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DCFs første 25 år blev fejret
efter alle kunstens regler

Forbundsformand Ove Dalsgaard under receptionen med den
ne smarte cricketer.I baggrunden dommer Peter Carroll.
(Foto:Jesper Vig)

Dansk Cricket Forbunds 25 års jubilæum blev fejret med
en reception i Viborg 25.juli i forbindelse med ungdoms
landskampene mod Holland.
En lang række klubber mødte op og gratulerede under den
hyggelige reception.hvor forbundets formand Ove Dals
gaard tog i mod.Senere kom ærespræsidenten,DCFs "far"
Kurt Nielsen,Aalborg,til stede og hilste på.
Holstebro,Nyk.M.Herning og FUN havde sluttet sig sammen
om en smuk pengegave.som de bad om må blive benyttet til
at iklæde juniorlandsholdet en nobel påklædning,når det
næste år skal til Canada.Og at det også kan være fornø
dent,kunne man observere under den følgende banket,hvor
hollænderne mødte i ens.noble blazere.mens danskernes
påklædning mildt sagt var blandet.
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Jens Peter Johansen,Ole Hedemann og Folmer Christiansen
med ledsagere af begge køn repræsenterede foreningerne.
Man kunne glæde sig over at Kirsten Christiansen trods
mange år i cricket sammen med Folmer stadigvæk kan fortælle cricketspillere nogle sandheder - men hun holder
nu af os alligevel.
VAR MED FRA STARTEN
Finn Andersen fra Chang,Sonny Thomsen og Flemming Søren
sen fra AaB,var kommet fra Aalborg for at gratulere og
overrække en check,Ib Hansen,Erling Hauge og en hel bil
fuld fra 1913 havde også en gave med.Lars Peter Nielsen
og familien Østergaard kom kørende fra Kolding og Fre
dericia og overbragte deres lykønskninger og Erik Ejr
næs repræsenterede arrangørklubben Viborg.
A propos familien Østergaard så er Peter Østergaard iøv
rigt den eneste,der har spillet med i samtlige sin klubs
l.holdskampe gennem hele DCFs historie.
Skanderborg sendte en platte til at pynte på DCFs kon
tor og Kerteminde kom med en dejlig lille Amanda-pige.
Silkeborg mødte op og glædede med en smuk check og det
samme gjorde Svanholm,der ledsagede sin check af en vim
pel.Otto Gade og Johan Hovedskov havde taget den lange
vej fra Esbjerg og havde et bat med til forbundet fra
det vestjyske.
Der var telegrammer fra det hollandske forbund og fra
DCFs mangeårige hjælperske frk.Wulff,der bl.a.sørger
for at de passive medlemmer får deres blade - og beta
ler for dem.
Burmesters bogtrykkeri kom med en overordentlig flot
pengepresent.Cricketdommerforeningen sendte en flaske
portvin og en buket.Forbundets bestyrelse besluttede i
overenstemmelse med dommerforeningens repræsentant at
skænke den til frk.Wulff som en beskeden tak for en o
verordentlig stor og trofast indsats.
Og som rosinen i pølseenden kom der en check fra Henrik
Mortensen og Carsten Morild,ledsaget af en hilsen,der
glædede meget.De takkede forbundet og ønskede det alt
held og lykke i fremtiden.
f-1ANGE LYKØNSKNINGER
De to hollandske ungdomslandshold og de to danske ung
domslandshold deltog i banketten,hvortil Viborg kommu
ne havde ydet et smukt tilskud.Der blev budt på et dej
ligt koldt bord og der var lykønskningstaler fra mange.
Ove Dalsgaard bød velkommen,først og fremmest til Kurt
Nielsen,hvis store indsats for DCF han fremhævede.
Kurt Nielsen takkede og fortalte om forbundets stiftel
se.Viborgs borgmester,0.Th.Nielsen,takkede for at ar
rangementet var henlagt til byen og lykønskede.Det sam
me gjorde Dansk Idræts Forbunds repræsentant,Carl Lar
sen,der medbragte DIFs gave - 250 kr i præmieobligatio
ner er taksten for et 25 års jubilæum.
De hollandske ledere stemte i med lykønskningerne.Søren
Nissen gav på DCFs vegne en lille erindringsgave til
hver af de hollandske spillere,mens de to danske anfø
rere slap godt fra hver en tale til deres hollandske
modstandere samt den traditionelle slipse-overrækkelse.
Hvert hold leverede en sang og forsamlingen sluttede
den festlige aften med et par sange på mange sprog.
Og så mangler vi kun jubilæumsnummeret af Cricket - på
grund af arbejdet med de aktuelle udgaver er .det blevet
udsat lidt,men så skulle der også være mulighed for at
få begivenhederne i selve jubilæumsåret med.Redaktøren
stræber mod,at der inden årets udgang skal komme et om
fangsrigt værk med gennemgang såvel på forbunds- som
på klubplan af de 25 år med DCF,ind gennem brevsprækken...
Nis.
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TURNERINGEN

s

Fantatisk
slutspurt om
irets DM
(Turneringsoversigten sluttet pr.27/8)
Da turneringen blev genoptaget efter sommerferien,mente
de fleste,at der næppe ville �live den store spænding
om,hvor det danske mesterskab skulle havne-- dertil hav
de AaB sidste år vist sig for overlegen overfor sin evi
ge rival fra Svanholm.
De københavnske aktier sank yderligere,da Ole Mortensen
brækkede en finger og ikke var med i kampen mod Glostrup
som ret overraskende forhindrede Svanholm i at få mere
end et enkelt point ud af den kamp.
Men siden er der sket et og andet som har fået cr icket
interesserede i hele landet til at spærre øjnene op.To
gange har AaB'erne måttet gå fra banen uden at have få
et mere end eet turneringspoint - og det betyder under
alle omstændigheder en fejende flot finish om det dan
ske mesterskab 1978.
Det betyder også at modstanderne af de gamle 0-0 kampe
har fået ret - der skulle noget andet i stedet,for at
gøre det mere spændende.Om 3-1 så er den rette forde
ling,kan diskuteres.Men spændende er det.
Det er ihvertfald en kendsgerning at AaB skal have 14
turneringspoints i de to sidste kampe for at være sikre
på mesterskabet - får AaB ikke det,kan Svanholm klare
sig med 9 points i sine to sidste kampe.
Det hele afgøres formentlig først i weekenden 9.-10.sep
tember,hvor to regnvejrskampe AaB-Skanderborg og Nyk.M.
Svanholm afvikles.
SKANDERBORG BRONZEVINDER?
Ligeså tæt racet om mesterskabet er,ligeså tæt er kam
pen om bronzen,men vi mener fortsat,og Skanderborg skal
faktisk tabe sine to sidste kampe,for at den spådom ik
ke går i opfyldelse,at holdet får bronze,mens Arhus for
bedrer resultatet fra sidste år en enkelt plads fra nr
5 til nr.4.
Glostrup,oprykkeren i det fine selskab,har gjort det o
ver forventning og er sikker på sin 5.plads,mens Nyk.M.
vist kan glæde sig over at være sluppet med i DM-spil
let.Som morsingboernes hold har fungeret var det næppe
sluppet med i 1.division igen,hvis det skulle have spil
let den krævende oprykningsturnering.
Fra den er det også på nuværende tidspunkt,på grund af
udsatte kampe,vanskeligt at sige,hvilke fire hold,der
næste år spiller i 1.division og hvilke fire,der spil1er i 2.
Som det ser ud nu er Ringsted og Chang sikre på "genop
tagelse",mens Hjørring må ned i 2.division - unægtelia
en degradering af den hæderkronede gamle klub,der er en
af de tre,der har spillet samtlige 25 sæsoner under DCF
i 1.division.AB synes sikker på at vende tilbage til 1.
division efter kun to års fravær.
Ligeså sandsynligt er det at hverken Esbjerg eller Sil�
keborg kommer op fra 2.division - den sidste plads kom-

mer B 1909 og KB til at slås om.Sammen med AaB og Hjør
ring er B 1909 den eneste klub,der har tilbragt alle
25 DCF-år i l.division.Måske fortsættes den fynske tradi
tion ikke.��t tilbageværende kampprogram,der hedder:ABB 1909,Ringsted-KB og AB-KB er der så mange kombinati
onsmuligheder at f.eks.et hold som Ringsted ikke kan
vide sig sikker,hvis brikkerne falder helt skævt på
plads.
I kvalifikationsspillet skal Herning,Horsens,Slagelse
og Køge afgøre mellem sig,hvilke to hold,der må forlade
2.division.Her mangler alle hold to kampe,og de har al
le fire chancen for at hænge på eller at ryge ud.Hor
sens står dog en anelse bedre end de tre øvrige.
NYT ANDETHOLD I 2.DIVISION?
Med hensyn til,hvem der skal op i 2.division står Glo
strups 2.hold med de bedste chancer for at blive det ny
e mandskab fra 3.division øst.
Ganske vist er holdet 7 turneringspoints efter Sorø,der
har sluttet sin sæson,rnens Glostrup II har to kampe til
bage.Dels kampen mod Ringsted II,der i sin tid blev af
brudt p.gr.af lysforholdene,dels kampen mod AB II,som
ikke kunne gennemføres på grund af regn.Vinder Glostrup
den første af disse kampe 8-0 eller dem begge 6-1,er sa
gen afgjort.
I vestkredsen,hvor alle hold ellers har skiftedes til
at slå alle,har Viborg skilt sig ud til et comeback.Det
eneste hold,som ser ud til at kunne følge Olympia til
dørs,er Fredericia,men Viborg kan stadig selv afgøre sa
gerne.
Ud af 3.divisionerne må fra østkredsen Frem II efter

