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Den gyldne chanæ 

på den grønne ø

blev ikke grebet 

Irsk cricket regner Danmark for en vanskeligere modstan 
der end Holland og statistikken giver sekretæren i den 
irske cricket union,Derek Scott,ret.Irland har mødt Hol 
land to gange ude og to gange hjemme og vundet alle fi
re opgør.rlod Danmark er det blevet til een sejr og tre 
uafgjorte. 
DCF må efter dette års landskamp i Rathmines,Dublin,kon 
statere,at statistikken nu er mere forrykket i irsk fa 
vør.Hjemmeholdet vandt tre-dages kampen med 81 points 
og står dermed med to sejre og tre uafgjorte matcher. 
Men dansk cricket havde på flere tidspunkter under kam
pen en gylden chance til en overraskende sejr,undertip 
pet som vores hold var ikke mindst i den irske presse. 
Den irske anfører Dermot Mon te i th gav ved et par over
ordentligt fair lukninger danskerne chancen,så at sige 
på et sølvfad. 
Et krav om 224 points på 4 timer og 20 minutter må si
ges at være til at honorere,når talen er om internatio
nal cricket.Men da DCF havde mistet 5 af sine gærder 
uden at have nået mere end 21 af de 224 points.så det 
ud til at man kunne skyde en hvid pil meget langt væk 
efter de danske muligheder. 
Alligevel formåede danskerne igen at vende billedet,så 
kravet på et tidspunkt var 103 points på fem kvarter, 
men både det og chancen for uafgjort glippede. 

STADIG FOR INEFFEKTIVT 

De danske gevinstmuligheder forduftede først og frem
mest på grund af manglende koncentration ved gærdet.Bå
de i l.og 2.halvleg forsvandt for mange af de danske 
gærder alt for billigt - de spillere,der primært var ud 
taget som gærdespillere,levede ikke op til værdigheden 
all es ammen. 
Selvfølgelig skal man altid regne med at et,to eller 
måske tre gærder forsvinder billigt,men for at vinde 
kræves at flere end en eller to mand,som tilfældet var 
her,bider sig fast.Regner man efter opvarmningskampene 
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talte det danske hold mindst 6 mand,som skulle være go 
de for en halvleg på 50 på græs. 
Men i de seneste år har problemet altid været at gærde 
siden ikke fungerer,at man skal langt ned i rækkerne, 
før mandefaldet standses.Den dag et hold kan præstere 
en homogen gang batning ligger belønningen absolut også 
forude.Markspil og kastning er der nemlig generelt ikke 
noget ivejen med.Siges skal det dog om landskampen i 
Irland at nogle slipchancer blev misset på et meget vi
talt tidspunkt i kampen - var de blevet holdt,kunne bil 
ledet meget vel være tegnet i dansk favør. 

NOGEN OPMUNTRING 

I betragtning af,at Irland og Skotland normalt plejer 
at spille lige op med hinanden,må det danske nederlag 
på 81 points til Irland dog siges at være mere hæder
ligt end sidste års på 158 points til Skotland. 
Også irerne selv var overrasket over den danske frem
gang - ved den seneste irske sejr behøvede man slet ik 
ke at bruge 3.dagen i kampen.I år var der spænding om 
udfaldet faktisk til sidste time. 
Uden at man selvfølgelig kan sige at hans tilstedevæ
relse ville have givet det modsatte resultat,skal man 
også have med i billedet at DCF var uden Henrik Morten 
sen.Irland manglede på sin side Andersson,der før har 
voldt det danske hold besvær. 
Men der var altså lyspunkter ,og selvom indsatsen ikke 
var god nok til sejr synes der ikke tvivl om at opvarm 
ningen i England havde betydet noget.Danskerne virkede 
langt mere med i denne kamp end tilfældet var mod Skot 
land sidste år. 
Største lyspunkt var nok anfører Klaus Buus'determine-
rede 2.halvleg,hvor han sammen med Bjarne Jensen var ved 
at få oddsene til at stige i dansk favør.Vi er ikke enige 
med ham i alle hans dispositioner som anfører specielt 
hvad anvendelsen af kastere angår,men han yde 
de under hele turen en indsats ved gærdet der langt o
verstiger hvad man tidligere har set.Han var tynget af 
ansvaret som anfører,men ved gærdet havde han kastet 
alle nerver væk.Det vat helt fortjent at han efter kam 
pen blev belønnet som "Man of the match" på dansk side 
med en smuk irsk krystal-karaffel. 
Nævnes skal også Bj.Jensens og Carsten Morilds halvle
ge ved gærdet,Glostrup-spilleren Steen Thomsens debut 
især med et meget stærkt markspil samt Morten Peters
sons kastning.Svanholmeren blev på denne tur og i den
ne landskamp vores farligste kastevåben og hans 5 for 
81 i 2.halvleg af landskampen vidner om klassen. 

FORSINKET AF REGN 

Optakten til landskampen var ikke den bedste,et kraftigt 
regnskyl over Dublin om morgenen bevirkede at der flere 
steder på banen .hos Leinster CC,som var vært for 
landskampen,stod blankt vand. 
Men banen havde overraskende stor sugeevne og da pitchen 
havde været overdækket,lykkedes det at komme igang med 
kun en times forsinkelse.Irland vandt lodtrækningen og 
gik naturligt nok til gærdet,Abnerne Reith og Short hav 
de danskerne ikke mødt før,de er blevet faste åbnere ef 
ter 1975,hvor irerne spillede i Ringsted. 



Nogle af de danske spillere venter her i Leinster cc·s hyggelige klublokale på at det �kal blive tørvejr,så man 
kan komme igang med landskampen.Fra v.Morten Petersson,P.P.Klokker,Torben Skov,Jens Pr1ess og Erik Westergaard. 
(Foto:Irish Times,Dublin). 

Allerede i 3.over var Short i hænderne på Bj.Jensen i 
l.slip,men han missede den oplagte chance.Siden havde
Erik Westergaard og Carsten Morild noget sværere chan
cer på Short,der absolut ikke så ud til at kunne lide
hverken Ole Mortensens eller Morten Peterssons kastning
- især den sidstnævnte virkede agressiv og fik da også
ram på Short lige inden frokost,da denne kom for sent
ned til en bold.Efter de første 15 overs havde Irland
37 for et fald på en time og det irske åbningsspil hav
de absolut ikke virket overbevisende - Reith havde i 12
over givet en chance til keeperen på Morten Petersson,
men den blev ikke holdt og det skulle senere vise sig
ret så kostbart.

HOLDT GODT NEDE 

Reith spillede lidt friere efter frokost,men den nye 
mand,B.A.O'Brien nåede ikke at markere-sig - Johan Lut 
her tog ham i et godt greb i slip på Ole Mortensen og 
irerne var på 51 for 2 efter 21 over.Efter halvanden ti 
me var totalen 64 da debutanten Harrison lod sig lokke 
til en halvdårlig bold fra Morten Petersson som han med 
handsken viftede lige ud i hænderne på P.P.Klokker (3/ 
64).Buus fik en vanskelig gribechance på Reith kort ef 
ter - den var svær at holde,men det er de chancer,som 
skal holdes,hvis man skal vinde en kamp. 
Irerne nåede 75 på to timer og efterhånden sagde Reith 
tak for chancerne.Efter 31 overs blev den danske åbnings 
kastning afløst - :carsten Morild kom til i stedet for 
Morten Petersson der med 2 for 38 på 15 overs havde væ 
ret særdeles stærkt bowlende.Morild fældede på sin 5. 
bold Reiths makker G.P.O'Brien med en inswinger på mid 
terpinden og Ole Mortensen var fortsat "billig i drift" 
fra den anden ende. 
Efter 2 1/2 timer stod Reith imidlertid med 50 ud af 
de 90 {for 4) irerne havde,så Steen Thomsen afløste Ole 
Mortensen (1 for 43 på 19 overs.heraf 6 maidens) for 
at få ram på lefthanderen.Den taktik gav bonus - på 
sin 11.bold fik Steen Thomsen Reith grebet ud af Ole 
Mortensen i et smukt,løbende greb og DCF syntes ovenpå 
med 5 gærder ude for 96 på 41 overs på 168 minutter. 

HVAD-MON :DER'.:VAR I THEEN? 

Men anfører Monteith beviste sammen med makkeren Sandy 

Smith at hjemmeholdet ikke var til sinds at give køb 
så billigt.Steen Thomsen var ved at fange Smith på en 
bold i fødderne.men dommeren afviste ben for-appellen 
og de to gærdespillere bed sig fast.Flere ben for-ap
peller fra Morild blev afvist og det samme gjorde et 
staknings-forsøg på Monteith. 
Efter 50 overs havde irerne 135 og efterhånden var beg 
ge spillet varme,især Monteith var efter thepausen sær 
deles fræk i sine slag,som han placerede banen rundt, 
stort set uden at give chancer.De første 8 overs efter 
thepausen kostede 60 pts på bare 34 minutter.Morten Pe 
tersson blev bragt tilbage i kasteangrebet,men måtte 
se 23 points scoret på sig i blot to overs - først da 
Torben Skov kom på gav den stærke gærdestand chancer 
og Monteith blev grebet ud af Ole Mortensen i 61.over 
hvorefter han lukkede.Han selv havde da 50 og Smith 
stod inde med 61.På 20 overs havde makkerparret sat 
totalen op fra 96 til 202,hvoraf de 87 var scoret på 
15· overs efter thepausen. 
Som de irske kommentatorer sagde:-Der må jo have været 
noget særligt i den the! Det skal vi lade være usagt, 
men givet er det,at hvor danskerne i starten fuldt ud 
havde kommandoen over den irske gærdeside,så blev bil
ledet det omvendte.Bagklogt,som et referat jo altid 
vil være,mener vi at Torben Skov burde have været ind i 
angrebet tidligere - han ville sikkert også have kostet 
nogle point,men formentlig givet flere chancer.Bortset 
fra Morten Peterssons tilbagevenden måtte Steen Thomsen 
se 27 pts scoret på sig i 4 overs efter the mod kun 6 
pts på 4 overs· før the og Carsten Mori 1 d 20 pts på 5 o
vers efter the mod 21 på 8 overs før the. 

PLANKEDE DEN 

Den irske lukning gav DCF tre kvarters batning på før
stedagen.Ole Mortensen og P.P.Klokker tog absolut ingen 
chancer.De to åbningskastere Corlett og Elder fik kun 
4 overs hver,før spinnerne Halliday og Monteith tog o
ver - men danskerne lod sig ikke lokke.Irerne afviklede 
16 overs på tre kvarter,hvor danskerne havde holdt et 
snit på 15 i timen - men de syv sidste var også maidens 
I 13.over appellerede irerne voldsomt for grebet ud på 
Ole Mortensen,men han blev noget frækt stående og fik 
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Med tretten 4·rere og en 6·er reddede Carsten Morild 
den danske l .halvleg i landskampen. 

medhold af dommer Fi tzs immons - en herre ,der e 11 ers i k 
ke havde været meget lydhør overfor de danske appeller 
og som også sidenhen skulle vise sig et noget ømt punkt 
for de danske spillere.Førstedagen sluttede med 13 po
int på den danske tavle. 
Andendagen bød på langt bedre vejr og pitchen tørrede 
hastigt ud,Det skulle give gærdespillerne fordel ,men O
le Mortensen kom aldrig igang - i 8.over snød Monteith 
Svanholmeren med en bold,der tog det øverste af gærdet 
Luther afløste,men der var tale om forsvar og ikke an
greb af den bløde kastning.På de første 10 overs på 2. 
dagen var det kun blevet til 6 pts og da Klokker blev 
grebet ud i slip af B.A.0-Brien havde DCF kun scoret 
26 pts på ialt 31 overs - Klokker noterede sig for 9 pts 
på 94 bolde,hvor Ole Mortensen havde scoret 8 på 74. 
Selvfølgelig var der taktik med i det henholdende spil 
på slutningen af førstedagen,men det er nu ikke meget 
for et åbnerpar at få ud af det. 

SMIDT VÆK 

Efterhånden så det ud til at Luther fik mere selvtillid 
og Jens Priess virkede også kompetent,så selvom der ik
ke var tale om hurtigscoring fik denne 3.gærdestand to 
talen til at stige lidt raskere - indtil Luther slog 
direkte ved siden af en lige bold fra Monteith og Jens 
Priess ligeså hovedløst i et 6·er-forsøg sendte bolden 
i hænderne på Short på grænsen uden at markspilleren 
behøvede at flytte sig mange centimeter. 
Efter 13 pts på 16 overs på førstedagen havde DCF nu 
føjet 31 til på 24 overs på 2.dagen,men for tabet af 4 
gærder - så nu var irerne ovenpå .Men det var til dansk 
held også Carsten Morild.Han beherskede den bløde kast 
ning og Klaus Buus støttede ham omhyggeligt,så den dan 
ske halvleg begyndte at tage form alligevel.Efter 100 
minutter på 2.dagen var danskerne på 78.Monteith brag
te de hurtige kastere tilbage - selv var han nærmest u
spillelig med 17 maidens ud af 24 overs for kun 18 po
ints.Jo,vi savner så sandelig slowbowlere herhjemme. 
Man havde ventet at Buus kunne klare den hurtigere kast 
ning,men han trådte tilbage for en af Elders første 
bolde,blot for at se den tage toppen af gærdet.Og på de 
første to timer af 2.dagen var det dermed kun blevet 
til 70 pts for tabet af 5 gærder på 42 overs - i sand
hed ingen voldsom dansk opmuntring. 

STARTEDE FOR LANGSOMT 
Men til alt held var veteranen i slag.Med Bj.Jensen som 
god støtte passerede DCF 100 (på 3 timer),men morsing
boen blev bowlet af Monteith og Morten Petersson løbet 
ud da han startede for langsomt på sidste bold i en o
ver. Dette "offer" bragte DCF på 108 for 7 gærder og det 
var klart at der skulle lukkes op,hvis man skulle gøre 
sig håb om at redde stumperne. 
Også det var Morild istand til.Godt holdt i gang af St. 
Thomsen tog landsholdsveteranen sig af Monteith,bl.a. 
med fire 4·rere og en 6·er på ito overs.Morild så ud til 
at kunne have fortsat længe endnu da han på vej frem 
løb ind i en fuldflugter.Han var meget langt fremme på 
pitchen men dommer Fitzsimmons havde fingeren oppe og 
Morild måtte trække sig tilbage med smukke 67 og en to 
ta 1 på 136. 
Spinneren Halliday kom på til de sidste og Torben Skov 
blev taget i et godt greb i slip helt nede ved jorden 
(9/140).Ganske uimponeret og i sin egen luftige stil 
sørgede Westergaard for lidt kolorit over slutningen, 
stadig fint støttet af Tholllsen,der jo også er kvik mel 
lem gærderne.De føjede 20 værdifulde points til tota
len,før et slipgreb fældede Thomsen.DCFs halvleg blev 
160 på 4 timer,men på 89 overs,hvor irerne havde brugt 
4 timer til 202 ,og kun modtaget 61· overs. Det si ger 1 i dt 
om slowbowler-fordele og -ulemper for dem,der har svært 
ved at spille slowbowling. 

LANDSHOLDS-CRICKET 

set af OLE P.LARSEN 
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42 points forspring betyder ikke alverden i en hel match 
specielt ik�e,hvis 2.halvlegsscoringen kan holdes nede. 
Det så ud til at gå meget godt i starten.Abneren Short 
så ikke ud til at befinde sig bedre end i 1.halvleg.Al
lerede på 4.bold blev han taget af P.P.Klokker i et en
håndsgreb helt nede ved jorden i slip - men til dansk u
held kunne dommer Fitzsimmons ikke se grebet fuldført,el 
ler mente at bolden havde været på jorden først.Short 
fik dog ingen glæde af foræringen - kun 8 bolde senere 
vai:- han grebet ud af keeperen på Morten Petersson. 
Reith overlevede et par kraftige ben for-appeller men i
rerne �åede kun 28 på de første 10 overs i halvlegen.Så 
ko� R�ith for sent ned til en hel bold fra Petersson og 
s!il�ingen var 2 for 38 på 16 overs.Reiths makker B.A, 
0 Brien havde på det tidspunkt scoret ca.25 og han burde 
have været ude i næste aver,godt taget af keeper Wester 
gaard_helt nede ved jorden på Ole Mortensens kastning.
A�le,irere som danskere,folk med og uden kikkert var e
nige om at grebet var fuldført - kun ikke dommer Fitz
simmons - til dansk raseri. 
De danske kastere holdt dog stadig ved,scoringen var 41 
P� 19 overs på halvanden time.Men en ny chance for greb 
t�l keeperen på den nye mand Harrison afvist og et des
cideret drop af Bj.Jensen i l.slip på o·Brien tog modet 
fra danskerne og gav irerne selvtillid. 
Samtidig sank den danske afvikling af overne til det 
f?rnærmelige.Hvor der var kastet 7 på den første halve 
time nåede man kun 12 på de næste 60 minutter.Vel gik 
den danske taktik på at vinde tid,men Ole Mortensens de 
monstrat�ve_ekstra_5 skridt frem og tilbage før han be
gyndte sit i forveJen lange tilløb gav anledning til be 
s�e ko�entarer fra_de irske ledere og førte også til
sidst til en forestilling fra dommerne overfor den dan
ske anfører. 
FLERE MISSEDE CHANCER 

Uestergaard missede endnu engang o·Brien,som dermed hav 
de overle�et 3-4. chancer og scoret ekstra 25 pts,før 
han endelig blev sendt til pavillonen efter et godt 
greb a fr Buus, der holdt bol den over hovedet på ret tæt 
hold.Den nye mand,G.P.0-Brien,var på sin første bold i 



hænderne på Skov i 2.slip,men Skov holdt ikke den høje 
bold og irerne kunne slutte 2.dagen med yderligere en 
halv snes points i løbet af det sidste kvarter til 90 
for 3 - scoret på 31 overs,der blev afviklet på 2 1/2 
time!Som den irske sekretær Derek Scott syrligt bemærke 
de:"Havde dette her været en testmatch skulle I have 
haft godt med penge med!" 
Men mere sørgeligt er,at havde det danske markspil væ
ret på toppen,ville irerne formentlig - ganske uanset 
dommerkendelserne - kun have stået med ca.70 pts for 5 
eller 6 gærder.Kastningen var nemlig agressiv nok - Ole 
Mortensen 33 pts på 16 overs ,Morten Peters son 42 på 13 
f.len uden opbakning fra marken går det selvfølgeligt ik
ke.

