELANDSHOLDET 
Landsholdet for drenge og l .års juniores spillede 26. 
juli en endageskamp i Viborg mod Holland og 27.-28.ju
li landskamp i Nyk.M. 
Følgende spillere var udtaget til dette hold:Carsten 
Strandvig,Chang (anf),Tonny Jacobsgaard,Nyk.M.(keeper) 
Jan Bredo og Ole Olsen,begge Ringsted,Søren Mikkelsen, 
Glostrup,Bjarne Knakkergaard og Karl Ejner Poulsen,beg 
ge Nyk,M,Kim Madsen,Torben Jensen og Dennis Olsen,alle 
Esbjerg,Knud Larsen,Kerteminde,og Jan Madsen,Fredericia 
DCF har tidligere mødt Holland i en drengelandskamp -
det var i Amsterdam i 1974,hvor hollænderne vandt med 
8 stående gærder . 

-Ah,du ved,hvor han hader at skulle åbne ...