Hardy Sørensen tilbage i 1.
klasses cricket
med succes

blot to sæsoner i denne række,og fra vestkredsen,Dron
ningborg - nok mere vemodigt,efter at dette hold har væ
ret med til at præge denne række i snart 10 sæsoner,de
første fire år endda "lige ved" 2.division hver gang.
Op i 3.division kommer fra østkredsen Nykøbing F.der og
så synes at have den fornødne styrke,saMt vinderen af
kampen mellem de to andre kredsvindere,Husum og Chang
II.Husum er et af de hold,der har vundet rækken mest o
verlegent i år og må vel nok være det bedste bud på den
ledige plads.
Man skal dog have med i betragtning at er begge de ned
rykkede hold fra 2.division hjemmehørende vest for Sto
rebælt,rykker der to hold ud af 3.div.vest.Er begge de
to nedrykkere fra 2.division hjemmehørende øst for Sto
rebælt bortfalder kvalifikationskampen mellem de to mel
lemrækkevindere Midt- og Vest- og begge rykker op.Hvis
de to nedrykkere fra 2.division er hjemmehørende øst
for Storebælt skal vinderen af mellemrække Øst spille
en kvalifikationskamp med det næstlavest placerede hold
i 3.div.øst.
Men det vil altså vise sig - og hvad seniorcricket iøv
rigt angår,skal vi have med at kampen om kvindernes mes
terskab afgøres 9.september i Kerteminde,hvor det titel
forsvarende hjemmehold formentlig afgør sagen i kampen
mod Køge.
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Glostrups Per Pedersen får her sit 2.gærde på to hinanden følgende bolde
K.Jensen må se pinde og overliggere danse i luften.{Foto:Hans strømsvik)

DM-slutspils-opgøret mod Svanholm,hvor Bj

Da Søegaanl swingede fra
morgenstunden
På første bold i kampens sidste over nåede brødrene Ths
og Morten Petersson 114 point i kampen mod AaB - det
var 80 pct.af mestrenes score og dermed var et af årets
mest overraskende resultater hjemme.
Svanholm havde forinden haft AaB i alvorlige vanskelig
heder - Flemming Søegaard,der afløste den skadede Ole
Mortensen som åbningskaster,fik bolden til at swinge
kraftigt den lørdag morgen i Brøndbyerne.På første bold
blev Claus Morild grebet ud i mid off af Gert Kristen
sen,på den næste blev Erik Westergaard Kastet ud.Morten
Petersson fik Henning Hoff grebet ud af Ths.Petersson
i gul ly og AaB var udsat for en chockstart med 3 gærder
nede for kun 2 point.Søegaard kastede Klaus Buus ved
14 - men så viste mestrene deres koncentration.Hardy
Sørensen,der spillede sin første divisionskamp siden
1976 og Carsten Morild,der virkede ovenpå hele kampen
igennem,hævede til 60,før Søegaard bowlede Hardy Søren
sen,der havde spillet godt og agressivt efter at have
overlevet en chance til l.slip,Jønsson,på første bold
Sørensen modtog fra Morten Petersson.
Siden kom Henrik Mortensen til og AaBerne fik bygget
en halvleg op - Mortensen blev tabt stort af Hamberg
ved 131,før han blev bowlet af Petersson,men AaB nåede
dog 142 9å 50 overs - Carsten Morild havde 51,Henrik
Mortensen 32 og Hardy Sørensen 24.
AaBerne forsøgte ikke deres normale,agressive markop
stilling,måske var Henrik Mortensen nervøs for at Svan
holms hittere skulle komme ovenpå.Svanholmerne starte4 CRICKET SEPTEMBER 1978

de habilt med 3.gærde ude for 43,nemlig Finn Nistrup.
Men da Bj.K.Jensen,Michael Petersson,Ole Mortensen og
Søren Hamberg blev afskediget for yderligere 35 point
af Carsten Morild og Henrik Mortensen kunne Svanholms
forhåbninger om at vinde,ligge et lille sted.Men brød
rene Morten og Thomas Petersson {henholdsvis 45+ og
12+) holdt sammen på sagerne og skaffede i .sidste over
de 3 turneringspoints til Svanholm.
SITUATIONEN LIGE
Dermed var situationen lige,endda med en lille over
vægt i Svanholms favør.Ugen før havde svanholmerne nem
lig været parat til at afskrive enhver mesterskabschan
ce,da holdet kun fik eet turneringspoint mod Glostrup.
Som nævnt var Svanholm uden Ole Mortensen,alligevel var
Glostrups indsats forholdsvis mere overraskende end
Svanholms mod AaB.
Steen1Thomsen og Per Hansen lagde grunden til Glostrups
største score i år - de skiltes ved 48 og selvom de to
næste,Per Pedersen og Thor Jensen gik billigt,var hjem
meholdet absolut ikke rystet.Det blev Svanholms kastere
derimod efterhånden som Søren Roland (37),Rene Thomsen
88,Knud Nordkamp 32 og Mich.Møller 38+ øgede totalen.De
battede til 230 for 7 og gav derefter Svanholm najag
tigt· tre timer til 281,altså over 90 i timen.Det var in
gen rigtig chance og da de første 4 gærder var nede for
ca.60 (Per Pedersen 3/30) lukkede Svanholm af - Nistrups
49 og Morten Peterssons 32 var det eneste,som kvikkede