EN GOD NATS SØVN 

Men en god nats søvn havde ihvertfald gjort de danske 
kastere godt - de kunne selv,viste det sig på 3.dagen. 
Efter kun 5 overs stod irerne med 106 pts for 5 gærder. 
På sin 8.bold bowlede Morten Petersson G.P.0-Brien på 
offpinden og 8 bolde senere fik han Harrisson med ben 
for af dommer Parsons,der virkede langt mere autorita
tiv i sine kendelser end kollegaen. 
Så hed makkerparret som i l.halvleg Smith og Monteith 
og den irske anfører søgte at accellerere scoringen.Det 
lykkedes i nogen grad på Ole Mortensen som igen ikke 
nød den store opbakning af slippen,mens Petersson fort
sat var godt bowlende.Mortensen fik dog ram.på Smith 
selv i 12.over og irerne stod med 6 for 128.Ved 136 
tabte Bj.Jensen igen i l.slip den nye mand Corlett og 
byttede så plads med Morten Petersson på Ole Mortensen 
der efterhånden virkede overbowlet og træt.Irerne var 
oppe på 54 på en time og Monteith spi 11 ede frit. Carl ett 
sagde farvel,grebet ud af Klokker igen på Morten Peters 
son som dermed fik sit 5 gærde for kun 68 på 22 overs. 
Halliday var i hænderne på Luther i,et fladt slag,men 
blev ikke holdt.Monteith og Halliday fyrede ekstra 30 
af på de næste 5 overs,bl .a.12 i sidste over fra Mor
ten Petersson,før Monteith blev kastet ud af Ole Mor
tensen og lukkede med 181 på 53 overi,hvor totalen hav 
de været 150 på 48 overs. 
Synd med de missede chancer oq den manqlende koncentra
tration til slut.Ole Mortensen og Morten Petersson kas
tede begge 11 overs på 3.dagen,hvor de havde haft 16 og 
13 dagen før,så måske skulle de have været afløst enten 
af Steen Thomsen eller af Carsten Morild,der til gengæld 

lavede et virkeligt godt stykke deep-fielding.Vist var 
der grund til glæde over den danske markhalvleg,men også 
til skuffelser - var slipchancerne blevet holdt var i
rerne måske blevet stoppet ved 130 istedet for som nu 
ved 180.Uanset hvordan,er det dog en betingelse at de 
chancer som kommer,bliver holdt. 

GODT IRSK TILBUD 

Men Dermot Monteith havde med sin lukning alligevel gi
vet danskerne et godt tilbud.4 timer og 20 minutter til 
at score 224 points og sejren var dansk.Han havde fået 
på puklen for sin lukning i l.halvleg af den irske pres 
se,som mente at han burde have battet op til 300 om mu
ligt for at tage danskerne med en halvleg. 
Men Monteith kaldes gambler og får succes på det - det 
er første år han er kaptajn,men hidtil har han været o
venpå med sejr over Wales og uafgjort mod MCC og Surreys 
countyhold.Måske syntes dette tilbud hasarderet set med 
irske øjne,men Monteith kender åbenbart lidt til danske 
cricketspilleres psyke. 
Han gav DCF 20 minutter ved gærdet før frokost i håb om 
et billigt gæree,der også prompte faldt.Johan Luther, 
som åbnede istedet for Ole Mortensen,der skulle hvile o
venpå sin lange kastepassage,blev grebet ud af Corlett 
på Elders bold lige bag gærdet i 6.over.I 14.over kom 
Priess ikke langt nok frem til en af Elders bolde og 
blev grebet ud af reservekeeperen G.P.0-Brien,der var 
langt ude i vandret for at tage snitningen. 

2.HALVLEGS SUCCES

Når irerne havde måttet sætte reserve på keeperpladsen 
skyldes det at veterankeeperen Calhoun,der har passet 
gærdet for Irland i de sidste 20 år uden at gå glip af 
en kamp,havde synsforstyrrelser efter at være blevet 
ramt i ansigtet af eh dansk bold. 
Men hans erstatning gjorde det udmærket og det gjorde 
fastbowleren Elder så sandeligt også,Måske var det for 
di pitchen efterhånden var mere tør,måske var det fordi 
Elder bowlede på en ujævnhed,måske var det fordi han 
altid bliver bedre ind i en kamp ( i årets tre foregåen 
de irske landskampe havde han også fået sine fleste gær 
der i 2.halvleg) - en kendsgerning var det ihvertfald 
at hans bolde gav danskerne store problemer.Steen Thom 
sen,der lidt uforståeligt var rykket frem i ordenen som 
4.mand gik på samme måde som Priess - en kant til kee
peren og de søde drømme om dansk sejr var allerede ved

Peter Palle Klokker 
forsøger sig her i 
2.halvleg af lands
kampen mod Irland.
(Foto:Irish Times. 

Dublin). 
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Klaus Buus blev den i særklasse bedste danske gærde
spiller på turen til England og Irland og dansk "Man 
of the match" i 1 ands kampen i Dub 1 in. 

at fortone sig med 3 gærder ude for 14 på knap en time 
Klokker forsvarede sig,mens Carsten Morild bedømte en 
af Elders bolde forkert og var ude for 0. 
Ole Mortensen kom til og Montei th skiftede sig selv ind 
naturligtvis ikke istedet for Elder,som på det tidspunkt 
stod med 4 for 4 på 8 overs.Elder nåede op på 5 for 5 
på 12 overs da Klokker blev grebet ud af 12.manden på 
en bold som løb op ad skinnen og videre ud af bat og 
handske - den fynske åbner havde holdt sit gærde i to 
timer,men kun scoret 5 pts på 68 bolde og den danske 
situation var mere end sørgelig:5 gærder ude for 22 po 
ints på halvanden time!På det tidspunkt var �lle dansker 
ne vist parat til at sælge den kamp for uafgJort. 

STÆRKT AF ANFØREREN 

Men Klaus Buus vi 11 e anderledes. Han startede med at bl i 
ve tabt af Harrisen og da Elder efter 15 overs måtte ha 
ve en pause,fik både Buus og Ole Mortensen tid til at 

spille sig ind.Det gik langsomt - uafgjort var vel nok 
det,man tænkte mest på.Efter 2 1/2 time var totalen dog 
oppe på 61 - Ole Mortensen håvde måttet sige farvel kort 
forinden da han rettede en bold af i gærdet og dermed 
gav Elder dennes 6.skalp.Men Mortensens rolige batting 
havde i nogen grad taget brodden af irerne og Buus hav 
de bl.a.med en 6'er vist at man ikke sådan uden videre 
blev færdig med DCF. 
Bjarne Jensen behøvede ingen forberedelse,han gik til 
boldene med det samme - overlevede en misforståelse,der 
nær havde fået ham løbet ud,slog en 6'er og blev tabt af 
anfører Monteith ud over grænsen til endnu en 6'er.I 
den samme over blev det til yderligere to 4'rere og en 
ener på Halliday.Buus fik også et liv og gik med på 
spøgen.De to danskere scorede 60 på 12 overs efter the 
og så var de pludselig i den situation at mangle 103 
points på fem kvarter. 

DRØMMEN BRAST 

Havde de været i den situation at være f.eks.3.og ikke 
7.gærdestand,kunne de måske have spillet endnu friere.
Nu holdt de ikke til det kombinerede pres som både po
ints og tid lagde på dem.Bj.Jensen blev grebet ud af
Harrison så snart den hurtige kaster Corlett kom på -
men havde dog scoret 46 på en time,heraf to 6'ere og
fire 4'rere.
Allerede i næste over blev Buus grebet ud af Short i
gully med 56 i bogen - de første 50 nået på 112 minut
ter.Men dog en taptain's inning,der kunne vaske sig.
Morten Petersson klarede 6 bolde og en enkelt 4'rer
før han blev grebet af keeperen og så stod Danmark med
140 points for 9 gærder og 18 overs tilbage af kampen.
Skov og Westergaard søgte at gå tiden ud.De klarede 6
overs før Skov blev grebet ud af 12.manden - Skov vil
til sin dødsdag hævde,at det var fra skinnen,men dommer
Fitzsimmons mente,uanset at 10 irere bogstavelig taget
havde slået kreds om Aalborgenseren,noget andet.

SLET IKKE SA GALT 

Sådan gik dette det femte landskampmøde mellem Irland 
og Danmark - vel i grunden slet ikke så galt som måske 
frygtet af nogle.Vi var hele tiden med i kampen,på nog 
le tidspunkter mere end andre - javel.Men kamp blev der 
At vores gærdeside blot ikke fungerer,at markspillet 
på visse afgørende tidspunkter ikke er på toppen,ja, 
det er de problemer,der skal løses i den kommende tid. 
Af de 20 gærdespillere vi brugte,nåede 3 over 45,ingen 
åndre over 20 - deri ligger den væsentligste forskel på 
nederlag og sejr... ola. 

Idrætsmandens væske-erstatter 

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

6 CRICKET AUGUST 1978 

Videnskaben siger idag, at dette væsketab straks skal 
udlignes, for at sportspræsentationen 
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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_Tilsk�ere var det svært �t få øje på,da det danske landshold spillede på Lord·s.Her har tforten Petersson kas
t�t til Owen-Thomas,som i 1970 blev betegne� s?m årets mest lovende unge engelske cricketspiller.Det fik dan
� erne at mærk�.I de� anden �nde står den tidligere testspiller fra Vestindien Roy Marshall der i omkring 20 
ar var professionel i Hampshire. 

' 

DCF til slagtebænken på Lord' s 
Den ærværdige Marylebone Cricket Club havde åbenbart få
et noget af et chock ved at se et af sine hold banket 
af i Danmark i 1976.Ihvertfald var alle kanoner rullet 
i stilling til det danske besøg på Lord·s i juli. 
Og det blev også til noget i retning af at skyde spurve 
med kanoner: for det første havde de danske spillere 
o�erhovedet ikke haft lejlighed til at træne på græs
pitch forud for kampen,for det andet kom de lige fra 
rejsen,og for det tredie talte det hold,MCC stillede 
til kampen spillere af en kaliber,så man kun kan give 
den danske indsats i Nykøbing Mors for to år siden en 
ekstra cadeau. 
Men det blev "slagtning" af det danske hold.MCC vandt 
m�d 204 poi�ts.Holdet talte bl.a.folk som Roy Marshall 
tidl.testspiller for Vestindien og countyspiller for 
Hampshire,Don Wilson,tidl .engelsk testspil'ler nu træner 
Paul Sh�aha�,ti�l.australsk testspiller og D.R.Owen
Th?mas,indtil sid�te år countyspiller for Surrey.Af de 
spil�ere der var i Danmark for to år siden,var kun R. 
de Ville og W.G.Merry med på holdet. 
LAGT I KAKKELOVEN 
Så der var så absolut lagt i kakkelovnen til danskerne 
MCC vandt lodtrækningen og battede først.Marshall og O
wen-Thomas åbnede.Det danske hold virkede trykket af 
hele stemningen i denne cricketsportens helligdom - der 
blev.næsten ikke talt sammen på banen og de gabende tom
me tilskuerpladser denne mandag formiddag i London vir 
kede tilsyneladende heller ikke befordrende på stemnin 
gen. 
Gærdespillerne fik stort set lov at dirigere kasterne 
og dermed kampen og markopstillingerne kom til at se 
mere og mere mystiske ud,efterhånden som spillerne blev 
rokeret rundt i et forsøg på at dæmme op for de velpla 
cerede engelske grænseslag. 
På de første 20 overs gav englænderne siger og skriver 
een chance - i 2.over kantede Marshall en bold fra Mor 
ten Petersson ned gennem slippen til P.P.Klokker,men 
fynboen kunne ikke holde bolden. 
Abnerne nåede de første 50 på 11 overs og 40 minutter. 
Carsten Morild afløste Ole Mortensen og efter yderlige 
re 5 overs kom Torben Skov til istedet for Morten Pe-

tersson,men Skov blev slået væk - i en enkelte over 
sendte Marshall således fire af hans bolde over græn
sen.MCC nåede 100 på 75 minutter,stadig uden gærdetab. 
UDMÆRKEDE GREB 
Først i 21.over var der bid - Ole Mortensen greb Owen
Thomas ud på Carsten Morild (l/118).Australieren Shea
han afløste - og spillede banen rundt.Marshall var i 28 
over i hænderne på Luther,men blev tabt - 7 pts senere 
måtte han dog forlade gærdet, i gen var det Ole Morten
sen som løb et udmærket greb op på en af Morilds bolde 
(2/154).Kort efter havde anfører Buus en chance på Shea 
han,men selvom scoringstempoet en overgang blev sat en 
smule ned,kunne den nye mand,Needham,også sit kram og 
scorede bl.a.6-2-4-1 på en enkelt over fra Carsten Mo
rild. 
Efter to timer stod der 167 på tavlen og de 200 blev 
nået 22 minutter senere.Ole Mortensen og Morten Peters 
so� afløste med bolden uden at kunne dæmme op og mark
spi 11 et brød efterhånden helt sammen.Morild vendte til 
bage til kastemærket med blev slået væk - en spinkel 
chance til P.P.Klokker og en chance for løbet ud - det 
var alt i den sidste halve time,hvor der kom yderlige
re 70 pts på tavlen,således at MCC på 170 minutter og 
47 overs scorede 272 pts - for 2 fald. 

HAVDE STYR PA DET 
Den danske start blev traurig.P.P.Klokker blev kastet 
ud allerede på sin 2.bold,som han kom for sent ned til 
Claus Morild modtog een bold på Lord·s og blev dømt ud 
med ben for,Johan Luther faldt ligeldes på en ben for
ken�else og Carsten Morild rettede bolden af i gærdet 
- fire gærder var nede for kun 14 points og de danske
gærdespillere kunne tilsyneladende slet ikke dæmme op
for de hurtige engelske åbningskastere Merry og Parsons
Kun Ole Mortensen klarede sig og sammen med Klaus Buus
fik han ikke alene standset det danske mandefald,men
den danske gærd�stand var også istand til at få styr på
de knap så hurtige kastere Burrows og Wilson.
I be�ra�tning af den tid,han normalt bruger til at spil 
le sig ind kom Buus hurtigt igang og scorede fem udmær 
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kede 4·rere.Også Ole Mortensen havde styr på kastningen 
og det danske hold passerede 50 på 71 minutter.Måske ik 
ke alverden at råbe hurra for,men i betragtning af at 4 
mand var forsvundet i løbet af no time (og for så godt 
som ingen points) var den danske gærdestand absolut ik
ke at kimse af. 
[>len da den bløde kaster de Ville kom til ,var der tale 
om hurtig afrydning.Buus blev stokket ud på første bold 
fra de·Ville og måtte trække sig tilbage med sine fem 
4·rere som totaludbytte (5/56) og kort efter vippede 
keeperen Stuart Surridge også Ole Mortensens overligge 
re,da denne svingede ved siden af en bold fra Wilson 
(6/60). 
Jens Priess var meget omhyggelig med at holde foden in
den for grænsen,men det hjalp hverken ham eller Morten 
Petersson - de blev begge grebet ud af keeperen (3/65). 
Henning Olesen holdt sig inde i 40 minutter uden at sco 
re et point,før han blev kastet ud.To bolde tidligere 
var Erik Westergaard ligeledes kastet ud og så var he
le den danske gærdesidde ryddet for 68 points i løbet 
af 28 overs (12 maidens) og 95 minutter. 
Ganske vist var der undskyldende momenter for den dan
ske indsats - modstandernes overlegne styrke,de manglen 
de danske forberedelser - men besynderligt at en dansk 
gærdeside så sjældent fungerer på græspitch.I de senes 
te par år,hvor undertegnede har haft lejlighed til at 
følge spillerne er det som regel kun en enkelt gærde
stand,der bider sig fast og det som regel 5.eller 6. 
eller som i Skotland lo.gærde.Det ville være rart om 
det kunne lykkes også l.eller 2.gærdestand,så de følgen 
de kunne spille mere uden nerver,kunne give sig bedre 
tid - og det er nødvendigt med den stabilitet i gærde
siden,hvis man vil gøre sig håb om internationale re
sultater. 

NÆR SEJR - TRIST UHELD 

MCC var høflige nok til ikke at sende DCF ind engang 
til.Istedet var der tid til )5 overs pr.side med 3 overs 
pr.kaster,så alle kunne få lejlighed til at røre sig. 
Det danske hold fik her vist lidt af sin klasse i kast
ning og markspil og en 5.gærdestand på 50 mellem Jens 
Priess og P.P.Klokker sørgede også for en hæderlig ind 
sats ved pindende. 
Men ulykkeligvis blev denne "morskabskamp" farvel til 
landsholdstruppen for unge Claus Morild.Allerede i 3.o 
ver måtte han hjælpes fra banen og under lægebehandling 
Han ville hooke en bold,men fik kun kanten af battet 
til,så bolden fortsatte op i ansigtet på ham.Den ramte 
ham ved næseroden og han var på det nærmeste groggy,da 
han fik syet tre sting på skadestuen og blev anbefalet 
at søge indlæggelse hurtigst muligt - dels for nærmere 
undersøgelser,dels af kosmetiske hensyn. 
Selvom det var med tunge hjerter og uden tvivl til stor 

sorg for Claus Morild selv,var de danske ledere ikke i 
tvivl .De turde ikke forsvare at lade Claus Morild spil 
le yderligere på turen. 
Efter et familieråd var der enighed om at Claus Morild 
tog tilbage til Danmark - hvor han blev indlagt i Aal
borg og opereret.Det viste sig at næsen var brækket to 
steder og at man desuden havde mistanke til at nogle 
tænder var slået løse.Det er trist for en ung,lovende 
spiller at få sin karriere midlertidigt afbrudt på den
ne måde,men som det viste sig var der ingen chancer for 
en fortsættelse af turen,uanset om ønsker og ærgerrig
hed også forbigående var store nok til at overdøve smer 
terne. 

SPÆNDENDE SLUTNING 

Men tilbage til kampen - især Jens Priess behandlede 
de bløde engelske kastere så temmeligt respektløst og 
gik not out med 31,mens P.P.Klokker scorede 19 og DCF 
nåede ialt 79 for 6 på de 15 overs. 
MCC startede med dem,der ikke var kommet til fadet i 
den ordinære kamp.Men de danske åbningskastere Ole Mor 
tensen og Morten Petersson skabte panderynker hos de 
engelske honoratiores - Morten bowlede Cosh og Surrid� 
ge og Ole Mortensen fik ram på Burrow,således at MCC 
var 3 for 9 på de første 4 overs.12.manden Steen Thom
sen greb Parsons udm3:rket på Carsten Morilds 3.bold og 
de Ville blev løbet ud på den næste (5/24).I næste o
ver fik St.Thomsen sit 2.greb på Lord·s da han f�ldede 
Needham på Hg.Olesens kast (6/27).0lesen selv greb O
wen-Thomas ud for O (7/33) i ll.over.De "tunge drenge" 
Sheahan og Wilson søgte at forcere for at holde scorin 
gen oppe i de sidste overs og totalen var 51,da Wilson 
i 12.over blev grebet ud af Luther på Jens Priess·kast. 
Da Jens Priess fik fornøjelsen af at skulle kaste den 
sidste over var situationen den at MCC med to gærder i 
behold skulle score 10 pts for at vinde. 
Marshall modtog bold og lad os da repetere denne minde 
værdige 15.og sidste over på Lord·s den mandag - Mar� 
shall 4-l,Sheahan l,og så en helt uforståelig "Udenom", 
Marshall kastet ud på 4.bold,den nye mand og sidstegær 
det Merry,en ener på 5.bold og så løb Sheahan sejren 
hjem med en 2·er på sidste bold. 
Selvfølgelig skal en sådan 15 overs kamp ikke regnes 
for noget som helst - men den gav dog de danske spille 
re en tiltrængt opmuntring ovenpå dagens tæv og UK fik 
flere ting at glæde sig over,specielt Jens Priess gærde 
spil og Steen Thomsens udm3:rkede markspil. 
Dagen på Lord·s sluttede med en hyggelig reception,hvor 
en hel del af dansk crickets venner i London var til 
stede,hvor der blev udvekslet artigheder,slips og sange 
- hvor båndene mellem MCC og DCF elev bekræftet ,men
hvor bevidstheden om Claus Morilds alvorlige uheld li
gesom lagde en dæmper på humøret. ola.