ver Skanderborg,hvis det kan lade-sig gøre.Får AaB 52
lidt op til at begynde med,siden havde Ths.Petersson og
points er sagen i orden - med l eller O mod AaB kan
Fl.Søegaard en udmærket 8.gærdestand fra 119 til 171,
som var situatiqnen,da tiden udløb.
Svanholm,selv med 8-0 i Nykøb.ing kun nå 50 eller 51 po
ints.
Ugen før havde Svanholm imidlertid halet lidt ind på
AaB ved at slå et reservespækket hold fra Mors med 8-0
mens AaBs egen kamp mod Skanderborg måtte aflyses p.gr.
BRONZEN TIL SKANDERBORG
af regn.
Skanderborg står med de bedste muligheder for bronze
Morsingboerne havde ikke færre end 9 afbud til dobbelt
medaljerne,Holdet har to gange mødt rivalerne-f-ra.A.r
turen til København og det var i realiteten ikke mere
hus - hjemme blev det til en sejr på 47 point.Keld Kri
end et godt 3.divisionshold,de stillede.Anføreren Hen
stensen scorede 84 ud af en total på 167.Han åbnede
ning Jensen er tilsyneladende snart den eneste,der har
sammen med Jens Priess (32) og de to skiltes først ved
lidt form over sagerne på Nykøbing-holdet.Men egentlig
74.Bagefter tog Jørn Steen 4 for 36 og Arhus var ude
lidt af en fornærmelse mod de øvrige hold i kredsen at
for 120 efter at 5.gærde først faldt ved 105.
man ikke er istand til at stille stærkere hold,selvom
I returkampen i Arhus blev han også topscorer med 44
man er i den situation ikke at kunne rykke ud og ikke
men 4 af hans holdkammerater nåede over 25,så Skander
at kunne få medaljer.
borgs total blev 213 for 9.Jan �Jittus og Per Rasmussen
Morten Petersson "barberede" de forsvarsløse Nykøbing
scorede 52 i en 8.gærdestand på bare 26 minutter - bl.
spillere med 5 for 8 og kun Henning Jensens 36 not out
a fire 6·ere.Men dennegang lod de århusianske batsmen
som åbningsgærde i en hatvleg på 85 lyste op.Svanholm
sig ikke overrumple - med to gange 49 af Jørn Beir An
brugte kun 23 overs til at passere - for 5 gærder.Hen
dersen og John Madsen i spidsen battede Arhus op til
ning Jensen og Claus Hansen kan stadig kaste en bold,
195 for 9 ved spilletidens udløb - Palle Pedersen og
men der var ikke megen støtte fra marken.2.halvleg var
Mogens Gregersen gik de sidste bolde ud<lefter at 9.gær
på det nærmeste walk-over for Svanholm.
de var faldet da der endnu manglede 15 bolde.Skander
AaB fik det ikke så let i sin kamp mod Glostrup - Knud
borg tabte endda en gribechance i de sidste hektiske mi
Nordkamp gik not out med 34 som 7. �ærde,men de øvrige
nutter,men friskt af århusianerne at spille efter sej
kunne ikke modstå Henrik Mortensen,der tog 6 for 33 på
ren næsten til det sidste.Da der manglede 7 overs var
bare 12 overs.Det blev til ialt 93 som Buus og Carsten
Arhus på 183 og havde stadig tre gærder i behold - men
Morild passerede i en ubrudt 4.gærdestand på 52 efter
de tre århusianske turneringspoints var hjemme allere
at Claus Morild havde lagt grunden med 31 og Hardy Sø
de ved 170.
rensen var faldet for nul.
Skanderborg mangler at møde Glostrup og AaB ude,mens
SKANDERBORG GJORDE DET IGEN
Arhus skal til Nykøbing.Skanderborg har forlods et en
kelt turneringspoints forspring og vi tror det rækker
Så var situationen den at AaB havde 37 points for 7 kam
til bronzen.
pe,Svanholm 36 for 7 kampe - Svanholm skulle til Arhus,
AaB til Skanderborg - begge modstandere har før voldt
problemer.Skanderborg vandt sidste år en færdigspillet
GOD DEBUT AF GLOSTRUP
kamp over AaB og Arhus har før slået Svanholm.
Men det var Skanderborg som stod for den største over
har med det uafgjorte resultat mod Svanholm
Glostrup
raskelse,ja,nærmest sensation,ved igen at hindre,at AaB , tilfulde haft
en god debut i DM-slutspillet,ja,i første
fik mere end et turneringspoint.
hele taget,idet det jo var holdets før
det
i
division
Skanderborgs kasteangreb er blevet en smule mindre far
ste sæson i det fornemste selskab.
ligt,efter at Jørn Steen Larsen har måttet sige farvel
To gange er det blevet til jævnbyrdige opgør mod 'Arhus
for i år - han har fået "punkteret" sit tidligere opere
det er blevet til to sejre og dermed hævn for sid
og
rede knæ og skal hvile.Derfor undrede det sådan set ik
ste års nederlag mod Nyk.M.
ke at AaB takket være årets 3.førstedivisions-century
På hjemmebane hvor Nykøbing som nævnt stillede med et
117 af Hardy Sørensen,kunne "spadsere" op til 220 for
særdeles svækket hold tegnede Thor Jensen sig for et
kun 3 fald på bare 44 overs,eller 5 pts i snit.Klaus
century på 112 i en mammut-inning på 223 for 8,en score
Buus støttede med 32 og Carsten Morild 27 not out.
der altså blev overgået ugen efter mod Svanholm.Per Han
Sådan et oplæg kunne nok slå de fleste med rædsel - men
sen faldt for O,men den anden -åbner Steen Thomsen score
ikke Skanderborgs homogene blanding af unge og ældre
32 før han faldt ved 61 og så var Thor i slag - om
de
spillere.Anført af Keld Kristensen (79) bed Skanderborg
beretningerne om morsingboernes markspil,med mindre
end
sig fast og det lykkedes lige akkurat at passere de 80
de da er vildt overdrevne,siges at have gjort opgaven
pct,som gav gevinst - der skulle 176 points til og Skan
noget lettere for ham.
derborg havde 183,da tiden udløb.Otte gærder var nede,
Bagefter fjernede landsholdskasteren Steen Thomsen 6
heraf havde Henrik Mortensen de 5 (for 45) og unge E
for blot 21 point på 18 overs.Igen var det stort
rik Juul gik tiden ud med 29.Samme score nåede Jens Kamp gærder
set kun Henning Jensen som åbner med 54 ud af en halv
Svanholm slap med skrækken og 6 turneringspoints ved
leg på 113,der gjorde modstand hos morsingboerne.
at passere Arhus·1s5 med to gærder i behold.Hos Arhus
mente sig noget bedre rustet til returkampen
Nykøbing
havde Jørn Beir nået 52,Steffen Meibom 31 og Flemming
på hjemmebane og lagde da også ud med udmærkede 186 for
Gregersen 29,mens Søren Hamberg med 44 ,Michael og Mor
8 (Tage Mikkelsen 67.Peter Dalgaard 49) ,men det var ba
ten Petersson med 36 og 34 havde hjulpet Svanholm på
re ikke nok til at dæmme op for Glostrups batsmen,der
vej mod den sejr,der var nddvendig,hvis spændingen skul
for tabet af kun fem gærder - Per Hansen nåe
passerede
le bevares.
de 57,Rene Thomsen 47 og Steen Thomsen 30:Så Nykøbing
HVEM HAR DET LETTEST?
har ikke vundet en kamp i slutspillet om DM - hvorimod
altså er istand til at spille lige op med nog
Glostrup
Svanholmerne ærgrer sig i dag over at det ikke lykkedes
le af de bedste og slå de næstbedste.Glostrup skal vi
at gøre noget ved Glostrup,var den kamp vundet,kunne
ola.
nok komme til at høre mere til.
Svanholm have tilladt sig at tabe returkampen mod AaB
og så endda stå med gode chancer for mesterskabet.Men
på den anden side skal Svanholm vist være taknemmelig
for i det hele taget at kunne komme tilbage i DM-kampen
igen.
De blomster må nok sendes til Skanderborg - men forelø
big får man et stort fingerpeg om hvor guldet havner,når
AaB og Svanholm mødes i Ø.Uttrup 3.september.
ÅaB skal vinde den kamp for at være med i billedet end
nu,realistisk set - hvis AaB kun får eet turneringspo
int ud af den kamp,skal AaB nemlig vinde 8-0 over Skan
derborg i den sidste turneringskamp,samtidig med at
Svanholm højest må få eet turneringspoint med fra Nykø
Erik Juul
bing Mors og det endda kun,hvis kampen AaB-Svanholm en
- holdt tiden
der 1-3.
ud for Skander
Næh,AaBs første betingelse er at vinde over Svanholm
borg
helst 8-0,09 hvis det ikke kan lade sig gøre.så 8-0 oCRICKET SEPTEMBER 1978 5

Hjøning ned efter 25 år
AB igen i bedste selskab
KB har chancen for at gøre AB følgeskab

Oprykningsspillet til l.division har været den samme
knock-out-turnering som sidste år,med mange spændende og
uventede resultater.Egentlig skulle denne turnering være
slut i skrivende stund,men de aflyste opgør AB-B 1909 og
Ringsted-KB spilles først 3.september og regnvejrskampen
AB-KB først 10.september.
KB skal formentlig vinde begge sine kampe og B 1909 sin
for at have chancer,idet disse to hold formentlig kommer
til at slås om den 4.og sidste plads i l.division næste
år.Vinder KB begge sine kampe bliver l909's chancer dog
ret så teoretiske - kan fynboerne få en B-0 sejr over
AB er der dog den chance at Ringsted kan blive trukket
med ind i opgørelsen,idet to sejre til KB er ensbetyden
de med at Ringsted taber sin sidste kamp.
MA RYKKE UD EFTER 25 AR
Men det er som sagt gisninger.Som det ser ud i øjeblik
ket er det mest troligt at Ringsted og Chang har forny
Ule Beir Andersen
et sit abonnement på l.division,mens AB afløser Hjørring Jesper Morild
der var slemt på vej ud i 1976,hvor vendelboerne knebent -ned i 2.div.
- op i l.div.
vandt en kvalifikationskamp mod Silkeborg.
I 1977 overraskede Hjørring ved at tage bronze,men i år
svare med 126 - de sidste fire gærder faldt for bare 14
var der ingen vej udenom - af de 11 kampe i årets turne
points.
ring vandt Hjørring årets første,mod Chang,og siden er
Allerede med kampen mod KB var Hjørrings forhåbninger om
det kun blevet til en enkelt uafgjort.
at overleve væk og i den sidste match,mod Chang,gik ven
Selvom nogle af de ældre spillere er rykket til undsæt
delboerne helt i bund - Claus Jørgensen 5 for 14 og Tor
ning,har der ikke været fornyelse nok - tabet af Klaus
ben Skov 4 for 10 fik Hjørring ud for bare 28 i første
Buus,der ikke mærkedes voldsomt sidste år,har været fø
omgang,efter at Chang havde scoret 180 for 5 (Niels
leligt og manglen på gærdespillere har ikke kunnet opve�
jes af N.C.Elefsens,Tom C.Nielsens og Karsten Kristensens Bindslev og Morten Skannerup sørgede med 82 og 43 for
bunden til den halvleg).! 2.halvleg blev det til 88 for
ind i mellem udmærkede kastning.
Hjørring - hvoraf Mogens Uhrskov,den,der utrætteligt har
Derimod har AB vist langt større bredde med Talbro og
søgt at holde sammen på det hele,teg'nede sig for 40.Der
Ribel på gærdesiden og med Ole Beir,støttet af Ths.Ken
med er et kapitel i dansk cricket slut - Hjørring rykker
torp og lejlighedsvis af Bjarne Rossen og Niels Nørre
ned med fire danske mesterskaber,fire 2.pladser og fire
gaard som et agressivt kasteangreb.Der synes næppe tvivl
3.pladser bag sig.Ingen ringe høst på 25 år!
om at AB har format til at bide sig fast i l.division et
stykke tid.Om det som for Glostrups vedkommende vil fø
NÆR UAFGJORT FOR 2.GANG
re til direkte deltagelse i DM-slutspillet,vil vise sig.
Chang fik med halvlegssejren over Hjørring formentlig
VASKEÆGTE UAFGJORT
fornyet adgang til l.division og med den talentfulde ung
dom plus rygter om Troels Nielsens tilbagevenden,skal
Som nævnt tegnede Hjørring sig for en vaskeægte uafgjort
men det har så godt som også været alt at glæde sig over. Aalborg-holdet nok gøre sig gældende.
Men det _var lige før at de 8 points imod Hjørring ikke
Den uafgjorte kamp var mod KB,hvor Flemm.Gregersen 6/45
havde hJulpet.KB
kom nemlig med sin uafgjorte kamp fra
og Henn.Lystrup 4/37 havde Hjørring ude for 120.Tom C.
Hjørring og var lige ved at spille uafgjort en gang til.
Nielsen svarede igen med 6 f.37 og KB havde 7 mand ude
KB lagde ud med 103 (Torben Skov 5/29),den tilbagevend
for 77.Benny Burmeister øgede totalen og KB kom op på
te Allan Scultz tog 5 Chang-gærder for 17,Lystrup 3 for
116,før 9.gærde faldt - så kom der lidt flere nerver på.
45,således at 9.gærde var nede for 97.J.J.Pedersen ,og J.
Men Fl:..Gnegersen og Allan Schultz battede op til 120,før
Schultz blev grebet ud i forsøget på at score det vinden Tørring øgede til 103,hvorefter Flemm.Gregersen fik chan·
cen på Tørring,der sendte bolden i leg slip,som var fri.
de point.
Gregersen,:der stod i l.slip,masede om bag keeperen og
Hjørring havde også AB på besøg.Akademikerne var ude for
havde den vanskelige bold i hænderne,men tabte den og
beskedne 111 (Karsten Kristensen 4/14,N.C.Elefsen 3/28)
Tørring kunne løbe Chang·s et gærdes-sejr hjem.
så så langt var det hele meget godt,men Hjørrings gærde
Ugen før var det knap så morsomt at være Chang-tilhæn
side brød sammen for 69 mod Bj.Rossens 5 for 18 og Ole
ger.En veloplagt Ole Beir Andersen,AB,tog 7 gærder for
Beirs 3 for 42.
bare 18 points på 13 overs,Bj.Rossen fjernede 2 for 12
Mod Esbjerg,ligeledes på landiyst i Hjørring var gærde
og Ths.Kentorp l for 9,således at Chang kun nåede meget
siden heller ikke god nok. Esbjerg lagde ud med 207 tak
beskedne 43 og Niels Bindslev med 11 var eneste mand
ket være en sidstegærdestand mellem Mogens Seider (48+)
med to-cifret score.Eftersom Torben Skov tog 3 gærder
og Bjørn Stage (24),der hævede fra 144,efter at 6 vest
for 11,måtte AB bruge 4 mand til at score 45 og med 3
jyske gærder havde været nede for 94.Hjørring kunne kun
gærder nede for 21 kunne man vel ikke helt have forsvær
get en sensation.
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�len Chang havde da også sine fornøjelser.I Odense tog
Torben Skov 6 gærder for kun 26 og Henrik FlUgel 4 for
45,således at 1909 blev stoppet for 115 (John Perram
51),hvor Chang var startet med 144,bl.a.takket være sam
me Skovs 53.Dagen efter havde Skov kræfter nok til at
score 33 i Ringsted,men han kastede kun 4 overs og så
havde Ringsted ikke besvær med .at passere Changs 107
for bare to fald.

I kampen mod Chang var det Jan Hansen og Henning Bergh
der battede sejren hjem efter at åbnerne Max Nielsen og
Per Nielsen havde lagt bunden.Jan Hansen scorede her
20 not ·out og tog 4 gærder for 31.Men der var kampe,
hvor han kom langt mere til orde.Mod 1909 blev han så
ledes topscorer med 61 i en Ringsted-inning på 235 for
9,før han blev grebet ud.Henning Bergh nåede 40 før
han blev løbet ud.
Fynboerne kvitterede med 199 for 7 på deres 63 overs
og erobrede således tre vigtige points.Peter Palle Klok
ker åbnede med 85 på to timer og var ikke helt tilfreds
med den ben for,der sendte ham ud.Brødrene Hans Kurt
og Allan Lohmann fulgte op med 33 og 28.Kravet til ni'
erne var 188 points,så der var såmænd ikke så meget at
give hen af,spilletiden taget i betragtning.
Men tilbage til Jan Hansen - mod AB scorede han 38 po
int og de var medvirkende til en sejr på to stående
gærder til Ringsted.Det så ellers ,_.ikke sådan ud i star
ten,hvor tre Ringsted-gærder var .ude for 3,men åbneren
Per Vinding scorde 50 og 4.gærde fal.dt først ved 86.På
det tidspunkt var der egentlig ikke så langt til ABs
165,hvor en behjertet gærdeindsats fra Rana,TorbJOlesen
og Ole Beir forbedrede 4151 til 6/139 efter at de før
ste to AB'ere havde været ude for 2.
Derimod n�ttede Jan Hansens 25 ikke meget mod Silkeborg
der havde både Bent Andersen og Bjarne Rasmussen i hop
la - de tog hver 4 gærder,for 18 og for 25,så Ringsted
måtte nøjes med beskedne 65.Silkeborg svarede med 143/5
(Bj.Rasmussen 38+,Azhar Ali 38),men der var ikke tid
til en 2.halvleg - syntes Ringsted ikke ihvertfald.'
Sjællænderne scorede 20 points for. ,1 gærde - på 32
overs!Azhar Ali havde størsteparten af "fornøjelsen"
15 overs,heraf 13 maidens,et gærde for 2 point!
Men Silkeborgs sejr over Ringsted hjalp næppe midtjyder
ne til avancement.Der var ganske vist visse forhåbnin
ger inden kampen på Odense stadion - Peter P.Klokker
havde måttet melde sygeafbud og John Perram er rejst
til Australien.Så ni'erne endte med at trække Kjeld
Larsen og Kjeld Lyø i tø3et og tegnede sig derefter for
205 - 56 til Flemm.Dalager,39 til et nyt navn,Ilyas
Hussain samt 28 til Kj.Lyø.Bj.Rasmussen stred med 5 for
60,men da Silkeborg kom til gærdet brød det hele sam
men - de første 6 gærder var ude for kun 15 point og
Silkeborgs oprykningsdrømme forsvandt.Fynboerne fordel
te gærderne imellem sig.
Silkeborgs drømme var så knuste at Esbjerg uden at o
veranstrenge sig kunne vinde en komfortabel sejr på 6
gærder i den sidste kamp,hvor vestjyderne kun brugte
4 mand til at passere Silkeborgs indledende 140.
Silkeborg var ellers kommet bedre fra hovedstaden end
Esbjerg siden gjorde.Silkeborg kunne ikke stille noget
op mod AB (Ole Beir 5/36,Ths.Kentorp 4/15) og var ude
for 81 og 58 (Niels Nørregaard 6/29,0le Beir 3/2).AB
brugte henholdsvis to og tre gærder til at passere.Men
dagen efter tog Silkeborg og især Bj.Rasmussen sig af
KB - hans 5 for 25 var medvirkende til at KB var ude
for beskedne 73.Det kostede 4 jyske gærder før Bjarne
Rasmussen sammen med Ali kunne score den vindende 4rer
Esbjerg var på samme dobbelttur til København som Silke
borg,men uden konkurrenternes udbytte.Mod AB blev det
til 106 points (Ole Beir 6/53) en score som Niels Tal
bro tegnede sig for 3/4 af ved at gå not out som åbner
med 79.AB satte kun to gærder til for at passere de 106
vestjyske points.
Dagen efter var det ikke meget bedre mod KB,her blev
det til 101 (Allan Schultz 5/37) og KB måtte bruge tre
gærder for at passere.De var ude for 46,men Henning Ly
strup og Stig Lund rundede op til 104 uden problemer.
Det blev også kun til et enkelt point til Esbjerg hjem
me mod B 1909,selvom Esbjerg ellers startede med 221 for
9 på sine 63 overs (Niels Chr.Hyllen 59,Leif Øre 52,
Mogens Seider 40 og Hans C.Jensen 25).Men fynboerne,i
gen Peter P.Klokker og John Perram,var meget nær ved at
løbe med laurbærrene - da spilletiden udløb,manglede
P.P.Klokker,som havde åbnet og som nu havde Ilyas Hus
sain som makker,kun 11 points til sit century og kun 13
points til fynsk sejr - det blev til 209 for 5 (J.Per
ram 66) og tre turneringspoints til 1909.
Men Esbjerg kan kune vente på de sidste resultater kun hvad man tænker sig at B 1909 taber sin og KB sine
to sidste kampe,kommer Esbjerg ind i billedet som opryk
ker.Og det regner de jordbundne vestjyder næppe med men hvad,de har jo også de unge talenter og tiden for
sig.
ola.