Carsten Morild kaster til den tidligere australske test-åbner Paul Sheahan.I baggrunden pavillonen på Lord·s. 
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Dejlige 
dage i 
Durham 
County 

Tidligere formand for DCF,nu kommunaldirektør i Nakskov 
Erl.Froulund har skaffet DCF en nyttig engelsk cricket
forbindelse gennem den faktor at Nakskov er venskabsby 
med Durham,amts-,domkirke- og universitetssæde for Dur
ham County - et område med ca.600.000 mennesker op mod 
den skotske grænse. 
Nævner man byerne Newcastle,Sunderland,Darlington og 
Vork ved dem,der følger med i engelsk fodbold lidt me
re om,hvor man er henne geografisk.Men også indenfor 
cricketspillet er der tale om et frodigt område,selvom 
det nok står lidt i skyggen af Yorkshire. 
Men Durham har et stærkt minor-countyhold og iøvrigt 
gælder,at man spiller meget lidt venskabscricket.Det er 
turneringscricket med begrænset overantal sagen drejer 
sig om - så selvom de gode indbyggere i Durham ikke på 
forhånd vidste at man spiller cricket i Danmark,så kun 
ne området ikke være meget bedre valgt som en trænings
lejr for landsholdet. 

EN SEJR OG TO "LIGE VED" 

DCF mødte ikke minor-countyholdet og måske godt det 
samme,selvom det ville have været oplevelsen værd.I 
den tid DCF opholdt sig i området bankede minor-county 
holdet på udebane Cumberland med en halvleg. 
Men DCF mødte et udvalgt hold fra Durham Senior League 
der med sine 14 hold svarer udmærket i opbygning til 
den danske l.division.DCF slog dette hold,der var uden 
professionelle,og det var nok den sejr,danskerne helst 
ville have. 
Desuden blev det til to jævnbyrdige opgør mod turnerin 
gens absolutte nr.l Philadelphia CC,en landsbyklub der 
talte to minor-countyspillere,og mod nr.5 Chester-le
Street,der er hjemmebane for minor-countyholdet.Kampen 
mod turneringens nr.3 Durham City CC,også for tilfældet 
forstærket med en enkelt professionel,blev i nogen grad 
ødelagt af regn og endte uafgjort.Det var den eneste 
af kampene som ikke var fastsat med begrænsede overs, 
men blev spillet på tid. 
Mod 2.divisions nr.l Hetton Lyons,der havde indforskre 
vet tre professionelle,var der derimod ikke noget at 
stille op.Jo,det var absolut kvalificeret modstand,det 
danske hold mødte - samtidig med stor hjertelighed og 
velvilje overfor de danske cricketers. 

HYLDET PA RADHUSET 

Durham Citys amtsadministration,personificeret i "for
bindelsesofficeren" Tony Sutcliffe,der iøvrigt sammen 
med amtsborgmester R.C.Robinson netop havde været i 
Nakskov for at hilse på de danske modparter,gjorde alt 
hvad gøres kunne for at de danske cricketers skulle 
føle sig hjemme - da man først havde fundet ud af at 
det ikke bare var en joke,at der spilles cricket i Dan 
mark. 
Da DCF ønskede al den træning man kunne få stillede 
den amtskommunale sportsforening to gange hold til træ 
ningskampe - danskerne vandt begge gange klare sejre 
og skulle også gerne �unne gøre det�selvom disse hold 
også talte flere turneringsspillere.Den amtskommunale 
administration tæller 1500 ansatte,så der var folk at 
tage af.Begge kampe blev desværre afviklet under meget 

dårlige vejrforhold i regn og mørke - men bød bl.a.på 
en udmærket halvleg på 67 til Ole Mortensen (som åb
ningsgærde og ud af en total på 128 for 5 på de 25 o
vers.Iøvrigt scoret på 66 minutter. 
DCF blev hyldet og bespist på rådhuset hvor amtsborg
mesteren tog imod og iøvrigt siden underholdt med kla
verspil ledsaget af Peter Hargreaves malmfulde røst. 
Derudover var DCF'erne indkvarteret i det 886 år gam
le Durham Castle,der normalt er bolig for universitets 
studerende,men også fungerer som hotel om sommeren -
eneste problem var 126 trappetrin til værelserne,men 
også de blev efterhånden overvundet.Så det er med gode 
minder DCF forlod Durham - et sted,hvor man kan lære 
en masse cricket,og hvor man er sikker på at blive ta
get godt imod igen. 

VANSKELIG BANE 

Den tidsmæssigt første kamp stod mod et hold fra Durham 
City,forstærket med den australske professionelle Glen 
Bailey.Spilletiden var 5 timers effektivt men regn fjer 
nede halvanden så kampen fusede noget ud,samtidig med 
at danskerne battede rigeligt længe. 
Ole Mortensen så ud til at befinde sig som en fisk i 
vandet,mens P.P.Klokker skulle have betydeligt længere 
tid til at spille sig ind,selvom hans første pointsgi
vende slag var en 6'er.Efterhånden kom den lille fynbo 
dog i slag og da han blev dømt ud med ben for stod der 
149 på tavlen - i mellemtiden havde fire makkere for
ladt ham,Ole Mortensen med 22,Luther med 1 ,Priess med 
7 - især disse to holdt Klokker inde - og Carsten Mo
rild med 8.Men Morild faldt som 4.gærde ved 84,så det 
var især mellem Klokker og Klaus Buus,der kom gang i 
sagerne.P.P.Klokker scorede 66 og Buus 33.Da Buus blev 
kastet ud kort efter Klokker og DCF var på 150 for 6 
var sagen afgjort.Endnu tre gærder faldt i hurtig ræk
ke for at få ekstra points,men det blev kun til 158· -
på 67 overs og 3 timer 20 minutter,så nogle britiske 
øjenbryn sad temmeligt højt oppe i panden. 
Klokker havde stået inde 174 min.til sine 66 pts og mod 
tog ialt 34 overs.Buus brugte 81 min.Men selvom scorings 
tempoet var langsomt var det pænt spillede halvlege. 
Regn tog 50 minutter af Durhams i forvejen beskårne 
spilletid og der stod blankt vand på banen,da man skul
le igang igen.Selvom Ole Mortensen fjernede den ene åb 
ner i sin 5.over var det meget svært at få noget ud af 
markspillet under de forhold - keeper Bj.Jensen misse
de en chance på den professionelle Bailey ved total 30 
hvorefter australieren scorede 53,før han blev løbet 
ud på kampens næstsidste bold ved 118.I mellemtiden hav 
de Skov,der ellers ikke fik megen støtte ud af den dyng 
våde pitch,bowlet den anden åbner ud ved total 66.Det 
var det hele - men som sagt nyttig gærdetræning for fle 
re af de danske spillere. 

SPÆNDENDE FINISH 

Philadelphia CC er en lille landsbyklub,men af nogle 
betegnet som det stærkeste klubhold mellem Yorkshire 
og den skotske grænse.Holdet stiller to minor-county
spillere,den professionnele Greensword og keeperen Har 
land.DCF fik en fornøjelig 25 overs match på Bunker 
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Denne plakat turde være historisk - Philadelphia mod 
Danmark på Bunker Hill - og så foregik det hele i Nord· 
england.Som det ses blev der taget entre til de danske 
kampe og i Hetton Lyons fik det danske hold halvdelen 
af entreindtægten - f 6,så det rene tilsætning har tu
ren altså ikke været. 

Hill,som Philadelphias bane hed en af de virkeligt skøn 
ne sommeraftener. 
Aftenens danske gærdehelt hed Carsten Morild - han sco 
rede 46 på 55 minutter,59 bolde.Den danske total var 
21,da han kom ind og 104,da han gik på 2.bold i sidste 
over,grebet af keeperen,efter at have vist hele sit 
store slagrepertoire.Luther gjorde en pæn figur som 
åbningsgærde,Bj .K.Jensen blev løbet ud og Morten Peters 
son løb sig selv ud.Carsten Morild faldt som 6.gærde, 
men endnu to danskere røg på halvlegens to sidste bol
de.Hvilket var ligegyldigt,men også ganske unødvendigt 
Philadelphia vandt,men det kneb - den vindende 4'rer 
på scoret på l.bold i sidste over,så det var en spæn
dende finish - det engelske hold havde på det tidspunkt 
mistet 6 gærder,især takket være Torben Skov,der på 
denne pitch,der var som et billardbord fik sit mest op 
muntrende resultat 3 for 24 på 6 overs,hvoraf 2 var 
maidens - to af gærderne mesterligt grebet ud af Buus 

. ved grænsen,det 3.på sin første bold,som P.P.Klokker 
ligeså mesterligt kastede sig frem til.Morten Peters
son og Claus Hansen havde holdt scoringen fint nede i 
starten - englænderne nåede kun 44 på de første 11 af 
de 25 overs og Petersson bowlede endda det ene åbnings 
gærde.Den professionelle Greensword blev løbet ud for 
0 af Bj,K.Jensen på en fin detalje af keeper �ester
gaard,der lynhurtigt var fremme på pitchen og kastede 
den spillede bold bagud.Da der manglede 3 overs var 
Philadelpia 20 pts bagud,men forcerede så med 12 pts 
i næste over og det afgjorde sagen 
Kampens resultat og hele forløb var en god opmuntring 
for danskerne.Alligevel var det med nogen skepsis man 
imødeså kampen mod det udvalgte ligahold,der talte 
spillere fra 9 klubber.Kampen var dog sat til 45 overs 
så der var måske bedre chancer end i 25 overs kampen, 
hvis det hele fungerede ... 
Det gjorde det stort set og man fik her,skulle det se
nere vise sig,en generalprøve på den mest scorende dan 
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ske gærdekonstellation Klaus Buus/Bjarne Jensen.De to 
scorede 55 på 37 minutter.Siden fortsatte Buus med Mor 
ten Petersson i yderligere 27 minutter og føjede yder
ligere 48 til totalen - det var en fornøjelig dansk ti 
me. 
Men de engelske kastere var blevet demoraliseret af O
le Mortensen,der har virkelig demonstrerede sin frem
gang.Englænderne stillede en 5 mands slip og havde i�. 
alt 7 mand bag gærdet - det kostede snart P.P.Klokker 
livet på hans cut.Luther blev løbet ud,da han fik et 
Nej for sent og Philadelphia-kampens bedste,Carsten Mo 
rild fik kun fire bolde,før han fik rygsiden af battet 
til bolden og blev grebet ud af keeperen.Dermed lignede 
det en af de vanlige danske chockstarter med 3 gærder 
ude for 27,men Priess spillede særdeles fornuftigt for 
at holde Ole Mortensen igang og det lykkedes - Svanhol 
meren spillede chanceløst indtil ban blev grebet ud i 
slippen ved total 65,selv med 43 i bogen. 
Priess tegnede sig for et par hurtige 4'rere før han 
måtte lade livet til keeperen (5/80) og så var Buus i 
gang,ligesom Bj,Jensen spillede frisk til,bl.a.med en 
6�·er,der ramte taget på pavillonen.Buus gav en enkelt 
chance,men placerede ellers nogle dejlige kraftfulde 
slag fra det repertoire han kan,men så sjældent viser 
i den hjemlige sammenhæng.DCF passerede 100 på 126 mi
nutter og da Bj.Jensen blev grebet på et slag fremover 
var Morten Petersson i ligeså god hopla som afløser. 
Han var ved at blive løbet ud,men overlevede og kvitte 
rede bl.a.med en 6'er,således at det danske hold nåede 
150 på 157 minutter.Det blev altså til 183 på de 45 o
vers,men de 84 points var scoret på de sidste 11 overs 
Buus havde 48 på 79 minutter,Petersson 26 på 27 minut
ter. 

Mortensen og Petersson startede virkeligt stærkt - de 
to åbnere var i et jerngreb.Efter 8 overs havde de kun 
8 pts ialt og efter 12 overs var de begge væk - begge 
grebet af keeper Bj.Jensen og totalen var kun 15.1 næs 
te over missede Luther en gribechance på Mortensens 
bold og det tog tilsyneladende noget af Svanholmerens 
koncentration. 
Men han fik fat igen og da en trediedel af halvlegen 
var ovre,altså 15 overs,var den engelske total kun 36 
På 20 overs var totalen 50 og den senere topscorer 
Parker (45) var i virkelige vanskeligheder på Ole Mor
tensens agressive bowling.Morten Petersson fik et gær 
de med ben for og blev afløst af Steen Thomsen efter 
en udmærket indsats 2 gærder for 38 på 11 overs,heraf 
en maiden.Englænderne var tilsyneladende ikke altfor 
begejstrede for venstrearmskastning,men desværre blev 
marken svagere,selv Bj.Jensen der ellers keepede me
get koncentreret og noterede sig for 45 byesfri overs 
missede en chance og det samme gjorde Klokker,i samme 
over holdt Luther imidlertid sin chance og Parker var 
ude ved 87 på 28 overs. 
Thomsen og Mortensen lod sig dog ikke slå ud - de næs 
te 5 overs gav kun 5 pts og Steen Thomsen fik gærde 
nr.2 og 3,således at englænderne havde 100 for 6 da 
der manglede 9 overs.Englænderne magtede så langt fra 
at score de krævede godt 9 pr.over for at vinde - Car. 
sten Morild afløste som kaster og fik endnu to gærder 
det sidste greeet ud af Luther på kampens sidste bold. 
En helt ud tilfredsstillende dansk dag - med undtagel 
se af de enkelte fejl i marken fungerede det hele fint 
Og Ole Mortensens kastepassage vidner om hans store 
farlighed som stockbowler.Han kastede 18 overs,heraf 
7 maidens og tog et gærde for 34 - men 19 af disse 34 
points blev scoret på to overs,hvor han var mindre kon 
centreret.Også Steen Thomsens kastning imponerede - 3 
for 40 på 11 overs. 

STØRSTE DANSKE HALVLEG 

Næste "ret på menuen" var 60 overs mod Chester-Le
Street CC (Det har ikke noget med fransk at gøre,men 
byen er fra romertiden og navnet betyder noget med 
Lejren ved vejen).Den kamp så længe ud til at være en 
død sild for Danmarks vedkommende men fi.k en slutning 
så spændende at man sikkert snakker om det i Chester 
endnu. 
Ole Mortensen fortsatte sine gode åbningstakter fra de 
ti dl i gere kampe ,denne gang noget mere livligt sekunde 
ret af P.P.Klokker.DCF nåede 58 på den første time, 
hvilket må siges at være ret hurtigt under engelske 
forhold af danskere ihvertfald og undervejs gav Morten 
sen kun een chance - da han missede en yorker i 17.o-



ver.Bolden trillede hen i foden af gærdet,men overlig
gerne blev,hvor de var.Mortensen kvitterede kort efter 
med at smadre pavillonens toiletvindue med en 6·er.l 20 
over blev P.P.Klokker taget med ben for men totalen var 
da 65 og Johan Luther sekunderede Mortensen ligeså godt 
selvom han tilsyneladende havde sværere ved at spille 
spinnerne. 
DCF passerede 100 på 35 overs og havde efter 2 timer sco 
ret 117.1 41.over blev Luther løbet ud på et godt ind
stik (2/127).Bj.K.Jensen manifesterede sin uomtvisteli
ge slagkraft i tre 4·rere og en 6·er,før han måtte tage 
afsked med Ole Mortensen,der blev grebet ud på en skier 
efter 155 minutter med 70 i bogen og 143 på tavlen.Car
sten Morild kom ind for at fortsætte ballet,men Bj.K. 
blev kastet ud ved 166 på 51 overs og de resterende ev
nede ikke hurtigscoringen.I de sidste 5 overs blev det 
kun til 10 pts for yderligere tre gærder,før Carsten 
Morild blev kastet ud på sidste bold i næstsidste over. 
Anførel7 Buus,der havde gemt sig selv,måtte ind til sid
ste,men nåede kun at modtage een bold før halvlegen var 
ovre og DCF sluttede med 194 for 8,i en udITærket halv
leg hvor de fem første gærder alle nåede over 20. 
Et godt greb af Bj.K.Jensen,der kastede sig helt frem 
på maven,fjernede den ene af Chesters åbnere og nr.3 
en pakistansk professionel fik en kant til keeperen,så 
ledes at Chester havde 2 nede for 40 på 10 overs.Men 
den anden åbner,der var meget forsigtigt spillende,var 
ikke til at få fat i og efterhånden var Ole Mortensen 
ved at køre træt,både på grund af sin lange kastepassa 
ge dagen før,på:grund af den lange gærdetur og fordi han 
ikke havde h eld med sine appeller. 
Chesters 3.gærdestand kom i slag og satte totalen op 
fra de 30 til 130 på ialt 34 overs,uden at de danske 
kastere Steen Thomsen og Torben Skov kunne gøre ret me
get ved det.Denne century-gærdestand mellem Flynn og 
Allison så ud til at vende en god dansk indsats til et 
klart nederlag.Med 8 gærder i behold skulle Chester nok 
kunne score 65 points på 26 overs - men det kom til at 
knibe. 
Torben Skov fik Allison grebet ud af Hg.Olesen,hvoref
ter Carsten Morild kom til bolden.Han holdt scoringen 
nede på kun 7 pts på de næste 6 overs og så er det selv 
følgeligt let bagklogt at sige,at han burde have været 
på før.Men med Thomsens 37 på 9 overs og Skovs 34 på 
12 overs kan man vel ikke kalde dem overvældende dyre 
selvom 3 pts pr.over i en overbegrænset match er rige-
l i gt. 
Alligevel stod Chester med 155 for 3 efter 44 overs og 
stadig med masser af tid og gærder.Bj.K.Jensen fik da
gens 2.greb og Morten Petersson tog Flynn i et godt 
lavt greb på Morild.!lhester stod alligevel kun og mang 
lede 17 points i de sidste 10 overs.Efter yderligere 3 
overs var englænderne klatret op til 185,men over nr.54 
blev mindeværdig for AaB-kasteren Henning Olesen.På 2. 
bold greb Bj.K.sin 3.mand ud den dag.På 4.og 5.bold 
fjernede Carsten Morild endnu to mand - den første gre 
bet på en skier,den anden spillet hårdt lige i hænder
ne på ham 

- -

-------

Chester havde fortsat 6 overs til 8 point,men nu plud
selig kun to gærder,kastere,tilbage.De danske markspil 
lere rykkede tæt på,men der var stadig 15 bolde tilba
ge af kampen,da Chester passerede den danske total og 
det ironisk nok på 4 leg-byes.Men en gyser var det. 

HURT I GSCORI NG 

Durham-opholdets sidste kamp gjaldt 32 overs mod Hetton 
Lyons,der sidste år vandt 2.division og hidtil forgæ
ves har søgt om optagelse i seniorleague.Vidende at 2. 
division måske var lidt for lidt havde klubben invite
ret tre professionelle,bl.a.australieren Bailey og det 
var til gengæld rigeligt for det danske hold,hvor Ole 
Mortensen sad over for at hvile ud og hvor Luther ple
jede en skade.P.P.Klokker og Bj.K.Jensen lavede dog en 
hæderlig åbning på 27,før Bj.K.blev løbet ud.Bj.Jensen 
var nær blevet løbet ud på sin første bold og blev kas 
tet �d på den anden,mens Claus Hansen,der her kom til 
at batte for første og eneste gang blev taget med ben 
for på sin første bold.Morild fik heller ikke meget ud 
af det og med 4 gærder ude for 36 på 16 overs,så der 
ikke ud til at skulle blive megen halvleg ud af de 25, 
der skulle kastes. 
Anfører Buus tog imidlertid boldene på pladen fra star 
ten - på bare 46 minutter havde han scoret 40 pts og 
da Morten Petersson. støttede med 18 efter at Klokker 
var løbet ud ved en misforståelse,gik DCF fra 36 til 
107 på bare 9 overs,eller ca.8 i snit pr.over.Se,det er 
temposcoring,som englænderne kan lide at se det i 25 o
vers kampe og Buus høstede da også megen anerkendelse 
bagefter. 
Bj.Jensen fjernede også her de to åbnere på Petersson 
og Thomsen i løbet af de første 10 overs for 25 point, 
men efterhånden sank markspillets kvalitet noget og fle 
re chancer for løbet ud blev tabt.Bj.Jensen fik dog 
greb nr.3 og Hetton Lyons stod ikke meget bedre end DCF 
efter de første 16 overs - Hetton havde 43 for 3,hvor 
DCF havde haft 36 for 4.Men Hetton havde også sin Buus 
i australieren Glen Baileys rødhårede skikkelse - dan
skerne havde haft fornøjelsen at møde ham i kampen mod 
Durham City,hvor han var gæstespiller og scorede 53.Han 
havde fået et enkelt tilbud i form af en tabt chance 
og nu tog han skeen i egen hånd - på bare 66 minutter 
scorede han 63 og dermed var sejren hjemme.Han scorede 
ialt 14 4·rere,tre på Torben Skov i en over og syv på 
Claus Hansen i to overs. 
Det slog de trætte danskere ud,flere chancer på Baile
ys makkere blev tabt og da der resterede 3 overs mang
lede Hetton Lyons kun l pts til sejren.Buus tog selv 
"klatten" så Bailey kunne slå den vindende 4·rer - ef
ter 9 dage med 7 dages cricket var danskerne ved at væ
re en smule trætte. 
Men under alle omstændigheder var det en god gang forbe 
redelse.Under turneen fik alle danskerne på eet eller 
andet tidspunkt lejlighed til at vise noget,men kun i 
kampen mod det udvalgte ligahold fungerede hele holdet 
fuldt ud... ola. 

Grafisk tegning af Ole Mortensens 70 mod Chester-le
Street.fremstillet af G.R.Mordue.som iøvrigt tegnede 
hele kampen ind efter dette system. 
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Det danske og hollandske jun,orlandshold,linet op før landskampen på Liseborg Viborg,flankeret af de to dom
mere Carsten Kennild (tv) og Peter Carroll .(Foto:Jesper Vig). 

Danmark gik fra kriser til 
få æntimeter fra triumf 
Uafgjort i todages-landskampen for juniores og 1. Ars seniores 

Todages-landskampen i Viborg mod Holland for juniorer og 
l:års seniorer blev en virkeligt inciterende match.Den 
sluttede uafgjort,med Danmark i angriberens rolle,men 
indtil den sidste time var hollænderne ovenpå. 
For Danmarks vedkommende gik matchen hele tiden efter 
devisen:Krise - overvindelse af krise.Og kriserne skyld 
tes,at de gærdespillere,der var udtaget som gærdespille 
re,ikke evnede at markere sig,således at det var kaste
re og keeper som måtte redde de danske kastanier ud af 
det mildt sagt gloende bål. 

EN ILDE START 

DCF vandt lodtrækningen og gik til gærdet på den dejli
ge bane i Viborg,hvor forholdene var perfekte.Banen var 
tung efter den megen regn,men den var tætklippet og pit 
chen var perfekt.Kasterne havde gode muligheder for 
swingbowling og udnyttede dem. 
De fem første danskere evnede ikke at lave over 5 hver 
bortset fra Niels Bindslev,der lavede 12.Fem danske gær 
der var ude for 31.Mogens Seider faldt ved 51 og Erik 
Juul,som �ar den første,der fik lavet lidt af en halv
leg,ved 67.Erik Juul overlevede i begge halvlege chan
cer,som de øvrige spillere ikke fik.Han slog en skier 
til point som droppede det nemme tilbud,men spillede der 
efter en ganske køn halvleg,som fik en til at forstå, 
hvorfor Skanderborg sætter så store forhåbninger til 
ham.Men han var ude ved 67 og Carsten Christensen,Hjør
ring,faldt i sædvanligt overmod ved 70.0tte gærder nede 
for 70 - det er ilde i en landskamp. 

VIDUNDERLIGT FORFRISKENDE 

Men ottendegærdet,Svanhol m-keeperen Kim Neerup og Vi -
borgs fastbowler Flemming Agerskov,der battede som nr. 
10,tog fat,som om der ikke var nogen krise.På en lille 
time hævede de med 81 pts og da Kim Neerup faldt ved to 
talen 151 så det hele straks bedre ud.De to spilleres 
metoder var lidt luftige ind i mellem,men vidunderligt 
forfriskende at de turde gå ind og spille agressivt i 
den situation - og havde held dermed. 
De gav ikke desciderede chancer og de lavede hver en 6' 
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er og adskillige 4'rere.Mens Agerskov ofte laver mange 
points for sit klubmandskab er Kim Neerup på seniorplan 
ikke dominerende.Men han har trods sin lille størrelse 
en imponerende slagkraft og er især stærk med stød på 
bageste ben,mens den kraftigt byggede Agerskov også 
slår effektivt fremad.Sidstegærdet Per Rasmussen slår 
hårdt,omend i en stil,der er helt hans egen og hans 17 
pts var med at gøre halvlegen så hæderlig som 182. 

BEDRE TEKNISK FUNDERET 

Hollænderne forekom langt mere ovenpå ved gærdet.Deres 
gærdespilleres teknik var åbenbart bedre end vore spil
leres.Det hollandske 5.gærde faldt ved 107,det sjette 
ved 189.Hollænderne scorede på førstedagen 159 og det 
var de 3 timer og 10 minutter om,mens vi var 3 timer og 
40 om vores halvleg på 182. 
På andendagen søgte hollænderne at forcere,men alle gær 
der var ude efter en times spil for ialt 217 - et for
skud på 35.Erik Juul holdt den gående fra den ene ende 
det meste af tiden og tog på 29 overs 6 gærder for 88. 
Han fik tre gærder grebet af keeper Neerup,deref de to 
på legsiden.Det var en ganske imponerende præstation, 
skæmmet af,at han er usandsynligt længe om at afvikle 
sine overs. 
Det er faktisk uanstændigt,såvel overfor med- som mod
spillere,mellem hver eneste boJd at korrigere mark,at 
pudse bold længe og inderligt og med bolden i hånden i 
skildpaddetempo at gå tilbage til udgangspunktet for 
tilløbet.Det hele bliver så kedsommeligt,så kedsomme
ligt på den måde.Hvis det - som han antydede - skyldes 
taktik overfor modspillerne,der bliver irriterede og 
kolde mellem boldene,forekommer det at være en taktik, 
som fornuftige mennesker i Skanderborg burde kunne 
standse i anstændighedens navn.Det er Skanderborg,som 
på repræsentantskabsmøder altid taler om "publikumserie 
ket" .Erik Juuls kasteform er det stik modsatte. 

OMTANKEN IKKE GOD NOK 

Mogens Seider,Esbjerg,er en god stockbowler og især u
behagelig for modstandere,der skal forcere.Han fik sine 



tre gærder,da hollænderne speedede op på 2.dagen.Hvad 
det danske markspil i denne halvleg angår,forekommer_ 
det ikke noget at skrive hjem om. 
Danskernes 2.halvleg ved gærdet var et nyt bevis på,at 
teknik og omtanke hos de gærdespillere,der var udtaget 
som gærdespillere,ikke er god nok.De første fem var ude 
for katastrofe-agtige 19.Thony Hadersland,AB,som der med 
rette stilles så store forventninger til,indfriede dem 
igen ikke,Peter Sørensen,AB,fightede for det,men kom for 
3.gang i sine tre første halvlege på udvalgt DCF-hold
ud for 3,Erik Jensen,Køge,er et typisk offer for en
swingbowler og må udvide sit repertoire.Niels Bindslev,
der ellers har gjort et godt job for DCFs hold i år,blev
kastet ud og Jørgen Morild,AaB,smed atter sit gærde væk
med et totalt hovedløst stød.
Erik Juul,Skanderborg,overlevede en slipchance og tog
med tak mod tilbudet.Sammen med Mogens Seider battede
han op til 70.Seider slår hårdt,oftest med lodret bat og
er første mand siden Esbjergs "genopståen",der virkeligt
har gjort sig gældende på DCF-plan.
Seider med 24 afløstes af Kim Neerup,der igen var med
til at bygge en halvleg op af ruinerne.Men såvel Neerup
som Juul var ude ved 108 og der blev gjort plads for Fl.
Agerskov,som - i lyset af topscorerværdigheden fra før
ste halvleg var urimeligt sent placeret som 9.gærde.Vi
brændte da også inde med ham - Carsten Christensen blev
efter 9 points fjernet på en ben for (122),mens sidste
gærdet Per Rasmussen,igen på sin specielle måde fik
scoret 18 overordentligt værdifulde point.Agerskov gik
not out med 7.Den hollandske anfører og swingbowler Vi
see gjorde det igen lyst blandt danskerne med 7 gærder.
Vi scorede de fleste af vore points på de hollandske
spinnere,mens vore gærdespillere viste meget store svag
heder mod swingbowlerne.

UDEN MISSERE 

Og så var der lagt op til en sikker hollandsk sejr - tro 
ede vi pessimister.Hollænderne skulle score 107 points 
på to timer og syv minutter,eller 37 overs.Men det dan
ske markspil,der i l.halvleg havde været nærmest slat
tent,blev nu præcist og godt - uden missere. 

Keeperen,Kim Neerup,lod ikke en bye notere i regnskabet 
og havde vist i hele kampen højest een chance,og den var 
ikke nem,som han missede.De to åbningskastere Per Rasmus 
sen og Flemm.Agerskov var en god konstellation.Per Ras
mussen er svær at forcere på,når han,som her,kan få bol
den til at blive ved at svinge ganske betragteligt.Ager
skov kan,skønt ikke helt så præcist,med en betragtelig 
fart ind imellem levere bolde,der er dødelige. 
De hollandske gærdespillere faldt med jævne mellemrum 
og bortset fra en enkelt,der blev løbet ud,fik Rasmussen 
og Agerskov dem alle. 
Kampens klimaks kom da der resteeede 2 1/2 over og det 
9.hollandske gærde faldt i et fortvivlet forsøg på at
løbe pointsene hjem.Hollænderne manglede på dette tids
punkt 20 pts og rosværdigt havde de hele tiden forsøgt
at presse sejren hjem.Det mistede de deres gærder på,men
de var med til at skabe en superb match.
Men det sidste gærde overlevede det sidste par overs,som
var dramatiske nok - med danskerne stående så tæt ved
gærdespillerne,som det nu er tilladt,og med en bold fra
Mogens Seider snigende sig centimeter fra offpinden og
en gribechance dumpende ned lige udenfor rækkevidde.

SKAL VÆRE TILFREDSE 

Resultatet skal vi - selvom vi var nærmest sejren - nok 
være mest tilfredse med.På allround-basis var hollænder
ne -·takket være deres gærdestyrke - bedre og man kan 
desværre ikke fra denne danske årgang pege på spillere, 
som kan gå ind på vores testhold det første år eller to. 
Kampen var den tredie dansk-hollandske juniorlandskamp 
og de er alle endt uafgjort. 
Det er ganske interessant,at når vi møder hollænderne 
på drengeplan,så vinder de,mens juniorlandskampene er 
jævnbyrdige.Forklaringen er lige til.Der er langt stør
re bredde i hollandsk cricket med over dobbelt så mange 
klubber og det vil sige at de bedste hollandske drenge 
spiller mod langt stærkere modstandere til dagligt.Når 
vore spillere bliver lidt ældre,kommer de imidlertid 
hurtigere på seniorhold og vænnes dermed til cricket af 
større klasse.Og faktisk vandt vi jo de to juniorkampe 
1-0,idet vi sejrede i den over-begrænsede del af fest
lighederne. Nis.

HOLLAND UDE FOR 46 I JUNIORLANDSKAMPEN 

Præcis kastning, 
godt markspil, 
- Bindslev og
græsset .. 

Det var nogle deprimerede hollændere,man mødte efter at 
de havde tabt kampen over 50 overs for juniorer og l.års 
seniorer i Nykøbing Mors.Og det var måden,de tabte på, 
der ærgrede dem. 
Havde de i det danske omklædningsrum efter den danske 
inning på beskedne 105 hørt Jørgen Morild opmuntrende 
sige:-Vi bowler dem ud for under 50'. havde de sikkert 
grinet højlydt,men ikke desto mindre kom denne noget o
vermodige spådom til at gå i opfyldelse. 
Hollænderne mistede totalt hovedet og samtlige gærder 
røg for 46.Ja,der røg faktisk 10 gærder for kun 26 po
ints,idet åbnerne først skiltes ved 20.Men de havde væ 
ret alt for lang tid om at score de 20 points.Per Ras
mussen kastede 13 overs (2 for 6) og Jørgen Morild lige 
ledes 13 overs (2 for 9) og deres kastning var noget af 
det vigtigste,når roserne for sejren skal uddeles. 
Holland vandt lodtrækningen og sendte danskerne til gær 
det,hvor betingelserne for at score bl.a.var gode løb 
mellem gærderne,idet banen var meget langsom. 

Da tavlen viste 9 kunne Jørgen Morild ikke styre sin tål 
modighed og blev grebet ud på en høj bold tæt ved gær
det.Da tavlen viste 12 var den anden åbner,Peter Søren
sen direkte uheldig da han blev løbet på et flot ind
stik lige i pindene.Thony Hadersland blev dømt ud med 
ben for efter at have scoret 8 pts,så DCF var i virkeli
ge vanskeligheder med 3 gærder nede for kun 24. 
Anfører Niels Bindslev ville det dog heldigvis anderle
des.Han startede forsigtigt,men altid på udkig efter e
nere og siden var der både 4'rere og 6'ere i hans bat. 
Bindslevs præstation,44 runs og sammenknytning af gærde 
siden var særdeles strålende,selvom vovemodet ind i mel 
lem fik så meget tag i ham at bevidstheden om betydnin
gen.af at have en gærdespiller,som var spillet ind,gik 
fløjten,så der måtte påmindelser til fra stregen.Men al
ligevel var det en sand captain's inning. 
Erik.Juul scorede 15 værdifulde points,bl.a.dagens læng
ste 6'er,som desværre kostede forbundet en ny bold.Køges 
talent Erik Jensen hjalp til med 14,men da Bindslev som 
?.gærde faldt ved 103 br,ød den danske gærdeside sammen 
og en total på 105,hjulpet af Mr.Extras 15,på 46,5 overs 
var ikke overvældende - så selv på trods af Jørgen Mo
rilds galgenhumor var stemningen i den danske lejr ikke 
overvældende.Gærdernes fald:9-12-24-45-49-87-103-103-
103-105.

PRÆCIS KASTNING 

Hollændernes total var på 20,før Per Rasmussen på eget 
kast greb det første gærde ud,men humøret steg,da Haae
waler,ligeledes ved 20,blev grebet ud af keeper Neerup. 
Hollænderen var særdeles længe om at komme fra gærdet 
efter denne dom,som også udefra set lignede en fejlken
delse,men ud kom den unge mand da omsider - endda med 
battet i hånden. 
Hollændernes total sneg sig kun langsomt i vejret,selv
følgelig på grund af præcis dansk kastning og godt mark
spil.Der blev bowlet godt op til gærdespillerne,således 
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at der skulle drives på den langsomme bane. Ved 33 faldt 
3.gærde og da 4.blev løbet ud ved 36,blev hollænderne
desperate.De så pludselig enere også hvor der ikke var
løb,hvilket førte til at tre hollændere blev løbet ud.
Da Mogens Seider fik bolden "skød" han de sidste tre
på kun 4,5 overs,således at Holland var all out for 46
på kun 34,3 overs.På Seider blev kun scoret en 6·er på
2.bold i hans første over.Kim Neerup gav som keeper kun
3 byes - det vidner om stor dygtighed,men også om præ
cis dansk kastning.Især Per Rasmussen bowlede strålende
med en rigtig inswinger-mark og havde 7 maidens i sine
13 overs.
Vore folk gjorde det godt i marken.især var indstik og
opbakning god,endda i begge ender,men af og til var op
stillingerne lidt fejlagtige,idet flere af spillerne
for ofte stod lidt for langt tilbage til at være på e
ner-distancen.
Alt taget i betragtning var det ikke en særlig velspil
let kamp.men resultatet viser dog,at vi har noget godt
at bygge videre på,således at der mønstres et godt DCF
hold i Canada i 1979.Vi må dog også nok se i øjnene at
der skal helt andre træningsforberedelser,såsom vinter
træning og bedre sammenspilning af holdet til,før der
drages udenlands.
De hollandske gærdefald:20-20-33-36-36-36-43-46-46-46.

Erik Hansen 

DCFs formand Ove Dalsgaard hilser på sine to bysbørn, 
ungdomslandsholdsspillerne Jan Thorup (i midten) og Fl 
Agerskov,Viborg Olympia.(Foto:Jesper Vig). 

Derfor vandt Holland drengelandskampen i Nykøbing Mors 

De danske drenge brød totalt

sammen ved gærdet i 2. haMeg 
Svagt dansk gærdespil i to-dages drengelandskampen mel
lem Danmark og Holland gav til resultat,at et yderst vel 
disciplineret hollandsk hold,der i alle spillets faser 
var det danske hold overlegent,vandt med 136 points ef
ter færdigspillet kamp. 
Den danske anfører Carsten Strandvig vandt lodtræknin
gen og valgte at gå i marken.Hans motivering var,at den 
tunge - og alt for "langhårede" bane - ville være lang
som at score på. 