4 i farezonen

Troels Nielsen,Frem - lutter centuries
Kampen om at undgå nedrykning fra 2.division er blodig
alvor for de hold,der er blandet direkte ind i bundstri
dighederne - de hold,der kan tage den mere med ro i så
henseende brillerer nærmest med paradespil.
Frem eller rettere Troels Nielsen og Johan Luther ned
gjorde således Herning med to centuries - Luther score
de 156 og Nielsen 141 ud af Frems total på 359 for 6 den største halvleg for et Frem-hold i historisk tid.De
to hævede totalen fra 3 for 97 til 332 for 4.Mohammed
Abbas tog 5 gærder for 46,hvilket er pænt under de om
stændigheder.Med jysk stædighed og fordi Frem·erne jo
havde brugt rigelig tid på sagen,bed Herning sig fast
således at Frem kun fik 3 turneringspoints ud af anstren
gelserne - af Hernings 171 for 8 scorede Freddy Sangild
56 og John Simonsen 25.
Den store tabel måtte også frem i kampen mellem Frem og
Slagelse dagen efter,hvor Luther stod med 105 not out
ud af en total på 245 for 4,da regnen standsede løjerne.
Forinden havde Frem·erne fået kam til deres hår af en vi�
hr.Transbøl,som ikke-har haft et bat i hånden før i år
stort set,fordi han har trænet Svanholms juniores.Han
scorede 101 mod Frem og dermed passerede Svanholm II
Frems indledende 236 for 7 fa1d - ·i Frems inning havde
Troels Nielsen scoret 103.
OPMUNTRING FOR KØGE - OG HORSENS
Men Frem og Svanholm II kan muntre sig uden at behøve
at spekulere på nedrykning.Horsens må stadig spekulere
men har dog en smule "luft" til de andre tre hold i btm
den efter en dobbelttur til Sjælland,som gav 7 points.
Horsens vandt uden større besvær over Slagelse,der var
ude for 95 (Ole Schaumann 3/19) .Derefter brugte Horsens
uforståelig lang tid til 185 for 9,hvor Ole BUlow sam
men med brormand Mogens BUlow hævede fra 139.0le BUlow
-der var gået ind som 6.gærde fik 80 not out,P.E.Hjorth
startede med 53,Erik Sørensen tog 4 for 80.
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Havde jyderne imidlertid regnet med at næste dages kamp
mod Køge skulle være lettere end den mo d Slagelse,blev
de klogere.Jens Jeppesen tog 4 for 33 og Benny B.Niel
sen 3 for 38,således at Horsens var ude for 139,hvoraf
Ole Schaumann scorede de 60.Køges keeper Finn Nielsen
åbnede med 67 og Køge havde endnu tre gærder i behold,
da totalen viste 140.
I returmatchen var der imidlertid ingen barmhjertighed
Horsens lagde ud med 167 (John Poyser 45,Hjorth 34,Jens
Jeppesen 5/69),fjernede Køge for 93 (Dennis Sejr 40,Tom
Iver Poulsen 3/9,0.Schaumann 3/15).Derefter scorede Hor
sens 96 for 6 og sendte Køge ind igen,hvor det bl.a.tak
ket være 38 fra Jens Jeppesen blev til 76,men kun for
5 fald.
GEVINST TIL SLAGELSE
Slagelse fik gevinst mod Horsens og kunne også trække
sig tilbage med en sejr over Svanholm II,der har været
meget op og ned efter at Finn Nistrup er vendt tilbage
til l.holdet,men altså stadig stærkt nok til at begå
s·ig i 2.division.Mod Slagelse åbnede Gert. Kristensen
og gik not out med 77 ud af en halvleg på 112,så det
var altså et af de tyndere Svanholm-man dskaber.Ebbe
Christiansen,John S.Christensen og Erik Sørensen fordel
te gærderne mellem sig og bagefter scorede Slagelse
195 for 9 (Bo Christiansen 50,Alf Sørensen 33,Lal Fer
nando 5/57),således at Svanholm måtte ind igen - det
blev til 56 for 4 før spilletidens udløb.
Derimod fik Slagelse ikke noget ud af turen til Herning
der fik revanche for et 16 points nederl ag i Slagelse.
Nu vandt Herning med 20 points efter at have lagt ud
med 144 (Folmer Christiansen 35,Tom Jensen 30,Bo Chri
stiansen 6/52).Ebbe Christiansen blev topscorer med 30
i Slagelses inning,hvor ikke færre end tre mand blev
løbet ud.
Det gav Herning håb om at klare skærene,men Frem og
regnen har foreløbig sat en stopper for klarhed over om
Hernings ophold i 2.division skal være af mere end et
, års v arighed i denne omg ang.
Som sagt fik Herning kun eet turneringspoint �od Frems
gigant-halvleg og i Køge standsede_naturen spillet,da
Herning stod med 146 for 8 (John Simonsen 71).
I hedens hovedstad havde Køge drejet jyderne en knap
Herning startede med 188 - åbnerne Folmer Christiansen
og John Simonsen skiltes først ved 61 og ble� topscore
re med henholdsvis 30 og 39.Derefter var 6 sJællandske
gærder ude for blot 79,men Jens Jeppesen og Sv.E,Jørgensen bed sig fast - sidstnævnte gik not out med 22
efter at Jeppesen havde scoret 42.Det lykkedes Jørgen
sen med Jan Pedersen som makker at nå op på 152 ved
"lukketid" - 150 var nok til de 3 turneringspoints.Kø
ge havde endda endnu en mand på bænken.
Herning var næsten ligeså tæt på turneringspoints mod
Svanholm II i Brøndbyerne - i en dræbende langsom kamp
hvor Svanholm startede med 90 på 45 overs kunne Herning
imidlertid kun svare med 76 på 37 overs.Højeste score
blandt samtlige 22 b atsmen var 22+ til Hernings 10.gær
de Torben M adsen.Derimod lignede kasteanalyserne lidt
mere - Freddy Sangild 3/11 og John Simonsen 3/16 for
Herning,Steen Paulsen 4/21 for Svanholm II.
Mod Svanholm og Køge fik Herning altså to points,hvor
det_kunne være blevet til ni.
Bl. a.·oerfor er situationen endnu uafklaret i kvalifika
tionsspillet,hvor de regnaflyste kampe er berammet til
2.september,nemlig Køge-Herning og Frem-Sla gelse,2.sep
tember spilles desuden kampen Svanholm-Horsens og 3.
september Frem-Horsens samt Køge-Slagelse.10.september
afvikles den tidligere regnudsatte Herning-Sv anholm.
Horsens har 27 points,Slagelse 23,Herning 22 og Køge
20 - så hvem de to hol d,der må ned i 3.division bliver
- er det helt umuligt at spå om - her blot 14 dage før
turneringens afslutning.
ola.
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Glostrup og
Viborg i
2. division
Mens 3.division har været præget noget af udeblevne
hold i østkredsen er kampene i vestkredsen blevet gen
nemført til punkt og prikke - syv hold har hele tiden
mere eller mindre haft muligheden for at blive kredsvin
der,og rækken har med enkelte undtagelser været så jævn
byrdig at alle har været istand til at slå alle.
Før de sidste runder har Viborg dog skilt sig ud og kan
reelt kun trues af Fredericia i kampen om oprykningen.I
østkredsen var det ventet at Sorø ville være stærkest
og holdet har da også de fleste points,men Glostrups 2.
hold kan p assere,hvis holdet får gevinst i to manglende
opgør - et mod Ringsted II,der måtte afbrydes på grund
af lysforholdene og et mod AB II,der ikke blev spillet
på qrund af regn.
Soranerne,der,efterhånden som man fik hold over spillet
var istand til at slå de fleste,samt Svanholm III,der i
sær er blevet ramt af udeblevne modstandere,følger på
de næste pl adser.Også Roskilde,med støtte af sine sven
ske spillere,har klaret sig en del bedre i år end sid
ste år.Sl agelse II har været de største syndere m.h.t.
udeblivelser,men heller ikke Køges 2.hold har været for
stabilt.Frem II har samvittighedsfuldt gennemført kam
pene,men aldrig været_af en styrke,så hol det har �unnet
gøre sig - kun een seJr,over Køge,er det blevet til.
2.holdene fra Ringsted,AB og KB har udgjort en blød mel
lemvare - alle af højst varierende styrke,KB nok sva
gest,mens både Ringsted II og AB II på tidspunkter har
veret i toppen af divisionen.
"ARETS HIDTIL STÆRKESTE"
I vestkredsen dominerede de nyoprykkede 2.hold fr a Es
bjerg og Nykøbing Mors i starten og en overgang var Ker·
terninde ligeså overr askende et seriøst bud på oprykningen.
Men Viborgs talenter,som i starten løb ind i et par u
ventede nederlag,bl.a.til solide Kolding,kom stærkt i
gen - især da Viborg fældede,hvad der blev kaldt "årets
hidtil stærkeste" 2.hold fra Nykøbing,for kun 25 point.
Morsingboerne havde spill ere som Bjarne Jensen,Erik Han
sen,PouLPedersen,Peter Carroll og Sv.Willumsen med,men
det tog Fl.Agerskov sig ikke af.
Viborg er formentlig den tand bedre der berettiger op
rykningen end Fredericia,Ko1 ding,Kerteminde,Nyk.M.II,
Esbjerg II og Skanderborg II,men større forskel er der
bestemt ikke.I den næste gruppe er hold som Holstebro,
B 1913 og Arhus II mens Dronningborg i år må konstate
re,at de andre har været bedre.
SKAL SPILLE IGEN
Glostrup II og Ringsted II skal ud i en ny kamp,efter
at det første opgør måtte afbrydes en lør dag aften i ju
li kl.20.45!På det tidspunkt m anglede Glostrup kun 7
points i at passere Ringsteds beskedne total på 91 .Jør
gen Hansen giver fortsat Glostrups kasteangreb saft og
kraft.
Glostrup har heller ikke haft virkelige problemer i de
øvrige kampe - selvom man mødte Sorø under uheldige om
stæhdigheder.Alex Olsen flækkede et øjenbryn under Glo
strups halvleg på 157 og kunne ikke gå til gærdet,såle
des at Sorø blev stoppet ved 125.Stig og M ark Luc as gør
fyl dest hos Glostrup sammen med to andre brødre,Søren

NOGLE AF DE "SKRAPPERE DRENGE" I 3.DIVISION VEST:

Jan Andersen,
Fl.Agersko v,
Vibo rg
Vibo rg
o g Karsten Mikkel sen. Jørgen Eliasen stred med 6 f o r 42
fortsat godt fo r S orø,men det var ikke no k.
Glo strup o frede eet gærde i to halvlege for at slå Frem
II,der nåede 30 o g 95 o g Stig Lucas tegnede sig fo r et
hattrick mod sine tidligere klubkammerater fra R o skilde
der bl .a.takket være Kogs Reddy nåede acceptable 121.
71 n o t o ut fra Søren Mikkelsen var medvirkende til at
Glostrup passerede for 5 fald,hvo refter Ro skilde batte
de tiden ud i 2.halvleg.
FORNØJELIGT FOR SORANERNE
S o rø afviklede de fleste af sine kampe først på sæso nen
o g må altså nu vente på,hvad Gl o strup kan gøre.H o ldet
har d og slået KB II o g Ringsted II efter l.halvleg.M o d
Ringsted skiltes S orøs åbnere Jørgen Eliasen (46) og A
lex Olsen (41) først ved 90,men de efterfølgende kunne
ikke helt følge åbningsgærdestanden op - de 147 det
blev til viste sig d o g at være n ok mo d Ringsted,hv o r
kun Hans E.Juncker med 63 gjo rde væsen af sig i en halv
leg på 126.
So ranerne sluttede med en 8-0 sejr over nedrykningsdøm
te Frem II og havde det også i andre kampe ganske for
nøjeligt. Mo d Køge II blev det således til en halvleg på
175 (Kim Schaumann 55) o venpå Køges 77 (Peer Nørgaard
4/19).I næste omgang sc o rede sjællænderne 140,men det
var langtfra n o k til at hindre Soranerne i at vinde.
Ringsted blev kastet ud for bare 88,hvo refter Frank Pe
arso n gik no t out som åbningsgærde med 52.Soranerne
passerede f or tabet af 7 gærder.6 af Ringsteds spille
re blev grebet ud.Soranerne fik også gevinst mo d KB II
som til gengæld begravede enhver tvivl om bundplacerin
gerne ved at slå Frem med 7 st.gærder efter at Frem
ellers havde sc oret 203 (Knud Timm 60+).Faktisk havde
Frem·erne 198 f or 7,men en vis Flemming Hermann t o g 3
gærder f or l po int på 10 bo lde,hvo refter KB battede op
til 209 med 5 mand over 30.
GODT AF ROSKILDE
Sjællænderne,der var i alvo rlig fare f o r at ryge ud sid
ste år har ind imellem haft no gle go de passager. Mod
Køge II sco rede Palle Lykke 152 af en Ro skilde-inning
på 203 o g t og derefter 5 gærder for 56,hvilket stoppe
de Køge på 173 tro ds 73 af Bjørn Olsen.
M o d Frem II sco rede Ko gs Reddy 118+,heraf de 100 på 42
minutter.Ian Barnes (88) havde en 2.gærdestand med Ei
gil Jo hansen (61) på 104,hvo refter Jo hansen med Reddy
som makker øgede med yderligere 114 i 3.gærdestand.Mo d
Ringsted tog Eigil Johansen et hattrick i sine 4 fo r
12 o g Ringsted var ude f or 96 efter at Ro skilde var
startet med 196 fo r 4 (K.Reddy 81+,Shaihid Sial 79).
Slagelse har ikke altid været lige go dt kørende,men
bl.a.takket være Leif Sørensen som sco rede 93 o g bag
efter to g 7 f or 15 kunne man tage Køge med en halvleg
efter en Slagelse-halvleg på 249 fo r 4,hvo r Køge nåede
83 o g 86.Mo d AB II var Leif Sørensen ikke med o g så
blev det til 62 og 86 - halvlegssc o rer,so m AB ikke hav
de problemer med at passere.
Derimod nåede ABerne kun 82 på 42 o vers mod Svanholm
III,der var startet med 163 (Per Kyhe 52).Erling Chri
stiansen to g 8 AB'ere for 40.
Som nævnt t og Flemm.Agersko v.Vibo rg,pippet fra Nyk.M.s
navnespækkede hold - han fjernede 4 qærder fo r 13,Mo -

Peter Johansen,
Henry Baadsgaard
H olstebr o
Esbjerg
gens Sørensen to g 2 fo r 12 o g 2 blev løbet ud.Med 25
fo r tabet af 8 valgte Sv.Villumsen at lukke o g var li
ge ved at tage luven af Vibo rg,der var ude fo r 100 (E
rik Hansen 5/43),hvo refter m orsingbo erne sco rede 135.
Vibo rg skulle så sco re 60 pts fo r at vinde efter fær
digspillet kamp,men da de 4 første gærder var ude fo r
bare 20,skulle Viborg ikke nyde mere.
Vibo rgs kamp mo d Kolding blev en gyser - Albert Keun
(3/16),Lars H.Madsen (4/21) og Lars P.Nielsen (3/27)
ryddede Viborg fo r kun 74,hv orefter Jan Tho rup(6/14)
gjo rde lyst blandt Ko ldingspillerne,hvis ?.gærde var
ude ved 70 og 8.ved 73.Niende faldt do g først ved 75
o g dermed var Ko ldings sejr en kendsgerning.
Derimod gjo rde Viborg ko rt proces med Dr o nningbo rg,
der fik 70 o g 36 (Jan Tho rup 6/42 o g 6/22,Patrick J o 
seph 3/9,Fl.Agerskov 3/12).Vibo rgs keeper Flemm.Søren
sen havde 5 greb og en stakning.Vib org scorede 106 f.
5 fald (Jan Andersen 51,Chr.Boldsen 3/14).Arhus II
startede med 151,men det passerede Vibo rg fo r bl ot eet
fald (Fl.Sørensen o g Jan Andersen havde en 2.gærdestand på 135 med henho ldsvis 89 o g 46 no t''Out).
DRONNINGBORGS FARVEL
Dr onningbo rg har flere talentfulde spillere,men det er
sjældent,at de får det bedste ud af det på samme tid.
Mo d H o lstebro scorede Chr.Boldsen 104 af en t otal på
195 men selvo m han bagefter tog 6 gærder fo r 51 var det
ikke n ok til at hindre at H olstebr o to g de tre turne
ringspoints med 174 fo r 7 (51 af veteranen John Jesper
sen) .Mod Kerteminde blev det kun til 103 (Allan Ifill
8/29),hv o refter fynbo erne scorede 179 fo r bare 3 fald.
Mod Skanderbo rg kunne Dro nningborg kun svare med 73
(Leif Hansen 4/15) o venpå en Skanderbo rg-inning på 191
Dro nningborg var ude på bare 27 o vers,som keeper Pre
ben Juhl ho ldt byesfri.
Apro po s Skanderb o rg så klippede ho ldet Kertemindes o p
rykningsdrømme ved at sco re 206 points (Steen Wittus
50,Finn Krause 35,Pr.Juhl 33) hvorefter Sv.E.M adsen med
5 fo r 37 var medvirkende til at fynbo erne var ude fo r
bare 80.Sv.E.Madsen var derimod ikke med i Odense o g
det var måske en af årsagerne til at B 1913 kunne pas
sere Skanderbo rgs indledende 155 (Kaj Møldrup 47) fo r
tabet af 7 gærder (Jørgen Jensen 56,0le Pedersen 40).
1913 fik o gså gevinst mo d Dro nningbo rg,der ellers lag
de ud med udmærkede 151.Fynboerne brugte kun tre mand
til at passere den score (Jørgen Jensen 76 not out som
åbningsgærde,Lars H.Pedersen 35).Skanderborg bragte og
så Esbjerg ned på jo rden - Finn Krause 67,Steen Sørensen
61 og Henry Rasmussen 42 førte an i løjerne i en halv
leg på 232,hvor Esbjergs anfører Henry Baadsgaard stred
med 6 for 79.Kim Madsen gik not o ut med 79 fo r Esbjerg
s om åbningsgærde,men så var der ikke meget mere i holdet
so m måtte nøjes med 117.
VENDTE TILBAGE IGEN
Som Skanderb org to g sig af en af oprykningskandidaterne
nemlig Kerteminde,t o g H o lstebro sig af en af de andre,
da K o lding kom på besøg efter sin gevinst i Vibo rg.Bl.a
takket være 3 fo r 8 på 15 bo lde fra Ge off Stanfo rd nåe
de Ko lding kun 78,Peter Jo hansen t o g 4 for 26 o g starte
de så ved gærdet med 35.H o lstebro s 2.gærde var nede ved
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49 men hele holdet fik kun 99 (Lars P.Nielsen 5/18),hvil
ket altså også rakte til sejren.
Derimod kunne Holstebro ikke stille noget op i Nykøbing
hvor morsingboerne takket være 114 fra Peter Dahlgaard
og 41 fra Erik Hansen scorede 192.Poul E.Mortensen tog
7 gærder for 63 efter at have måttet forlade banen en
halv times tid efter at være blevet ramt i hovedet af en
bold - han vendte altså stærkt tilbage!
I Holstebros kamp mod Fredericia var der også dramatik.
Fredericia scorede 220 for bare 3 fald,men det sidste
var til gengæld nok så dramatisk da Jan Østergaard blev
ramt på kæben af en bold og måtte udgå med 46 point.Han
scorede 46.Forinden havde Steen Østergaard scoret 53.
Hos Holstebro lavede Peter Johansen 52,men det blev kun
til 120 ialt.