EN LEKTION I LØB 

Men hollænderne startede meget stærkt ved gærdet.Abnings 
gærderne Ruskamp og Groen gav de danske markspillere en 
lektion i løb mellem gærderne.Efter halvanden time blev 
Groen grebet ud af Strandvig på Torben Jensens bowling. 
(63/1).Ved frokost havde hollænderne 100 points.De dan
ske drenge viste udmærket markspil,men var uheldige med 
de gribechancer,der var,ligesom bedre indstik ville ha
ve givet et par gærder. 
Den danske keeper Tonny Jacobsgaard var tydeligt nervøs 
og de dårlige indstik gjorde det ikke lettere for ham. 
Hollænderne battede til 209 for 8 på 4 1/2 time med åb 
neren Ruskamp som den bedste med 52.Groen scorede 35 og 
3.gærde Hasselman 32 points.
Carsten Strandvig arbejdede godt med marken og hans kas
tedispositioner vidnede om god indsigt i spillet.Måske
lod han Søren Mikkelsen bowle for længe i modvind.Samme
Søren Mikkelsen er med sin seriøse indstilling til cric
ket og sin store koncentrationsevne et eksempel til ef
terfølgelse for alle.Mange danske seniores kunne lære
meget af ham.
Søren Mikkelsen tog 3 gærder for 48,Carsten Strandvig 2
for 35.Torben Jensens l for 18 ydede ham ikke retfærdig
hed.Han havde de hollandske spillere i store vanskelig-
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heder med sin leg-break-bowling.I første halvleg blev 
desuden Dennis Olsen,Ole Olsen og Jan Madsen benyttet 
som kastere,men ingen af dem havde heldet med sig mod 
de stærke hollandske gærdespillere. 
Gærdernes fald:61-106-125-136-146-181-182-209. 

KATASTROFAL START 

Da danskerne gik til gærdet manglede der en time og 35 
minutter af førstedagen.Abningen blev katastrofal.Kim 
Madsen blev grebet ud af Hendrikse i 2.over ved O.Rus
kamp greb 3.gærde Bjarne Knakkergaard ved 9 og 4.manden 
Karl E.Poulsen løb Søren Mikkelsen ud ved 13. 
Situationen blev yderligere forværret,da Carsten Strand 
vig ikke kunne mobilisere den fornødne koncentration. 
Han blev grebet af R.ter Braak ved 14 uden at have sco
ret. 
6.gærde,Jan Madsen,holdt stand en halv time,før han
blev grebet,igen af ter Braak.Madsen havde da scoret 15
point,heraf tre 4'rere.
Danskerne havde nu mistet 5 gærder for 34,men det skul
le blive meget værre.Ruskamp greb Karl E.Poulsen ud.
Danskeren havde været ved gærdet i tre kvarter og sco
ret 8 point.Jan Bredo blev grebet tre minutter før tid
for et point.Dennis og Ole Olsen holdt tiden ud,så før
stedagen sluttede med 39 danske points på tavlen - for
7 gærder.Et halvlegsnederlag vinkede forude og stemnin
gen i den danske lejr var under nul.
Sammenbrudet skyldtes dog ikke kun de danske drenges u
koncentrerede gærdespil,men var i høj grad resultatet
af hollandsk markspil af meget høj klasse.

MIRAKLET KOM 

Der skulle et lille mirakel til for at hindre,at dan
skerne blev sendt til gærdet igen.Og miraklet skete -
form af Dennis og Ole Olsen. 
Efter at Dennis havde givet en chance på 2.bold,hævede 
de to totalen fra 39 til 107,før Ole Olsen blev grebet 
af Hasselman.Ole havde da scoret 27 værdifulde point. 
Den hollandske mark var ikke til at kende igen.Nok blev 
spillernes arbejde gjort vanskelig af en våd bane,men 
det var først og fremmest Dennis·og Oles gærdespil som 
viste,at hollænderne kunne rystes. 
Med 107 for 8 manglede vi tre point for ikke at blive 
sendt ind igen.10.gærde Torben Jensen kom ikke på sco-



ringslisten,men før han faldt,havde Dennis Olse� h�vet 
totalen til 112.Sidste mand Tonny Jacobsgaard fik ikke 
scoret,men gik not out,idet Dennis Olsen blev kastet ud 
af Harteveldt. 
Dennis Olsen,der blev topscorer med 43 point er et af 
dansk crickets største talenter.Rigtigt plejet vil han 
nå meget store resultater. 
Den danske halvleg blev på 115.Gærdernes fald:0-9-13-14 
-34-37-39-107-112-115.

FIK SIN REVANCHE 

Hollænderne måtte - et kvarter før frokost - til gærdet 
igen.Og hvilken start.Den danske keeper,Tonny Jacobs
gaard,fik revanche for en lidt svag l.halvleg. 
Han greb åbningsgærdet Green ud i første over på Søren 
Mikkelsens kast.I 2.over blev Ruskamp grebet i slip på 
Strandvig.To gærder for 5 pts og de danske drenge var 
med i kampen igen. 
Det gode danske markspil og den fjendtlige bowling blev 
ved også efter pausen og kun 3.gærde Hasselman formåe
de at forcere.Da han faldt som 6.gærde ved totalen 74, 
havde han selv scoret de 46.De to næste spillere blev 
begge 1 øbet ud på a 1t for hasarderede chancer og ho llæn 
derne lukkede ved 80 for tabet af 8 gærder. 
Faldene:l-5-26-35-41-74-77-80. 
Megen ros til de danske drenge for denne

_hal�leg.De_hav
de virkelig - for første gang - kæmpet sig tilbage i 
matchen og der var nu spænding om udfaldet. 
Danskerne skulle score 172 points på 2 timer og 35 mi
nutter for at vinde.En overkommelig opgave og ihvert
fald var uafgjort sikret,troede mao. 
Men hollænderne ville det anderledes.Den danske taktik 
gik ud på at spille defensivt og ikke miste gærder in
den thepausen.Derefter ville man forcere scoringen og 
eventuelt forsøge at vinde. 
Men intet slår fejl som beregninger.Ved thepausen hav
de vi mistet tre gærder for kun 14 point og det skulle 
blive meget værre.Ganske vist viste Karl E.Poulsen godt 
gærdespil,men det var ikke nok. 
Han blev bedste spiller med 20 point og var iøvrigt e
neste danske spiller med over 5 pts.Da sidste gærde var 
nede,viste den danske total kun 38 points,og de jublen 
de hollandske gæster kunne forlade banen med en sejr på 
136 points efter færdigspillet kamp. 
Tre gærder var kastet ud,tre grebet og tre dømt med 
ben for,mens et gærde blev stokket.Hendrikse,Ruskamp 
og Groen tog hver tre gærder for henholdsvis 5,16 og 5. 
Gærdernes fald:6-7-14-17-20-21-22-36-37-38. 
Det var et særdeles stærkt drengehold Holland stillede 
med.Et hold,vi ingen chance vil have mod uden en bety
delig bedre forberedelse. 
Vore drenge havde viljen til at yde en god præstation, 
men det kneb unægteli9 med teknikken.Der blev vist fejl 
som klubtrænere for længst burde have haft rettet.Dren 
§ene viste en forbilledlig opførsel.F.eks.mindes jeg
ikke tidligere at drenge har forladt en biograf før
filmen var slut,for at være hjemme til aftalt tid.
Tak til Nykøbing CC for et godt arrangement.Man. har vir
kelig forstået at drage fordel af det smykke og velbe
liggende vandrehjem,hvis hjælpsomme leder Jørgen Hol
bæk altid er parat med råd og vejledning - også om cric
ket.Jeg betragter kampen og arrangementet som en god
propaganda for cricket. O.Gade

Karl E.Poulsen,Ny.M,her ved gærdet,var den eneste,der 
formåede at holde tocifret score i 2.halvleg. 

Øverst er den debuterende danske keeper Tony Jacobsgaard 
i aktion (dog næppe helt stilrent).Nederst batter Søren 
Mikkelsen,Glostrup. 

Let gevinst 
Kampen over 50 overs mellem de danske og de hollandske 
drenge og 1.års juniores i Viborg gav et ret så klart 
indtryk af,at hollandsk cricket er foran vor hjemlige i 
denne aldersgruppe. 
En gærdespiller som Hendrikse,der overbevisende spille
de bolden ud i markens huller og som kunne drive på ba
geste ben (han var nu også et ordentligt brød!) havde 
vi ikke.Vore spillere forekom i det hele taget mere ner· 
vøse end hollænderne.Lad os håbe det var forklaringen 
på et ikke overbevisende markspil.Det må der kunne gø
res meget mere ved ude i klubberne. 

UTILSTRÆKKELIGT 

Det blev meget hurtigt klart,at danskernes indledende 
118 points var utilstrækkeligt.Optimisterne følte måske 
lidt spænding da de hollandske 3.,4.og 5.gærder faldt 
mellem 73 og 87.Men hollænderne havde alt for god tid 
til at de kunne blive presset.De behøvede kun ca.35 o
vers til 120 for 5,mens de danske spillere havde været 
inde i 43 overs for at lave 118. 
Nu kan man jo ikke forlange,at danske ungdomsspillere, 
der ikke er vant til over-begrænsede kampe,skal spille 
på det mere taktiske i sådanne matcher,men noget af det 
vigtigste i en over-begrænset kamp er,at man sørger for 
at udnytte samtlige bolde. 
Derfor var det ikke særlig smart at vore sidste fire 
gærder fik sig selv ud mellem 106 og 118,da der fortsat 
resterede 6 overs. 

GAV FORHABNINGER 

Esbjergs Kim Madsen gav med 34 forhåbninger til den føl 
gen de to-dages kamp ,men disse forhåbninger blev des vær
re ikke indfriet.Fredericias Jan Madsen er måske det 
største talent af dem alle,men for chancebetonet.Søren 
Mikkelsen,Glostrup,var en økonomisk kaster,der holdt 
sin længde og retning og en fart,han kunne beherske.An
dre - særlig grelt Ringsteds Jan Bredo og Nyk.M's Karl 
E.Poulsen - kastede hårdere end de kunne og de korte
bolde blev effektivt straffet.I dansk ungdomscricket er
det desværre alt for taknemmeligt at få gærder ved ube
hersket at "tyre" bolden midt ned i måtten.Forhåbent
ligt fandt de danske drenge,der var med i denne match
ud af,at man ikke kommer langt ad den vej.Det ender så
mænd med,at man ikke en gang får lov at kaste på senior
hold. Nis.
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Lars Wittus,Skanderborg,ved gærdet i kampen mod Wymondham School.(Foto:søren Roland). 

OCF-juniorhold testet i England 
for turen til Canada næste ir 

DCF har atter haft sine bedste juniores i England.Og i
gen var det Horsens Plastics mand i Colchester,David 
Jenkins,der havde arrangeret alt og som gjorde turen 
helt problemfri for de danske ledere i arrangementsmæs
sig henseende. 
Et kuld danske spillere opførte sig så pænt i al almin
delighed og ydede så meget,som man vel med rimelighed 
kan forlange på banen,at der ej heller i andre henseen
der er grund til andet end at mindes 10 rare og udbytte
rige dage. 
Det var i DCF-henseende et ret nyt hold.Sidste år var 
der ingen juniortur på grund af seksnationers-turnerin
gen i England og kun Flemming Agerskov,Viborg,og Thony 
Hadersland,AB,var gengangere fra det hold.Til gengæld 
havde mange af de øvrige været med på drengelandsholdet 
der i fjor spillede nogle kampe i Sussex.Men ligefrem 
rutine under engelske græspitch-forhold kan man ikke si
ge,at der var for meget af. 

FORNUFTIG MAND PA JOBBET 

Niels Bindslev,Chang,blev udpeget som anfører og klare
de det utaknemmelige job fornuftigt.Disciplin i forhold 
1;.iJ al'l-fØ+ere.n-skil--l----+l@-ff-ke--desværre ikke forvente af dan
ske ungdomsspillere,selvom et kuld som dette,der for
mentlig tæller omkring 11 klubanførere,burde vide bedre. 
Det 3jorde det ikke nemt for Bindslev,at så mange følte 
sig kaldede til at give gode råd. 

De danske juniores måtte selv lave en del af deres mad 
Her er Mogens Seider og anfører Niels Bindslev igang 
med opvasken. 
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For de engelske skolehold,der 100 pct.accepterer,hvad 
anføreren måtte finde på, var det interessant at overvæ
re de danske forsøg på demokratisering af anførerfunkti
onen. 
Outstanding blandt de danske spillere var Søren Mikkel
sen,Glostrup.Han var i DCFs ungdomsregi en ny Ole Mor
tensen.Som den danske sømand,der støt står ved sit ror 
kunne man stole på,at man i Mikkelsen havde en mand,om 
hvilken en halvleg skulle bygges op. 
Søren Mikkelsen er kun 1.års junior,så det er ikke helt 
retfærdigt at rette kritik mod ham for manglende punch, 
men skal der dryppes en smule malurt i en seriøs ung i
drætsmands store præstationer,så må det være,at han lidt 
for længe er tilfreds med,blot at stå der.Han viste,at 
han faktisk besidder et ganske udmærket slagrepertoire. 
Når dertil kommer,at han kaster overordentligt fornuf
tigt,holder længde og retning,svinger bolden en del og 
er en fin markspiller,så må enhver vist kunne forstå at 
det er en spiller som Glostrup og dansk cricket kan få 
megen glæde af. 

NÆRMEST UNDER VAND 

Den første match spillede vi på en pitch,der nærmest 
havde stået under vand dagen før vi kom.Det var vanske
ligt for danskerne,uden den mindste træning på græs for
ud,at vende sig til det. 
\Jymondham Schoo 1 havde derudover i den berømte engel ske 
testspiller Bill Edrichs søn,J.Edrich og i en ceylone
sisk spiller De Silva et par overordentligt kompetente 
gærdespillere.De havde hovedæren for den engelske ind
ledning på 167 for 8 lukket.Det tog 61 overs og vi fik 
tilsvarende 10 overs mindre.Vi var ude på kampens 4. 
sidste bold efter at Søren Mikkelsen alene havde holdt 
sammen på en dansk halvleg.Han lavede 51,men blev des
værre grebet af overmod til sidst,hvor han burde have 
fortsat i det defensive.På det tidspunkt havde vi nem
lig kun en uafgjort kamp at spille for. 
'Elmstead CC er en hyggelig klub i nærheden af Colches
ter.Klubben gjorde os den tjeneste,med kort varsel at 
stille et hold mod os til en aftenkamp over 2 gange 25 
overs.Mogens Seiders 6 for 12 da Elmstead skulle til 
at forcere for alvor,holdt dem nede på 109,mens Søren 
Mikkelsen og Thony Hadersland gav os et solidt grundlag 
pd 75,før de skiltes.Nu skulle tempoet sættes op,men 
gærderne raslede og først ved hjælp af en 6'er fra Fl. 
Agerskov på kampens 3.sidste bold,lykkedes det dansker
ne at sikre sejren. 
Essex Schools var turens stærkeste modstander.Vi indled
te med 163 for 8 lukket efter at to mand havde været ude 



for 2.Men Søren Mikkelsen og Bindslev battede op til _84 
og siden kom der bistand fra Ca'.sten Strandvig_og Se1-_ 
der.Lukningen gav englænderne l1�t under et �01�t pr.mi
nut - det så ud til at være en lidt for venl1gs1ndet luk
ning,idet de kun manglede 20 points,da der var 5 ove'.s 
tilbage - og de havde 5 gærder til at lave dem.Men v1 
holdt skindet på næsen. 
Jørgen Morild skulle kaste k�mpens sidste_over og :ng
lænderne skulle lave fire points for at vinde.De fik 
tre enere på de første tre bolde og mistede to gærder 
på de sidste tre,således at de sluttede med 163 for 8, 
hvilket var præcis det samme,som vi lavede.Det var en 
mægtig spændende s'iutning og en stor opmuntring. 
Jørgen Morild lavede sin bedste præstation på turen,da 
han med 5 for 30 på de sidste 12 overs hjalp os godt på 
vej mod den uafgjorte match.Men også Søren Mikkelsens 
3 for 42 på 12 overs mod så gode modstandere på en hur
tig og ikke alt for stor bane,var en fin præstation. 
FORREGNEDE OS 
Mod Ipswich Grammar School forregnede vf os.Dels var 
pitchen overordentlig god - en gærdespillers paradis 
dels var Ipswichs markspil og afløsningskastning så rin
ge,at vi ikke troede at de havde gærdespillere af kva
litet. 
Det havde de imidlertid og de scorede 207 for 6 på no
get under de tre timer,vi gav dem.Erik Jensen,Køge,lave
de sin store præstation på turen med 65.Han afslørede, 
at han godt kan slå til bolden,selvom han som oftest er 
overordentlig defensiv. 
Co l chester Royal Grammar Schoo l havde som s2,dvanl i gt 
dækket op til deres danske gæster med en strålende fro
kost og bagefter var der barbecue-party med gæster fra 
nær og fjern og fin stemning.Det hele havde det danske 
firma Horsens Plastic som sponsor. 
Søren Mikkelsen,Niels Bindslev,Jørgen Morild og Lars 
Wittus første an i den danske halvleg på 198.På en pitch 
som viste sig at være et paradis for en spinner,kastede 
vor leftarm-spinner Jan Thorup,Viborg,senere det bedste 
under turen og tog 3 for 42,mens Thony Hadersland i man
gel af en egentlig off-spinner kastede sig over dette 
gebet og viste oplagte evner med 3 for 39. 
Turens sidste modstander,King Edwards School havde ikke 
den store klasse,men Søren Mikkelsen som allrounder og 
Jan Thorup som spinner fik markeret sig,mens vi fik vor 
afsluttende gevinst. 
HAR EN STAMME 
Tre sejre,to nederlag og et uafgjort resultat beretter 
om,at DCFs "ungdomsmanager" i England,David Jenkins hav
de lagt et passende program - også hvad overnatning an
gik,Vi boede på Essex University og køkkenfaciliteter
ne gav os mulighed for selv som oftest at lave vort 
middagsmåltid.Det bragte udgifterne ned,for England er 
ikke nær så billig,som det var en gang og ret mange gan
ge spisning på restaurant kan slå bunden ud af ethvert 
budget. 
Spillerne vidste at en god præstation på denne tur vil
le være et godt kort,når næste års hold til syvnatio
nersturneringen i Toronto,Canada,skal udt�ges.Der er in
gen tvivl om,at ungdoms-UK allerede har en stamme klar 
men ej heller tvivl om,at holdet har brug for et par 
allroundere mere. 
Markspillet,som tidligere har været et smertensbarn på 
disse ture,var ikke så ringe,trods de forholdsvis mange 

Englænderne måbede,da de så det opvarmningsprogram,som 
Claus Hansen kørte igennem forud for kampene.Sligt var 
aldrig tidligere set på de breddegrader.{Foto:M.Seider) 

kampe på få dage. 
SPILLERNE 
Overordentligt vigtigt for et holds markstandard er det 
at keeperen er god.Og det var Svanholms Kim Neerup som 
greb,hvad der kom og på en egen stilfærdig måde stort 
set intet lod passere. 
Men det hjalp ham,at dem,der kastede mest,gjorde et godt 
job.Søren Mikkelsen er allerede omtalt,Mogens Seider er 
en god stockbowler,Jørgen Morild svær at score på,men 
kaster for meget på legsiden,hvad de nu nok skal få ret
tet i AaB.Flemm.Agerskov er hurtig,men knap så præcis 
og en langsom græspitch kan være ond mod en kaster af 
hans type.Jan Thorups leftarmspin gav gærder i de sidste 
kampe.At han er usædvanlig talentfuld er sikkert og 
vidst.Men han må arbejde mere med sin aflevering og få 
mere variation i form af flight og mere skruning,fandt 
han ud af på denne tur.Nogen descideret off-spinner hav
de vi ikke med,men det så ud til at Thony Hadersland vil· 
le kunne udfylde en sådan rolle,hvis han koncentrerede 
sig om det. 