Kolding slog Esbjergs 2.hold klart 191 (Henning H.Jen
sen 78) mod 80 {Lars P.Nielsen 4/28 og Poul E.Nielsen 3/
16),mens Kerteminde har vundet med 5 stående gærder over
Arhus !!,der startede med 121.For Kerteminde scorede Pe
ter Jørgensen 50.Kent Andersen gik not out med 60 for
Fredericia i en inning på 167 mod� 1913,hvorefter Peter
Østergaard,still going strong,tog 5 .for 33 og Steen Øs
tergaard 4 for 12,hvilket levnede fynboerne ialt 79.
Endvidere har Esbjergs ungdomsprægede 2.hold slået Nyk.
M med 6 st.gærder.Nykøbing startede med 132 (Henry Baads
gaard 5/17),men Esbjergs åbnede Kim Madsen (31) og Den
nis Olsen (48) skiltes først ved 50 og 2.gærder faldt
først ved 88,så den var hjemme... ·
Tilbage i 3.div.vest er følgende kampe:Fredericia-Esbjerg
B 1913-Viborg,Kolding-Nyk.M,Kerteminde-Holstebro,Arhus
Skanderborg plus den udsatte Dronningborg-Fredericia.

Nykebing · F. vender tilbage Husum og Chang 2 har chancen
Der er desværre ikke blevet spillet alt for mange kampe
hverken i mellemrække øst eller i mellemrække vest.Øst
på har Ringsted III ligesom Soraner II måtte trække sig
og i vestkredsen har Hjørring II måttet melde pas.
Men det ligger allerede inden de sidste kampe klart,at
Nykøbing F.har vundet østkredsen,at Husum er suveræn i
midtkredsen og at Chang II har vundet vestkredsen.
Hvad kvinderne angår,afgøres mesterskabet 9.september
i Kerteminde,hvor Køge og AB kommer på besøg.Køge har
slået AB med 4 st.gærder,efter at AB startede med 84
(Uilli Laursen 31,Joan Bredvig 4/14).Køge svarede med
88 for 6 {Alice Madsen 30,Helle Vibeke 3/11,Charlotte
Smith 3/21).Derimod vandt Ringsted sin sidste kamp o
ver Køge med 9 st.gærder.Køge startede med 45 {Alice
Madsen 25,Susanne Jensen 4/10),men bl.a.22 ekstra hjalp
Ringsted godt på vej mod sejren.
STOROPGØR I MIDTKREDSEN
I østkredsen er det som sagt begrænset,hvad der er sket
Lund har måttet schratche to gange mod Nyk.F og mod
Ringsted III,mens JB 77 har slået Ishøj med 6 stående
gærder og siden Næstved med 8 st.gærder efter færdig
kamp.Næstved scorede 60 og 95,mens JB ·77 nåede 124 for
7 efter at de to åbningsgærder havde været ude for nul.
I 2.halvleg behøvede JB kun to gærder til de manglende
32 pts.
Men Næstved har også fået en enkelt opmuntring - Mogens
Hansens 101 not out ud af en halvleg på 225 for 3 var
mere end rigeligt til sejr over Glostrup III,hvor Stig
Hammerhøj lagde ud med 41,ud af de 83 Glostrup fik.
I midtkredsen har Husum domineret,mens 2.holdene fra
B 1909 og B 1913 har haft et nyt storopgør med nierne
som de sejrende.En tilbagevendt Kjeld Jannings scorede
53 og sammen med Torben Dalager (.55) havde han en 2.gær
destand på 111.Siden fulgte Egon Jensen op med 44,såle
des at 1909 nåede ialt 214.Men 1913 gav ikke op.Arne
Grønvig scorede 63 og trods Jannings 6 for 39 nåede mod
standerne så nær som 178.
HUSUMS DOMINANS
Hermann Alker og Henry Buhl er nærmest tordnet gennem
mellemrækken i år.Det blev til to nye centuries til Al
ker mod Hovedgaard og Kerteminde - mod de første 107
not out på 70 minutter,mod de andre 104,ligeledes not
out.Mod Hovedgaard tog Alker 4 for 27 og Buhl 6 for 29,
i 2.halvleg 3 for 37 og 4 for 37,men da holdt Hovedgaard
stand.Mod Kerteminde blev Alkers kasteanalyse 3/32 og
5/38,Buhls 5/33 og 5/28 og fynboerne kunne ikke undgå
halvlegsnederlaget.
Nu er hverken Hovedgaard eller Kerteminde de allermest
frygtindgydende modstandere - de havde istedet et hyg
geligt indbyrdes opgør som Kerteminde vandt 90-75.Man
laqde mærke til Hovedgaard-kasterne St�n Sørensen 4 f.
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28 og Torben Stenshøjs 4 for 26,mens Knud Larsen tog 4
for 21 for Kerteminde.Mod 1913 var Graham Jenkins med
for Hovedgaard og scorede 58,mens Sten Sørensen fulgte
op med 33 i en pæn inning på 144,som Poul Offersen 60+
og Herluf Nielsen 46+ dog ikke havde besvær med at pas
sere.I returkampen måtte Hovedgaard dog nøjes med 77
efter at Bent Damsgaard havde scoret 96 af en 1913-in
ning på 148.Siden tog Damsgaard 6 gærder for 36.Derimod
måtte Hovedgaard notere meget beskedne 34 i bogen mod
Kolding II,der så måtte bruge fem gærder til at nå 40.
Seks Koldingspillere delte de 10 Hovedgaard-gærder.
Derudover har 1909 vundet over Kolding 105/4 (Kj.Lyø 40)
mod 101 (Kj.Lyø 5/31) og over Kerteminde,der kun fik 27
(Kj.Jannings 4/4) mod niernes 143 (Jens Tjørnehøj 54,Chr
Schefmann 5/45).
Senest slog Husum rækkesejren fast ved at vinde med 6
stående gærder over nummer to,B 1913's 2.hold,der var
ude for 92 (Børge Hansen 25).Henry Buhl tog 7 gærder f.
33 på 18.overs.Hermann Alker nåede ikke noget century
denne gang men gik not out med 57 som 3.gærde,før den
fynske total var passeret.Husum brugte ialt 6 gærder,
Kaj Hansen tog de 4 for 44.
CHANG KREDSVINDER
I vestkredsen konsoliderede Changs 2.hold med en sejr
efter l.halvleg over Herning førstepladsen,selvom det
er blevet til et nederlag mod AaB !!,der til gengæld løb
ind i et nederlag i Herning.
Herning lagde ud med 150 for 5 (Peter Gøttsche 40,Bent
Jensen 39) og AaB kunne kun svare med 98.Derimod nåede
Chang kun 52 og 89 mod AaB (Per Terp 4/17,Kjeld lassen
3/8) - scorer som AaB passerede med 111 for 3 {Hardy Sø
rensen 41,Jørgen W.Larsen.39+) og 20 for 4.Mod Viborg
II var der he11er ingen tvivl - her scorede Jørgen �J.
Larsen century med 104 not out,først sammen med Henning
Olesen (36) siden sammen med Peter Jørgensen (25+).Det
blev til 174/3 ovenpå Viborgs 94 (Hg.Olesen 5/33,Jørgen
W.Larsen 4/26),men Viborg lod sig ikke tage en gang til.
ola.

TURNERINGEN·

Når Skanderborgs junior
Danmarksmestre fra 1977
ikke har kunnet leve op
til æren i år,skyldes
det at de bedste fra sid
ste år har været optaget
andet steds - som her,
hvor Per Rasmussen kaster
Claus Morild ud i kampen
Skanderborg-AaB i DM-spil
let.