GÆRDE INDSATSEN 
Gærdemæssigt havde dette åbenbare talent en skuffende 
tur til trods for at det var hans tredie med DCF.En po
sitiv overraskelse var DCF-debutanten og anføreren Niels 
Bindslev,der - på trods af,at han altid ser ud til at ha
ve for lidt tid til at spille bolden - laver pæne halv
lege og virkelig spillede i det tempo,hans hold behøvede. 
Mogens Seiders gærdespil kom ind i mellem til sin ret, 
mens Jørgen Morild fik sig selv ud.Han behøver åbenba'.t 
AaB·s "jernmæn_d" på sidelinien.Changs Carsten Strandvig 
har haft det for nemt i sine drengedage og er ved at læg
ge stilen om til det mere lodrette,men en svær fase for 
ham i øjeblikket. 
Erik Jensen,Køge,har det svært mod kastere,der bevæger 
bolden,men han har viljen,og så er det spørgsmålet om der 
i Køge er folk,som kan gøre ham bedre.Lars Wittus,Skan
derborg,mangler kropsstyrke,men gav prøver på,at der er 
krummer i hans gærdespil.Alex Olsen,Sorø,skal nok få en 
masse ud af sin cricket,men som DCF- og græs-debutant 
var det svært for ham.Samme situation var Glostrups Sø
ren Roland i ,og hans teknik er ikke just "græspitch-eg
net" - til gengæld har hans sammenbi dthed givet ham in
ni ngs i godt,hjemligt selskab. 
Sidst - men ikke mindst - tak til 
regne,mens vi spillede og tak til 
støtten til turen. 

vejret.der lod være at 
Horsens Plastic for 

Nis. 

Det danske juniorlandshold i England:{St.f.v):Claus Han 
sen,træner,Niels Bindslev,Chang (anf),Søren Mikkelsen, 
Glostrup,Jan Thorup,Viborg,Søren Roland,Glostrup,Jørgen 
Morild,AaB,Flemm.Agerskov,Viborg,Mogens Seider,Esbjerg 
Carsten Strandvig,Chang,Søren Nissen,leder.(Sidd.f.v): 
Kim Neerup,Svanholm (wck),Thony Hadersland,AB,Lars Wit
tus,Skanderborg,Alex Olsen,Sorø,Erik Jensen,Køge.{Foto 
søren Roland). 
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- Det var ikke godt nok, men ■ ■ ■

Nej,det var ikke godt nok.For at den betegnelse kunne 
være hæftet på 3-dages landskampen mod Irland i Dublin 
skulle vi have haft mindst uafgjort. 
Den irske anfører Dermot rlonteith gav os en gylden chan 
ce for at vinde,men vi kunne ikke udnytte den.Så på den 
baggrund var det ikke godt nok. 
Men to-ugers turen til England og Irland må heller ikke 
betegnes som en fiasko.Vi var langt mere med i landskam 
pen mod Irland end mod skotterne i 1977,selvom irerne 
og skotterne plejer at være nogenlunde jævnbyrdige og 
vi i 1973 stillede et svagere hold end i 1977 alene gen 
nem den omstændighed at Henrik Mortensen ikke var med. 
Nu er det selvfølgelig let nok bagefter at hævde,at hav 
de Nortensen spillet var det gået bedre - måske,men DCF 
havde ingenlunde fiasko.Irerne var forbavsede over den 
fremgang vi viste både hvad kastning og markspil angår 
vi var istand til at vinde over et udvalgt hold fra en 
turnering af samme størrelse som den danske l .division 
og vi spillede snært op med klubhold,der talte såvel 
professionelle som både nuværende og tidligere minor
county-spillere. 
Vi faldt ikke igennem,men var ikke gode nok. 

IVRIGHEDEN AFGØRENDE 

Taget over en kam,ligefra landskampen til 25 overs mod 
hold fra kommunens idrætsforening,spillede DCF 11.halv 
lege,scorede 1338 points,hvilket kostede 83 gærder og 
erobrede 73 fjendtlige gærder for ialt 1544 points.Af 
disse 73 gærder blev 40 grebet,24 kastet,4 løbet,3 stok 
ket og to taget med ben for. 
Det er turens tørre tal - de danske gærdespillere kunne 
altså i snit præstere 16,12 hvor modstanderne nåede op 
på 21,15.f.len disse snittal siger blot ikke en pind,for 
de repræsenterer ikke noget dansk gennemsnit.Ser vi på 
hver enkelt danske gærdespilleres gennemsnit på turen 
er 5 bedre og en lige på gennemssnittet.Det er ikke nok 
til at vinde de afgørende kampe og det var det danske 
problem i 1978 som det var det i 1977 - ved gærdet går 
for mange gærdespillere til bolden med en iver som var 
det 2.rangs fut-bowlere fra den hjemlige turnering,de 
stod overfor. 
Kasterne fra de britiske øer er (stadig generelt set 
selvfølgelig) bare bedre til at udnytte de vilkår,der 
er hjemlige for dem,men fremmede for os,og så er det 
danskere tilbage til pavillonen.Vi så det så tit - in
gen tålmodighed og de første 4-5 måske 6 danske gærder 
ude for 2o-3o points. 

FORKERT PLACERING 

Denne manglende tålmodighed,at det varede alt for læn
ge før en besindig mand fik grebet i håndbremsen i den 
danske halvleg,gjorde udslaget,for i kastning og i mark 
spil var vi lige med de hold vi mødte - stadig under 
den forudsætning at selv halvsvære gribechancer bliver 
holdt.Holdes grebene ikke,kan kampene ikke vindes,men 
det er en betingelse uanset om det er en lands- eller 
en mellemrækkekamp. 
Det danske hold virkede veltrimmet i Irland,selvom 14 
dage måske er rigelig lang tid at skulle slide på hin
anden.Men der var ingen tvivl om at træningslejren i 
Durham County gjorde sin virkning. 
Derfor lød der også mange beklagelser over at opgøret 
på Lord's skulle spilles på et tidspunkt,hvor man over 
hovedet ikke havde haft lejlighed til at akklimatisere 
sig.Durham-Lord's-Dublin havde været en langt bedre kom 
bination.Det er uden tvivl rigtigt,men det lå bare så-
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dan,at det ikke kunne lade sig gøre.De to spilledatoer 

17.juli i London og 27.juli i Dublin kunne ikke nærmes
mere til hinanden.Eneste udvej ville have været at op
holde sig i London forud for den 17.juli,flyve hjem og
så flyve til Irland den 25.eller 26.juli.Det ville de
fleste trods alt nok have betakket sig for.

DEBUT FOR EN ENKELT 

Selvom stammen på det danske hold var den gamle,var der 

alligevel meget nyt - der var talt om et generations
skifte,man startede med 15 spillere,og en ny anfører. 
Dispositionen med at have rigeligt med udskiftnings�pil
lere med viste sig forsåvidt rigtig som selskabet miste 
de en mand ved Claus Morild alvorlige uheld,men spørgs
målet er om selskabet ikke fortsat var lidt for stort 
- det må have været enerverende for nogle,at vide,at
der fordi reglerne nu engang siger 11 mand og en mark
reserve,skulle sidde nogle over til landskampen.

Generationsskiftet? Fire spillere havde chancen for de
but - med Claus Morilds uheld var tallet tre.Een,nemlig

Steen Thomsen fik debut'en og blev dermed sin klubs før·

ste landsholdsspiller.
Han gjorde god fyldest omend hans muligheder som gærde
spiller blev meget lidt prøvet af.Bjarne K.Jensen viste
sit uomtvistelige talent og må betragte turen som en
"mellemstation" - han kan opfylde de krav,der stilles
til ham af og på landsholdet,hvis han vil.Claus Hansen
blev ikke meget brugt og må nok mere se turen som en
opmuntring.

INTERNATIONAL KLASSE 

Debuterende anfører Klaus Buus havde måske hellere væ
ret anførerskabet foruden.Det tyngede ham synligt uden
for banen,men til gengæld var han så frigjort i sit e
get spil at han suverænt blev bedste danske gærdespil
ler.Fem af de syv gange,han gik ind,scorede han 20 pts 
og derover - kronet af de 56 i landskampens 2.halvleg. 
Han er så absolut vor stærkeste internationale gærde
spiller p.t. 
Måske skulle han tro lidt mere på sig selv end altid at 
ville batte som nr.6.I flere tilfælde var han manden 
som bremsede en dansk gærde-deroute og så havde det væ 
ret rarere om det var sket som nr.4,så vi havde lidt 
flere batsmen i behold. 
Igen,set udefra,mener vi at han kunne have været friere
i sine kastedispositioner i landskampen.Da Monteith og 
Smith lukkede op for posen i den irske l.halvleg mener 
vi at Torben Skov burde have været prøvet - fordi hans 
bolde kan give flere chancer og de to irere scorede li
geså flittigt på vore halvhårde folk.I 2.halvleg fik 
vel især Ole Mortensen en rigelig lang tur med bolden 
i sine 27 overs,selvom de faldt på to dage - men på den 
anden side manglede holdet en egentlig stockbowler.Og 
scoringen skulle holdes nede. 

GODT ABNINGSANGREB 

Vore to åbningsbowlere gjorde det godt.Morten Petersson 
virkede turen igennem som den farligste.Det var sjæl
dent gærdespillerne tog kommandoen over ham og hans 7 
gærder for 142 i landskampen,heraf 5 for 81 i 2.halv
leg er et udmærket internationalt resultat. 
Ole Mortensen viste fremgang især hvad gærdespillet an
går - han var til tider ligefrem·livlig i sin åbning 
og bragte i flere tilfælde modpartens åbningskastere 
ud af fatning.For sit eget vedkommende fik han ikke al
tid den fornødne støtte som kaster - hverken af sin e
gen mark eller af dommerne og der var som sagt tenden
ser til at overbowle ham - men kører det for ham,er 
han vanskelig at hamle op med. 
Carsten Morild havde ind i mellem - såvel med bat som 
med bold - nogle dejlige passager,men virkede ikke al
tid lige koncentreret og præcis.Hans ].halvleg i lands 
kampen var dog ypperlig og han når fortsat en masse i 
marken,særlig når han fielder dybt. 
Kasteangrebet talte yderligere Steen Thomsen,der satte 
sig en hel del i respekt med sin venstrearm,men som 



endnu savner international rutine.Hans markspil var 
gennemgående helt på toppen.Torben Skov fik kun 35 o
vers på hele turen - regn og kampens forløb umuliggjor 
de nok noget af det,men han er fortsat en ikke ufarlig 
herre,der dog selvfølgelig også skal benyttes for at 
han skal kunne vise,hvad han kan. 

GÆRDESIDEN 

Hvad den øvrige del af gærdesiden angår,udførte P.P.Klok 
ker sit åbningsgærdehverv samvittighedsfuldt,måske og
så for samvittighedsfuldt.Hans repertoire virker begræn 
set og han var ikke istand til at tage luven af åbnings 
kasterne.Det er selvfølgeligt vigtigt at holde sig ved 
pindende,men åbnerne skulle jo også gerne komme ovenpå 
på et tidspunkt.Hans eneste halvleg af betydning (66) 
på turen tog over 2 1/2 time�Men der var selvfølgelig 
også situationer,hvor hans sammenbidte vilje til at o
verleve,var guld værd og han er fortsat en fremragende 
marks pi 11 er. 
Jens Priess og Johan Luther ved meget om cricket,men 
kom ikke til at indfri forventningerne på denne tur. 
Luther var dog sat noget ud af spillet undervejes af en 
knæskade og kom aldrig rigtig med i billedet ved gærdet 
Priess gjorde det meget lovende indtil selve landskam
pen,hvor han i begge halvlege faktisk smed sit gærde 
væk. 
Bj.K.Jensen demonstrerede et godt repertoire og en li
geså god slagstyrke,men blev for ofte fanget af kvikt 
og effektivt markarbejde.Når hans løb mellem gærderne 
bliver bedre kan han forøge sin effektivitet meget. 

KEEPERPLADSEN 

Anfører og UK ønskede på turen at prøve såvel Erik Wes 
tergaard som Bjarne Jensen på keeperpladsen.Det kom en 
del bag på den sidstnævnte,idet han ikke har udført me 
get keeperarbejde i år.Men i de tre halvlege,hvor han 
sad bag pindene greb han syv mand ud. 
Alligevel var det som batsman han vandt sine laurbær -
hans spil er lagt sådan an,at overlever han de første 
bold,kan han yde det helt store,for så til sidst næs
ten usvigelig sikkert at blive grebet ud.Han var eQ af 
de få danske gærdespillere,der ikke på noget tidspunkt 
virkede holdt nede af modstandernes kastere og skulle 
han så også få et liv eller to så var hans halvleg sam 
men med Buus en fornøjelse. 
Westergaard gentog ikke sidste-gærdestandssuccessen fra 
Skotland,men gik dog not out i landskampens l.halvleg 
med 11 frække points og gjorde en indsats for at redde 
det uafgjorte resultat hjem i 2.halvleg. 
Spørgsmålet er så - rent principielt - om man har plads 
til en specialistkeeper,når man også har en batsman,der 
er en god keeper og omvendt - og når man også skal ha
ve med i billedet at den pågældende batsman mildest 
talt gør en uheldig figur andre steder i marken.Men 
det bliver een af UKs �ovedpiner. 

FREMTIDEN 

I Irland havde UK,personificeret ved Mogens Christen
sen,med bistand fra Peter Hargreaves og anfører Buus 
sådan set kun een hovedpine - nemlig om Johan Luthers 
skade var så alvorlig at han ikke kunne spille.Men en 
læge erklærede Cuther klar.Det betød at man kunne føl
ge den linie,der var planen - nemlig at styrke gærdesi 
den så meget som muligt.Det måtte så gå ud over en kas 
ter og endte altså i debut til Steen Thomsen,mens Hen
ning Olesen måtte tage 12.mandstjansen. 
AaB-eren,der havde gjort et udmærket stykke arbejde un 
der træningskampene,både som kaster og i marken,var så 
bittert skuffet at han talte om at flytte til Chang,men 
ved eftertanke må det vist erkendes at skulle UK følge 
sin linie,var der ikke andre muligheder. 
Efter Irland og dermed dette års sidste internationale 
opgør - Irland havde fem,nemlig MCC,Wales,Surrey,Dan
mark og Skotland - rejser spørgsmålet sig allerede:Har 
vi så et landshold til næste års opgave - dansk cric
kets hidtil største internationale opgave:Kvalifikati
onskampene til VM - 60 overs kampe med 12 overs pr. 
kaster? 

UDTAGELSESMATCH I AR? 

I betragtning af at denne turnering starter allerede 
22,maj er det særdeles fornuftigt,som UK-formand Jøns
son tumler med planer om,at søge at arrangere en to-da 
ges udtagelsesmatch allerede i denne sæson,dels fordi 

man ikke har et rimeligt grundlag at udtage spillerne 
på,hvis man venter til april,dels fordi de udtagne kan 
få lejlighed til at dyrke fælles- og konditræning i 
den kommende vinter. 
Opgaven taget i betragtning kommer UK nok ikke uden om 
at skulle anmode nogle af de "gamle" om at tage en 
tørn til - det er fortsat i den modnere ende af regis
tret nogle af vore bedste internationale kort befinder 
sig.Men samtidig er de unge på vej,som denne kamp viste 
- og flere kan uden tvivl begive sig ud på denne vej,
hvis de får chancen til det og hvadenten der skal 12,13
eller 14 spillere med.

DE ØKONOMISKE PROBLEMER 

Men hvor UK skal søge at udtage det mest slagkraftige 
hold,får DCFs bestyrelse også et livligt efterår og vin 
ter,når de skal ud at finde pengene til turen,der jo, 
såfremt Danmark vinder sin pulje,bliver en langvarig af 
fære.De første forsøg på at sikre sig sponsorhjælp gø
res i skrivende stund,men spørgsmålet om træningskampe 
inden turneringen og om de' skal spilles ude eller hjem 
me trænger sig på. 
For mange vil der også være spørgsmål om arbejdsfrihed 
for nogle også tabt arbejdsfortjeneste,hensynet til fa 
milien - ja,turneringen skal forberedes og holdet udta 
ges allerede i år. 
Det bliver ikke nogen nem opgave,hverRen for spillere, 
UK eller bestyrelse.men det bliver den begivenhed,der 
kan sætte dansk cricket på verdenskortet og dermed gi
ve vores sport et lift - såvel økonomisk som hvad good 
will angår - der på længere sigt kan blive guld værd. 
Også under den vinkel skal dette års tur til England 
og Irland og dene resultater vurderes. 
Vel var successen betinget - men vi faldt ikke igennem 
heller ikke på Lord-s,for her var alle odds imod.Vi 
er bedre end som så... ola. 
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Danmark heldig 
med inddeling 
i 2. Wortd Cup 

Danmark e·r kommet i pulje med Fiji ,Malaysia,Canada og 
Bangla Desh i den indledende pulje i World Cup i cric
ket 1979.Turneringen afvikles i England i slutningen af 
maj og første del af juni. 
Mens den første World Cup i 1975,kaldet "Prudential 
Cup","kun" bød på deltagelse af de seks "full members" 
af International Cricket Conference,ICC,nemlig England 
Australien,New Zealand,Indien,Pakistan og Vestindien, 
plus to udvalgte "associate members",nemlig Sri Lanka 
og Østafrika,laves der i 1979 en kvalffikationsturne
ring om de to pladser mellem samtlige "associate mem
bers". 
Af disse har 15 tilmeldt sig.Kun Hong Kong og Vestafri 
ka er ikke med - førstnævnte,fordi man ikke mener at 
råde over kvalificerede spillere,sidstnævnte efter si
gende fordi man ikke nåede at få tilmeldelsen ind i ti 
de. 

KVALIFIKATION PA ANDEN TID 

Danmarks repræsentant i ICC,Erling Froulund,har på det 
kraftigste protesteret mod den måde,hvorpå den indleden 
de turnering laves.Det forekommer aldeles urimeligt o
verfor nationer med lutter amatørspillere.at forlange 
at spillerne skal kunne stille sig til disposition i 
op til fem uger,men vi har ikke fået andet ud af det 
end et løfte om at kommende kvalifikationsturneringer 
ikke skal holdes samme.år som den egentlige turnering. 
Så havde DCF valget mellem at blive væk eller at delta
ge på de givne betingelser.Vi deltager,og håber at vi 
også kan stille med vore bedste spillere. 
Kvalifikationsturneringen afvikles i Midtengland fra 
den 22.maj.De 15 tilmeldte er inddelt i tre puljer,der 
ser således ud: 
Pulje l:Østafrika,Papua-New Guinea,Argentina,Singapore 
og Bermuda. 

OFFICIELT FRA FORBUNDET 

Et reduceret turneringsudvalg,bestående af Erling Frou
lund og Ove Dalsgaard har behandlet Svanholms protest 
vedrørende baneforholdene i Nykøbing M.25.juni. 
Udvalget afviser Svanholms protest,idet vi skønner,at 
kampen ikke kunne gennemføres.selvom Nykøbing M.havde 
fulgt turneringsreglementets § 5,ad lov 11,hvori der 
henstilles til klubberne om at tildække pitchen,da det 
var en stadig og vedvarende regn. 
Kampen betragtes som ikke spillet af begge klubber og 
skal kun spilles om,såfremt kampen får betydning for 
DM's placering. 
Overfor Nykøbing M.skal det indskærpes.at klubben frem
over nøje følger turneringsreglementet,og da klubben 
tidligere har fået en henstilling i et brev af 26/8 77 
om at gøre sit yderste til at banen bliver klar til det 
fastsatte tidspunkt,idømmes klubben en bøde på 200 kr. 
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VI SKAL MØDE FIJI, 
MALAYSIA, CANADA 

OG BANGLA DESH 
Pulje 2:Danmark,Fiji,Malaysia,Canada og Bangla Desh. 
Pulje 3:Israel ,USA,Holland,Gibraltar og Sri Lanka. 
De tre vindere plus den bedste af de tre to·ere går vi
dere til en mellemrunde,hvor holdene mødes efter lod
trækning.De to vindere går videre til slutspillende.Det 
er dog på forhånd bestemt at Østafrika og Sri Lanka ik 
ke kan komme til at møde hinanden. 
De to repræsentanter for "associate members" deltager 
i hver sin af de to slutpuljer,hvor inddelingen er føl 
gende:Gruppe A:Vestindien,Indien,New Zealand,gruppe B: 
Australien,England,Pakistan. 
Slutpuljerne starter 9.juni og finalen afvikles på 
Lord's 23.juni.Skulle Danmark gå videre,skal spillerne 
være hjemmefra senest fra 22.maj til omkring 19.juni 
idet vi jo "nok ikke" bliver hverken nr.l eller nr.2 i 
en slutpulje. 
Puljevinderen møder nemlig to·eren fra den anden pulje 
og v�nderne af disse kampe mødes i finalen. 

IKKE UHELDIGE 

Vestindien vandt turneringen i 1975 og er favoritter 
også i 1979,hvis landet benytter sine Packer-spillere. 
Det gør man sikkert - og kan gøre det - idet det er be
sluttet at det står deltagerne frit for at benytte de 
spillere,der har kontrakt med Kerry Packer.Det forven
tes dog ikke,at hverken England eller Australien benyt
ter spillere,der er i Packers stald. 
Turneringen spilles med 60 overs til hvert hold og 12 
overs pr.kaster.Vinderholdet får 10.000 Pund Sterling 
eller ca:110.060 kr. 
Mens hvert hold i slutpuljen får et beløb.der dækker 
udgifterne,må "associate members" stort set selv dække 
deres udgifter,idet der dog vil blive udloddet en vis 
del af overskudet ved turneringen til dækning af udgif. 
terne i forbindelse med den indledende turnering.I DCF 
må man regne med at deltagelsen medfører udgifter noget 
større end et normalt landskampprogram. 
Vi skal senere vende tilbage med en nærmere vurdering 
af vore chancer i den indledende pulje.Men det må siges 
at vi ikke har været uheldig med puljeinddelingen og 
at vi ikke er chanceløse mod nogen af de modstandere, 
vi skal møde.Men det kommer selvfølgelig an på,om vi 
kan stille med vort bedste mandskab. Nis. 

Med henblik på udtagelsen af det danske cricketlandshold 
til deltagelse i kvalifikationsturneringen til World Cup 
i England i maj-juni 1979 har UK og DCF arrangeret udta
gelsesstævne på AaBs anlæg i Ø.Uttrup lørdag 16.og søn
dag 17.september.Hver af dagene spilles en kamp efter de 
regler,der skal anvendes i World Cup,nemlig 60 overs pr. 
hold med maksimalt 12 overs pr.kaster.UK har udtaget i
alt 24 spillere til stævnet.De to holds sammensætning 
lørdag vil bl i ve ændret til søndagens kamp .Mere om det
te stævne og de udtagne 24 mand i næste nummer. 

Ringsted IF har afmeldt sit hold i mellemrækkens kreds 
31.De af holdet spillede kampe udgår af resultatliste
og pointsberegning.
Hjørring IF har afmeldt sit hold i mellemrækkens kreds
33.De af holdet spillede kampe udgår af resultatliste
og pointsberegnin�.

Formanden for Sorø CC,Jørgen E.Petersen har fået nye te 
lefonnumre,nemlig (02) 96 38 68 (arb) og (03) 63 42 13 
(priv). 

Fonnanden for Fredericia Cricketklub har skiftet adres 
se.Kurt Østergaards adresse er nu Deleuransvej 30,7000 
Fredericia.Telefonnummeret er uændret (05) 92 82 20. 

i 

,,. 



STILLINGER 

15.august:

DM-SPILLET: 

5/8.Glostrup-Nyk.M. 6-1
6/8.Svanholm-Nyk.M. 8-0
6/8.AaB-Skanderborg regn 
12/8.Glostrup-Svanholm 3-1 
13/8.Skborg-Arhus 6-1 
AAB 5 30 6.00 
SVANHOLM 6 33 5.50 
SKANDERBORG 5 17 3.40 
ARHUS 7 22 3.14 
GLOSTRUP. 7 14 2.00 
NYKØBING M. 6 5 0.83 

OPRYKNINGSSPILLET: 

29/7.AB-Silkeborg 8-0 
30/7.KB-Silkeborg 1-6 
30/7.Hjørring-Esbjerg 1-6 
5/8. B. 1909-Chang 1-6 
5/8.AB-Esbjerg 6-1 
6/8.KB-Esbjerg 6-1 
6/8.Ringsted-Chang 6-1 
12/8.Hjørring-AB 1-6 
13/8.Chang-AB 1-6 
13/8.Silkebg-Ringsted 6-1 
13/8.Esbjerg-B 1909 1-3 
AB 4 26 6.50 
RINGSTED 4 19 4.75 
KB 3 13 4.33 
SILKEBORG 5 19 3.80 
CHANG 5 15 3.00 
B 1909 4 11 2.75 
ESBJERG 6 16 2.67 
HJØRRING 5 5 l. 00 
KVALIFIKATIONSSPILLET: 

29/7.Slagelse-Horsens 1-6 
30/7.Køge-Horsens 6-1 
30/7.Svanh.II-Herning 6-1 
6/8.Slagelse-Svanh.II 6-1 
12/8.Herning-Slagelse 6-1 

FREM 6 31 5.17 
SVANHOLM II 7 27 3.86 
HERNING 6 20 3.33 
HORSENS 7 21 3.00 
SLAGELSE 8 23 2.88 
KØGE 6 16 2.67 
3.DIVISION ØST:

8/7.Glostr.II-Ring.II afbr 
8/7.KB II-AB II regn 
29/7.KB II-Soraner 1-6 
29/7.AB II-Svanh.III 1-6
30/7.Roskilde-Køge II 6-1
6/8.Frem II-Roskilde 1-6
6/8.Soraner-Ringst.II 6-1
6/8.Sorø-Glostrup II 1-6
6/8.AB II-Slagelse II 8-0
13/8.Roskilde-Glost.II 1-6 
13/8.Soraner-Køge II 8-0
13/8.Frem II-KB II 1-6 
13/8.Svanh.III-Sla.II TaSl 

SORØ 9 43 4.78 
GLOSTRUP II 6 28 4.67 
SVANHOLM III 7 30 4.29 
RINGSTED II 7 29 4.14 
AB II 8 33 4.13 
SORANER 9 35 3.89 
ROSKILDE 8 23 2.88 
KØGE II 9 24 2.67 
KB II 8 21 2.63 
SLAGELSE II 8 15 1.88 
FREM II 8 8 1.00 

3.DIVISION VEST: 

30/7.B 1913-Skborg II 6-1 
30/7.Esbjerg II-Nyk.II 6-1 
30/7.Kerteminde-Drborg 6-1 
5/8.Viborg-Kolding 1-6 
6/8.Holstebro-Drborg 3-1 
12/8.Holstebro-Kolding 6-1 
13/8.Viborg-Nyk.M.II 6-1 
13/8.Drborg-Skborg II 1-6 
13/8.Fredericia-B 1913 6-1 
13/8.Kerteminde-Arh.II 6-1 

ESBJERG II 7 32 4.57 
KERTEMINDE 8 33 4.13 
VIBORG 7 27 3.86 
FREDERICIA 7 27 3.86 
NYKØBING M. II 8 28 3.50 
KOLDING 8 28 3.50 
HOLSTEBRO 7 24 3.43 
SKANDERBORG II 7 23 3.29 
ARHUS II 8 25 3.13 
B 1913 8 23 2.38 
DRONNINGBORG 7 12 1 .. 71 
MELLEMRÆKKERNE: 
KREDS 31: 

5/8.Næstved-JB 77 0-8 
13/8.Nykøbing F-Lund Tal 

NYKØBING F. 4 24 6.00 
JB 77 4 20 5.00 
GLOSTRUP III 2 7 3.50 
LUND 4 12 3.00 
ISHØJ 4 3 0.75 
NÆSTVED 3 l 0.33 
SORANER II trukket 
RINGSTED III trukket 

KREDS 32: 

15/7.Kertem.II-Hovedg. 6-1 
23/7.1913 II-Hovedgd. 6-1 
5/8.Husum-Kertem.II 8-0 
5/8.Hovedgd-1913 II 1-6 
6/8.Hovedgd-Kolding II 1-6 
13/8.1909 II-Kolding II 6-1 

HUSUM 7 47 6.71 
B 1913 II 7 39 5.57 
B 1909 II 6 26 4.33 
KOLDING II 8 28 3.50 
KERTEMINDE II 8 11 1.38 
HOVEDGAARD 8 6 0.75 

KREDS 33: 

5/8.Herning II-AaB II 6-1 
13/8.AaB II-Chang II 6-1 

CHANG II 4 19 4.75 
AAB II 4 14 3.50 
VIBORG II 3 8 2.67 
HERNING II 5 8 1.60 
HJØRRING II trukket 
KVINDER: 

KREDS 34: 

29/7.Ringsted-Køge 
13/8.AB-Køge 

KØGE 
KERTEMINDE 
RINGSTED 
AB 

JUNIORES: 

KREDS 41: 

5/8. Sorø-Køge 

6-0
0-6

3 12 4.00 
3 12 4.00 
6 12 2.00 
4 6 1.50 

6-1

5/8.KB-Ringsted 
5/8.Svanholm-Glostrup 
12/8.Ringsted-Sorø 
13/8.Slagelse-KB 
13/8.Glostrup-Køge 
13/8.AB-Svanholm 

regn 
6-1
1-6
1-6
6-1
1-6

SVANHOLM 
SORØ 
GLOSTRUP 
RINGSTED 
AB 
KB 
KØGE 
SLAGELSE 

KREDS 42: 

5 30 6.00 
6 33 5.50 
6 26 4.33 
5 19 3.80 
4 15 3.75 
4 14 3. 50 
6 5 0.83 
5 l 0.20 

29/7.Skborg-Esbjerg 0-8
5/8.Esbjerg-Horsens TaH
12/8.Kerteminde-Arhus 0-8
12/8.Horsens-Skborg 0-8

ESBJERG 6 46 7.67 
SKANDERBORG 7 36 5.14 
ARHUS 6 21 3.50 
KERTEMINDE 6 8 1.33 
HORSENS 7 2 0.29 
KREDS 43: 

13/8.Chang-Nyk.M. 6-1
13/8.Drborg-Viborg 0-8

CHANG 3 20 6.67 
VIBORG 3 14 4.67 
NYKØBING M. 5 17 3.40 
DRONNINGBORG 6 l 0.17 
HJØRRING trukket 

DRENGE: 

KREDS 51: 

5/8.KB-Ringsted 0-8
6/8.Køge-Bjerred 6-1
9/8.Frem-Glostrup TaF
13/8.Glostrup-Køge 6-1
13/8.AB-Svanholm 1-6

SVANHOLM 6 42 7.00 
GLOSTRUP 5 32 6.40 
AB 6 28 4,67 
RINGSTED 6 25 4.17 
KØGE 8 33 4.13 
BJERRED 6 16 2.67 
KB 7 16 2.29 
FREM 6 3 0.50 
ROSKILDE 6 2 0.33 
SLAGELSE trukket 

KREDS 52: 

16/7.Kertem-Fredericia TaF 
29/7.Skborg-Esbjerg 0-8 
5/8.Esbjerg-B 1913 8-0 
6/8.Fredericia-Skborg 8-0
12/8.Kerteminde-1913 6-1
12/8.Esbjerg-Frcia 6-1

ESBJERG 7 52 7.43 
SKANDERBORG 5 20 4.00 
FREDERICIA 7 27 3.89 
KERTEMINDE 5 15 3.00 
B 1913 7 l O. 14 
KREDS 53: 

29/7.Nyk.II-Herning TaH 
6/8.Nyk.II-Silkeborg 8-0 
6/8.Nyk.III-Silkeborg 6-1 

NYKØBING M.II 6 44 7.33 
HERNING 6 26 4.33 
NYKØBING M.III 7 20 2.86 
SILKEBORG 8 4 0.50 
KREDS 54: 

5/8.AaB-Nyk.M.I regn 
5/8.Hjørring-Chang 0-8
12/8.Chang-Nyk.M.I 1-6
12/8.Hjørring-Arhus 6-1

NYKØBING M.I 6 42 7.00 
CHANG 7 36 5.14 
AAB 5 10 2.00 

HJØRRING 
ARHUS 

LILLEPUT: 

KREDS 61: 

5 8 l.60 
6 8 1. 33 

6/3.Nyk.F-Ringsted 0-8 
6/8.Køge-AB 6-1 
12/8.Ringsted-Glostrup 0-8 
13/8.Glostrup-Køge 1-6 
13/8.AB-Svanholm 3-1 

GLOSTRUP 8 46 5.75 
AB 7 33 4.71 
RINGSTED 9 42 4.67 
KB 7 28 4.00 
KØGE 8 23 2.88 
NYKØBING F. 7 16 2.29 
SVANHOLM 8 3 0.38 

KREDS 62: 

6/8.Esbjerg-Herning 8-0 
6/8.Esbjerg-Herning 8-0 
13/8. Herni ng-Kertem. 6-1 

ESBJERG 5 40 8.00 
KERTEMINDE 5 15 3.00 
HERNING 6 7 1.17 

KREDS 63: 

?/8.Nyk.I-Holstebro 6-1 
?/8.AaB-Nyk.M.II regn 
Ø/8.Chang-AaB 6-1 
p;8.Holstebro-Chang 1-6 

CHANG 6 30 5.00 
NYKØBING M.I 4 19 4.75 
AAB 5 13 2.60 
�OLSTEBRO 5 9 1.30 
NYKØBING M.II 3 l 0.33 

A-RÆKKERNE:

KREDS 71: 

21/6.KB-Frem 0-6
�9/6.AB-Glostrup 0-6
29/6.Svanholm-KB 6-0
4/7.Svanholm-AB 6-0
4/7.Glostrup-KB 6-0
11/7.Frem-Svanholm 0-6
18/7.Glostrup-Svanh. 6-0
19/7.AB-Frem 
26/7.AB-KB 6-0
26/7.Frem-Glostrup 0-6

GLOSTRUP 4 24 6.00 
SVANHOLM 4 18 4.50 
AB 3 6 2.00 
FREM 3 6 2.00 
KB 4 0 0.00 
SORANER trukket 
KREDS 72: 

21/6.Silkebg-Hovedgd 6-0
25/6.Frcia-Silkebg TaS 
27/6.Horsens-Hovedgd 6-0
1/7.Frcia-Horsens 6-0
8/7.Hovedgd-Viborg 0-6
8/7.Viborg-Frcia 0-6
?2/7.Viborg-Silkebg 0-6
22/7.Horsens-Silkebg 6-0
22/7.Viborg-Horsens 6-0
26/7.Hovedgd-Frcia 0-6
FREDERICIA 3 18 6.00 
VIBORG 4 12 3.00 
ijORSENS 4 12 3.00 
SILKEBORG 4 12 3.00 
HOVEDGAARD 4 0 0.00 
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LANDSKAMPEN IRLAND-DANMARK 27-28-29/7 1978 

Rathmines,Dublin.Dornmere:E.Parsons og N-Fitzsirnmons.Ir
land vandt lodtrækningen og gik til gærdet. 

IRLAND l.halvleg: 
M.S.Reith 
J.F.Short 
B.A.O'Brien 
D.Harrison
G.P.O'Brien (wck2)
A.V.Smith 
J.D.Monteith (cpt) 
S.C.Corlett 
M.Halliday
J.W.G.Elder
O.D.Colhoun (wckl)

g O.Mortensen,k S.Thomsen 51 
k M.Petersson 15 

g J.Luther,k O.Mortensen 4 
g P.P.Klokker,k M.Petersson 5 

k C.Morild 5 
Not out 61 

g O.Mortensen,k T.S.Nielsen 50 

Gærdernes fald: 
2/36-3/51-4/64-5/80-l/96-7/202 

Extra (6 b,4 lb,l u) 11 
Total (for 6)202 

O.Mortensen 
M.Petersson 
C.Morild
S.Thomsen 
T.S.Nielsen 

DANMARK l.halvleg: 
O.Mortensen
P.P.Klokker
J.Luther
J.Priess
C.Morild 
K.Buus
B.Jensen
M.Petersson 
S.Thomsen 
T.S.Nielsen 

(cpt) 

19.0 
17.0 
13.0 

8.0 
3.5 

6 43 
4 61 
1 41 
1 33 
0 13 

1 

2 

1 

1 

1 

k Monteith 8 
g B.A.O'Brien,k Halliday 9 

k Monteith 14 
g Short,k Halliday 6 

bf Corlett 67 
k Elder 8 

k Monteith 13 
løbet 1 

g B.A.o-·Brien,k Monteith 8 
g B.A.O'Brien,K Halliday 4 

E.Westergaard (wck) Not out 11 
(Gærdernes fald: Extra(l b,7 lb,3.fb) 11 
l/18-2/26-3/40-4/40,6/78,7/105,8/108 Total(for 10)160 
5/136-10/140-9/160. 
S,C.Corlett 13.0 5 19 1 
J.W.G.Elder 
M.Halliday
J .D.Monteith.

IRLAND 2.halvleg: 
M.S.Reith
J.F.Short 
B.A.O'Brien 
D.Harrison 
G.P.O'Brien 
A.V.Smith 
J.D.Monteith 
S.C.Corlett 
M.Halliday
J.W.G.Elder

10.0 2 27 1 
27.0 14 47 3 
39.0 23 56 4 

k 
g E.Westergaard,k 

g K.Buus,k 
bf 

k 
k 
k 

g P.P.Klokker,k 

O.D.Colhoun (erst.af 12.mand M.W.Whelan) 

M.Petersson 11
M.Petersson 1 
O.Mortensen 48
M.Petersson 26 
M.Petersson 10
O.Mortensen 12 
O.Mortensen 44
M.Petersson 7

Not out 13 

Gærdernes fald: Extra (1 b,3 lb,5 u) 9 
2/5-l/38-3/78-5/99-4/106-6/128 Total (for 8)181 
8/149-7/181 

O.Mortensen 
M.Petersson 
S.Thomsen 

DANMARK 2.halvleg: 
P.P.Klokker 
J.Luther
J.Priess
S.Thomsen 
C.Morild
O.Mortensen
K.Buus
B.Jensen
M.Petersson
T.S.Nielsen
E.Westergaard 

26.5 4 82 
24.0 6 81 

2.0 0 9 

g 
g 

3 
C 
--' 

0 

g Whelan,k Elder 5 
g Corlett,k Elder 1 

G.P.O'Brien,k Elder 4 
G.P.O'Brien,k Elder 0 

k Elder 0 
k Elder 19 

g Short,k Monteith 56 
g Harrison,k Corlett 46 

g G.P.O'Brien,k Corlett 4 
g Whelan,k Monteith 2 

Not out 0 
Extra (3 lb,2 fb) 5 

Total (for 10) 142 
Gærdernes fald: 
2/5-3/12-4/14-5/14-l/21-6/59-8/136 
7/136-9/140-10/142 

S.C.Corlett 14.0 8 11 2 
J.W.G.Elder 25.0 11 29 6 
J.D.Monteith 21.1 10 48 2 
M.Halliday 10.0 2 49 0 

IRLAND VANDT MED 81 POINTS. 

22 CRICKET AUGUST 1978 

RESULTATER 

DCF'S KAMP MOD MCC PA LORD'S 

17/7.MARYLEBONE CRICKET CLUB XI over DANSK CRICKET FOR 
BUND XI med 204 points.Lord's,London.MCC vandt lodtræk 
ningen og gik til gærdet. 

MCC 
D.R.Owen-Thomas
R.E.Marshall 
A.P.Sheahan 
A.Needham 

Gærdernes fald: 
1-118·,2-154
Ole Mortensen 
Morten Petersson 
Carsten Morild 
Torben Skov Nielsen 
Henning Olesen 

DCF 
Ole Mortensen 
P.P.Klokker 
Johan Luther 
Claus Morild 
Carsten Morild 
Klaus Buus 
Jens Priess 
Morten Petersson 
Henning Olesen 
Erik westergaard 

g 
g 

13 
7 

16 
3 
8 

O.Mortensen,k Ca.Morild 62 
O.Mortensen,k Ca.Morild 70

Not out 80 
Not out 50 

Extra (9 b,l uL.!:.Q_ 
Total (f .2) 272 

2 73 0 
2 34 0 
1 83 2 
0 29 0 
0 43 0 

st Surridge,k Wilson 20 
k Merry 0 

bf Merry 5 
bf Parsons 0 

k Merry 7 
st Surridge,k de Ville 20 

g Surridge,k D.Wilson 8 
g Surridge,k de Ville 0 

k Wilson 0 
k Wilson 2 

Torben Skov Nielsen Not out 1 
Extra (3 b,l lb,l fb) 5 

Gærdernes fald: Total (f.10)68 
l-0,2-6,3-7,4-14,5-56,6-60,7-61,8-65,9-67,10-68.
G.Parsons 5 2 10 1 
W.G.Merry 5 3 8 3 
S.Bur�ow 4 1 15 0 
D.Wilson 9 3 25 4 
R.de Ville 5 3 5 2 

STATISTIK DCF'S TUR ENGLAND OG IRLAND 17-29/7 1978: 

GÆRDESPIL hl n.o h.s pts gnsn 
Klaus Buus,AaB 7 3 56 205 50.13 
Ole Mortensen,Svanholm 9 0 70 261 29.00 
Bjarne K.Jensen,Svanholm 5 0 33 89 17.80 
Bjarne Jensen,Nyk.M. 7 1 46 105 17.50 
P.P.Klokker,B 1909 10 1 66 155 17.22 
Carsten Morild,AaB 10 0 67 161 16.10 
Jens Priess,Skanderborg 10 1 31+ 122 13.56 
Johan Luther,Frem 8 0 29 73 9.13 
Morten Petersson,Svanholm 10 1 26+ 81 9.00 
Steen Thomsen,Glostrup 7 4 11+ 25 8.33 
Erik Westergaard,AaB 5 2 11+ 18 6.00 
Torben Skov Nielsen,Chang 6 2 6 19 4.75 

(Henning Olesen,AaB 2 1 23+ 23) 
(Claus Morild,AaB 2 1 9+ 9) 
(Claus Hansen,Nyk.M. 1 0 0) 

KASTNING ov. m.o pts wck gnsn
Jens Priess,Skanderborg 6.0 0 34 4 8.50 
Henning Olesen,AaB 29.3 2 144 9 16.00 
Carsten Morild,AaB 59.2 8 228 14 16.29 
Steen Thomsen,Glostrup 48.0 7 176 .7 25.14 
Claus Hansen,Nyk,M 14.0 1 77 3 25.66 
Torben Skov Nielsen,Chang 34.5 3 157 6 26.17 
Morten Petersson,Svanholm 99.0 17 468 16 29.25 
Ole Mortensen,Svanholm 98.5 23 264 8 33.00 
Johan Luther,Frem 1.0 0 10 0 
Klaus Buus,AaB 0.1 0 4 0 



MARKSPIL 
Bjarne Jensen,Nyk,M. (7 som keeper) 
Ole Mortensen,Svanholm 
Johan Luther,Frem 
Klaus Buus,AaB 
Bjarne K.Jensen,Svanholm 
Henning Olesen,AaB 
Carsten Morild,AaB 
Erik Westergaard,AaB 
Steen Thomsen,Glostrup 
P.P.Klokker,B 1909 
Morten Petersson,Svanholm 
Jens Priess,Skanderborg 

RESULTATERNE FRA DCF-s TRÆNINGSLEJR I DURHAM 

greb stokn 
8 
6 
4 

4 
4 

3 

3 

2 3 
2 
2 
1 

1 

19/7.DCF XI (ude) over DURHAM NALGO XI med 38 pts.(25 
ov) .DCF XI 128/5 (Ole Mortensen,Svanh.67) ,Nalgo XI 90/9 
(B.Hunter 31,Carsten Morild,AaB,4/19). 

20/7.DURHAM CITY CC XI (hj)-DCF XI.Uafgjort.DCF XI 158/9 
(P.P.Klokker,B 1909,66,Klaus Buus,AaB,33.0le Mortensen, 
Svanh.22,D.Parnaby 3/12) ,Durham City XI 118/3 (G.Bailey 
53,M.J.Glen 32,T.S.Nielsen,Chang,1/30,0:Mortensen 1/33) 

21/7.PHILADELPHIA CC (hj) over DCF XI med 4 st.gærder. 
(25 ov) .DCF XI 106/8 (Carsten Morild,AaB,46,Johan Lut
her,Frem,16,S.Stokoe 3/7),Philadelphia 109/6 (N.Smith 
26,T.S.Nielsen,Chang,3/24,Morten Petersson,Svanh.2/30). 

23/7.DCF XI (ude) over DURHAM SENIOR LEAGUE XI med 46 
pts. (45 ov) .DCF XI 183/6 (Klaus Buus,AaB,48+,0le Morten
sen,Svanh.43,Morten Petersson,Svanh.26+,Bj.Jensen,Nyk. 
M.24,Jens Priess,Skborg,21) ,Senior League XI 137/8. (B.
Parker 45,Steen Thomsen,Glostrup,3/40,Carsten Morild, 
AaB,2/7,M.Petersson 2/38,0.Mortensen 1/34). 

24/7.CHESTER-LE-STREET CC XI (hj) over DCF XI med 2 st. 
gærder. (60 ov) .DCF XI 194/8 (Ole Mortensen,Svanh.70,Jo
han Luther,Frem,29,P.P.Klokker,B 1909,28,Bj.K.Jensen, 
Svanh.24,Carsten Morild,AaB,22,W.Routhledge 3/30,D.Gree 
ner 3/38) ,Chester 195/8 (N.Allisson 66,K.Flynn 55,Henn. 
Olesen,AaB,4/25,M.Petersson,Svanh.l/24,C.Morild 1/29, 
T.S.Nielsen,Chang 1/34,0.Mortensen,�anh.l/37). 

25/7.HETTON LYONS CC (forst.) (hj) over DCF XI med 6 st. 
gærder.(32 ov).DCF XI 106/7 (Klaus Buus,AaB,40+,Morten 
Petersson,Svanh.18) ,Hetton Lyons 110/4 (G.Bailey 63+,W. 
Mercer 18,M.Petersson 1/13,Henn.Olesen,AaB,l/15,Steen 
Thomsen,Glostrup,l/19,Cl.Hansen,Nyk.M.1/41) 

25/7.DCF XI (ude) over DURHAM NALGO XI med 54 pts (23 
ov) .DCF XI 114/4 (Bj.K.Jensen,Svanh.33,Hg.Olesen,AaB, 
23+,J.Priess,Skborg,19) ,Nalgo XI 60 (J.Cushlow 26,Car
sten Morild,AaB,4/14,Hg.Olesen 3/17,J.Priess 2/15). 

DCF·s UNGDOMSLANDSKAMPE MOD HOLLAND 

25/7.DANMARK-HOLLAND.Landskamp for juniores og l.års se
niores. (2 x 50 overs uden begrænsninger for kasterne). 
Sp.i Nyk.M.Dommere:Henn.Jensen,H.HØyer Nielsen,Nyk.M. 
DANMARK 105 (på 45,4 overs) .Peter sørensen,AB,3,Jørgen 
Morild,AaB,4,Thony Hadersland,AB,8,Niels Bindslev,Chang 
(anf)44,Erik Juul,Skanderborg,15,Carsten Christensen, 
HjØrring,2,Erik Jensen,Køge,12,Mogens Seiqer,Æibjerg,6, 
Flemm.Agerskov,Viborg,0,Per Rasmussen,Skborg,0,Kim Nee
rup,Svanholm,O+.Vise 12-6-19-3,Groeneweld 11-1-37-2. 
HOLLAND 46 (på 34,2 overs) .Hendrikse 13,J.Morild 13-3-
6-2,Mog.Seider 4,2-3-6-3,Fl.Agerskov 4-3-4-0,Per Rasmus 
sen 13-7-9-2.
Greb:N.Bindslev,Per Rasmussen,Kim Neerup hver 1.
DANMARK VANDT MED 49 POINTS.

26-27/7.DANMARK-HOLLAND.Landskamp for juniores og l.års
seniores.(To dage (14 timer)) .Sp.i Viborg.Dommere:K.Ken 
nild,Viborg,P.Carroll,Nyk.M.
DANMARK 182 og 142 (Peter Sørensen 3 og 3,Erik Jensen
1 og l,Niels Bindslev 12 og 6,Thony Hadersland 2 og 1, 
Jørgen Morild 6 og 24,Kim Neerup (wck) 35 og 21,Carsten 
Christensen 3 og 9,Flemm.Agerskov,59+ og 7+,Per Rasmus
sen 17 og 18,Ekstras 13 og 18.Visee 20,2-7-29-3 og 19,5-
9-24-7,Alkemade 18-4-50-5 og 9-7-5-0,Hoogwater 5-3-3-0
og 8-3-14-0,Groenenweld 12-2-66-1 og 16-5-42-2,Bijlsma 
6-3-21-1 og 1-0-3-0,Muusvinkel 8-2-36-1). 
HOLLAND 217 og 96/9.(Hendrikse 41 og 10,Ruskamp 13 og 1, 
Hoogwater 9 og O,Visee 79 og 3,van Alkemade 5 og 4,Lu-

gard 2 og 2,Muusvinkel 45 og 43+,Westerink O og 3,van 
Es 1 og 16,Bijlsma 12 og 5,Groeneweld O+ og 4+.Ekstras 
10 (9 b,l lb) og 5 (3 b,2 fb) .Per Rasmussen 8-1-19-0 og 
14-2-32-5,JØrgen Morild 7-1-19-0,Erik Juul 29-2-88-6 og 
2-0-7-0,Carsten Christensen 9-1-33-1,Mogens Seider 10,1-
2-30-3 og 5-1-12-0,Fl.Agerskov 4-0-18-0 og 16-2-40-3.
Greb:Kim Neerup 4 (+ 1 stakning) ,Erik Juul 3,Erik Jen
sen og Thony Hadersland hver 1,

UAFGJORT.

25/7.DANMARK-HOLLAND.Landskamp for drenge og l.års juni 
orers.(2 x 50 overs uden begrænsninger for kasterne) .Sp 
i Viborg.Dommere:K.Kennild,T.Rydell,Viborg. 
DANMARK 118 (på 43,3 overs) .søren Mikkelsen,Glostrup,11 
Kim Madsen,Esbjerg,34,Bjarne Knakkergaard,Nyk.M.10,Den
nis Olsen,Esbjerg,0,Carsten Strandvig,Chang (anf) ,10, 
Jan Madsen,Fredericia,22,Jan Bredo,Ringsted,0,Karl E. 
Poulsen,Nyk.M.12,0le Olsen,Ringsted,6,Torben Jensen,Es
bjerg,4,Tonny Jacobsgaard,Nyk.M. (wck) ,0+,Ruskamp 4/29, 
Kovermatz 3/21). 
HOLLAND 120/5 (på 35,5 overs) .Hendrikse 40,søren Mikkel 
sen 11-5-19-1,Bj.Knakkergaard 1,5-0-9-0,C.Strandvig 7-
1-20-1,J.Bredo 5-0-24-0,K.E.Poulsen 4-1-14-1,0le Olsen 
7-0-29-2. 
Greb:T.Jacobsgaard 2,J.Madsen 1. 
HOLLAND VANDT MED 5 STÅENDE GÆRDER. 

26.-27J7.DANMARK-HOLLAND.Landskamp for drenge og l.års 
juniores.(To dage (12 timer)) .Sp.i Nyk.M.Dommere:Henn. 
Jensen,Poul Pedersen,Nyk.M. 
HOLLAND 209 (Ruskamp 52,Groen 35,søren Mikkelsen 25-7-
48-3,Bj.Knakkergaard 8-1-17-0,Carsten Strandvig 17-3-35-
2,Jan Madsen 9-1-28-0,Dennis Olsen 5-0-17-0,0le Olsen 
7-1-27-0,Torben Jensen 10-1-18-1) og 80/8 (Hasselman 46 
S.Mikkelsen 12-1-28-3,Bj.Knakkergaard 2-0-5-0,C.Strand
vig 5-2-9-1,Jan Madsen 4-0-23-2,Jan Bredo 1,5-0-10-0). 
DANMARK 115 og 38 (Søren Mikkelsen 9 og l,Kim Madsen O
og 5,Bj.Knakkergaard 4 og 2,K.E.Poulsen 8 og 20,C.Strand
vig O og l,Jan Madsen 15 og l,Jan Bredo 1 og O,Dennis
Olsen 43 og l,Ole Olsen 27 og 5,Torben Jensen O og l+,
Tonny Jacobsgaard O+ og l.Harteweldt 4/9,Hendrikse 3/5 
Greb:T.Jacobsgaard 2,0.0lsen,J.Madsen,C.Strandvig,K.E.
Poulsen hver 1. 
HOLLAND VANDT MED 136 POINTS.

RESULTATERNE FRA DcF·s TUR TIL ESSEX: 

11/7.WYMONDHAM GRAMMAR SCHOOL over DCF med 55 pts.Sp.i 
Norfolk.WYMONDHAM 167/9 (De Silva 74,J.Edrich 52,M.Sei
der 15-4-37-4,Fl.Agerskov 13-4-25-3) .DCF 112 (Søren Mik
kelsen 51,Fl.Agerskov 19). 

12/7.DCF over ELMSTEAD CC med 4 st.gærder.(25 ov,5 ov. 
pr.kaster) .ELMSTEAD 109 (Yemin 46,M.Seider 5-1-12-6,S. 
Mikkelsen 5-0-16-2) ,DCF 115/6 (T.Hadersland 37,S.Mikkel
sen 34,Fl.Agerskov 28+). 

14/7.ESSEX SCHOOLS-DCF.Uafgjort.Sp.i Chigwell.DCF 163/8 
(N.Bindslev 48,C.Strandvig 30,S.Mikkelsen 29,M.Seider 
21+,K.Neerup 15,Marshall 3/48) ,ESSEX SCHOOLS 163/8 (Lei
per 57,J.Morild 12-1-30-5,S.Mikkelsen 12-0-42-3). 

15/7.IPSWICH GRAMMAR SCHOOL over DCF med 4 st.gærder. 
DCF 203/6 (Erik Jensen 65,M.Seider 54,N.Bindslev 24,A
lex Olsen 15,J.Morild 14) ,IPSWICH 207/7 (Izzard 77,J.Mo
rild 17-1-66-5). 

16/7.DCF over COLCHESTER ROYAL GRAMMlffi SCHOOL med 67 pts. 
DCF 198 (S.Mikkelsen 62,N.Bindslev 38,Lars Wittus 31,J. 
Morild 27) ,COLCHESTER 131 (T.Hadersland 12-2-39-3,Jan 
Thorup 11-2-42-3,S.Mikkelsen 12-3-29-2). 

18/7.DCF over KING EDWARDS SCHOOL med 130 pts.Spillet i 
Chelmsford.DCF 214/8 (S.Mikkelsen 58,søren Roland 24,J. 
Morild 22,N.Bindslev 22+) ,KING EDWARD 84 (J.Thorup 12-
3-26-3,S.Mikkelsen 7-1-15-2,C.Strandvig 10-4-16-2,Fl.A
gerskov 0,5-0-0-2). 

FORSIDEBILLEDET viser Peter Palle Klokker,B 19O9,og Jo
han Luther,Frem,i løb i landskampen mod Irland i Dublin 
mens dommer E.Parsons ser til.(Foto:Irish Times,Dublin). 
På grund af den rigelige stofmængde efter det internati
onale program har redaktionen fundet det mest hensigts
mæssigt at lade dette nummer af Cricket koncentrere sig 
om landskampene,således at der kun bringes en summarisk 
gennemgang af de hjemlige resultater og stillinger.Til 
gengæld vil september-nummeret følge umiddelbart efter 
dette nummer. 
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Apropos DCF's 

hjemrejse ... 

� 

- Flyve? Hvem snakker om at flyve ?'. Vi venter på holdet fra British
Airways til en 25 overs .... 