Flere nye bud pi de danske
ungdomsmesterskaber
Svanholm, Esbjerg og Viborg kæmper om junior-DM

Skal det danske juniormesterskab tilbage til Esbjerg,
som havde det i 1976 eller til Svanholm,som var junior
mester i perioden 1973-75 - eller kan et nyt hold blan
de sig i den DM-række,der i år når op på 24? Viborg har
i år chancen for en finaleplads og dermed måske et mes
terskab.
Af sidste års mesterskabskombattanter optræder kun Svan
holm igen - atter i finalen.Sidste års forsvarende mes
tre Skanderborg,faldt igennem i de to afgørende kampe
i midtkredsen mod Esbjerg,der i år ikke lod nogen tvivl
om,hvor kredsmesterskabet skulle stå.
Svanholm vandt,som Esbjerg,alle sine kampe og var der
med en sikker vinder af østkredsen.Sidste års vinder af
vestkredsen,iiykøbing M.kom ikke til at spille nogen rol
le - der er afgivet for mange unge til seniorholdene.I
stedet så det længe ud til at Chang skulle have semifi
nalepladsen,men tre sikre sejre til Viborg - over Chang
Dronningborg og Nyk.M.sikrede Olympia pladsen,således
at holdet i semifinalen møder Esbjerg på udebane.
Også drengefinalen er sikker på ihvertfald een ny del
tager.Sidste år vandt Esbjerg semifinalen over Chang og
mødte i finalen,det berømte "tre-kamps-slag",sikrede
Vestjyden sig mesterskabet over Glostrup.Men hverken
Chang eller Glostrup er med i år - Svanholm sikrede sig
i en gyser det københavnsk/sjællandske kredsmesterskab
med et enkelt gærde og Nyk.M.I var Chang overlegen i
nordkredsen.Da der i år er fire drengekredse og Nyk.M.
II har vundet den nye kreds er morsingboerne sikre på·en
fjnaleplads - i den anden semifinale skal Svanholm hjem
me have besøg af mestrene fra Esbjerg og det kan blive
en ret så interessant kamp.
Hvad lilleputterne angår er der derimod tale om de sam
me kombattanter som sidste år,nemlig Chang-Esbjerg i ·se
mifinalen og vinderen mod Glostrup - Esbjerg forsvarer
mesterskabet.
Som billedet tegner sig skal man ikke forsværge at Es
bjerg kan notere sig for en tre-dobbelt triumf - mest å
ben forekommer juniorrækken at være.
GIK UBESEJRET IGENNEM
Både Esbjerg og Svanholm gik ubesejret gennem deres ju
niorrækker - formentlig har Svanholm gennemgående haft
mere modstand af flere hold,end Esbjerg,men vestjyderne

gjorde det,de allerhelst ville - nemlig lammetæve Skan
derborg to gange.
På hjemmebane lagde Esbjerg ud med 238 for 7,for lige
som at være på den sikre side (Dennis Olsen 72- 0 ,t1og.Sei
der 61),men man behøvede ingen bekymringer at gøre sig.
Seider (5/28) og Carsten Griegel (4/46) ordnede paragraf
ferne på blot 24 overs - Sltanderborgs juniores,hvor de
fleste af mestrene fra 1977 er blevet seniores,kunne kun
svare med 75 (Lars Gadkjær 25,Lars Wittus 23).I retur
opgøret i Skanderborg nøjedes vestjyderne med 112 (Tor
ben Stern 4/42,Flemm.Jørgensen 4/34) men også det var
rigeligt - Skanderborg faldt for 50 og 45 (Griegel 5/7
og Seider 7/15).
Skanderborg var ellers en klasse bedre end de øvrige
mandskaber,hvor Århus dog viste nogen bredde og bl.a.
slog Kerteminde med 10 gærder og nåede så pæne scorere
som 78 og 79 mod Esbjerg.Århus - med folk som Jens Bøn
ding,Kjeld Fonvig,Carl Sejr,Anton Bihe og Lars Morten
sen - kan i de kommende·år komme til at spille en inte
ressant rolle.Kerteminde måtte stort set "leve" på Knud
Larsen,men havde dog ind i mellem støtte af Jesper Thy
gensen (33+ mod Skanderborg) og Morten Brysting.
Horsens gennemførte trods mangel på folk og med den lo
vende Ole BUlow som den helt dominerende figur.Han sco
rede normalt 90 pct.af holdets points - men Horsens fik
dog i sæsonens sidste kamp sin triumf med en sejr på et
gærde over Kerteminde
EN KLASSE BEDRE
Svanholm havde ingen problemer med sine kampe - i en
match,der var meget generet af regn,blev Glostrup,som
sluttede på rækkens 2.plads,kastet ud for bare 31 point
på 26 overs - Steen Paulsen tog 5 gærder for 12,David
Olafsson de andre 5 for 17.
Både mod AB og mod KB lod Svanholmerne deres gærdeside
folde sig rigeligt ud - 227 for 8 mod AB (Tommy Henrik
se·n 64,Kim Neerup 36 ,Thorbjørn Wulsteen 34) ,der kun kun
ne svare med 78 (Sune Vibeke 30,David Olafsson 6/35).
Mod KB blev det til 215 for alle (T.Henriksen 54,K.Nee
rup 51,Steen Paulsen 33),mens KB blot fik 35 (Thorbjørn
Wulsteen 3 for l,St.Paulsen 5 for 19).Det smager lidt
af at føje spot til skade,men selvfølgelig afskærer man
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sig samtidig chancen for en halvlegssejr.
Sorø,der en overgang var et overraskende godt bud på 2
pladsen måtte lidt ned i rækkerne,bl.a.på grund af en
uafgjort mod AB.Sorø startede ellers med 175/8 (Alex
Olsen 108+),men takket være 62 af Thony Hadersland nå
ede AB op på de 80 pct.
Derimod rakte en 3.gærdestand på 101 mellem Alex Olsen
(107) og Keld Andersen (36) til sejr over Ringsted,der
ellers var startet med 193 (Jan Bredo 75,Søren Bo Ras
mussen 41).Sorø passerede for 6 gærder.Mod Køge behø
ved Alex Olsen kun 30.Sammen med Michael Goeskjærs 32+
var det nok til at passere Køge,som til gengæld lukke
de af i 2.halvleg.
Da Ringsted slog AB med 9 st.gærder (Michael B.Hansen
72+ af 149) pressede sjællænderne sig ind på 3.pladsen
efter Slostrup,der slog svage Slagelse med 10 gærder
og Køge med 8.Peder Sørensen glimrede dog med 66 not
out af Køges 104.Køge fik da også med en sikker 10 gær
des sejr (Erik Jensen 85+,Peder Sørensen 38+) henvist
Slagelse til den absolutte sidsteplads i rækken.Også
KB kunne uden problemer slå Slagelse og har i Sagib
Desnim (33+) fået et godt bat.
STÆRK SLUTSPURT
I modsætning til de to andre kredsvindere gik Viborg
ikke ubesejret gennem rækken.Holdet måtte notere sig
for nul point for en udeblivelse,men slutspurten var me
re end nok til rækkesejren.

De øvrige juniores havde faktisk ingen våben mod folk
som Flemming Agerskov,Jan Thorup og Mogens Sørensen.Men
om modstanden så har været for svaq til at viborqenser
ne kan nå_frem_til finalen,ja,det må slutkampene vj��
Nu har de fleste af Viborgs spillere jo seniorerfaring.
Dronningborg stred ellers forbavsende godt en halvleg
mod Viborg.Kranjyderne faldt for 67 (Steen Høedt 30,
Ulf Fromholt 27,Fl.Agerskov 4/24) men Høedt tog 4 gær
der for 8 og Viborg måtte bruge 6 gærder for at passe
re.I 2.halvleg var der ikke mere at spille om - Dron
ningborg var ude for bare 14 - Agerskov tog 6 for 3,
deriblandt et hattrick,Jan Thorup 3 for 10.Keeper Fl.
Sørensen havde 3 stakninger.
Chang fik ikke mange flere ben til jorden - det blev
kun til 45 points.Agerskov tog 8 gærder for 28 på 13
overs,heri et nyt hattrick.Men anfører Niels Bindslev
Chang rystede Viborg med 5 gærder for 15 og fem greb!
Viborg havde dog passeret Chang-totalen for to gærder
så sejren kom aldrig i fare.
Slutteligt fjernede Agerskov (4/21) og Thorup (3/22)
Nyk.M.for 55.I 2.halvleg scorede morsingboerne 93,tak
ket være 58 af Bj.Knakkergaard,men Viborg passerede
for bare to fald.Chang havde forinden henvist Nyk.M.til
kredsens 3.plads med en inning på 170/8 (Gert Kristian
sen 71).Siden tog Kristiansen 7 for 25 og morsingboer
ne stod med 81 til et halvlegsnederlag.Bj.Knakkergaard
fjernede dog med 66 som åbningsgærde den risiko.

Efter at både Svanholm og Ringsted havde slået AB var
Glostrup og Svanholm,som siden begge slog Ringsted,de
eneste seriøse bud på kredsmesterskabet i drengenes øst
kreds - Glostrup skulle forsvare sin DM-finaleplads,men
i en kamp,der varede 8 1/2 time,afbrudt af utallige
regnvejrspauser,lykkedes det Svanholms sidstegærde Tho
mas Fabrin og Claus Mathiasen at overleve 6 overs og
samtidig kante de 9 points sammen,der på det tidspunkt
var nok til sejr.Glostrup havde lagt for med 86 (Mads
Jørgensen 29,Lars Østergaard 5/15,David Olafsson 3/32)
og Svanholms 9.gærde var ude for 78 (Jesper Sørensen 3
for 7).
Takket være bl.a.115 not out fra Qle .Olsen besejrede
Ringsted AB med en halvleg,ligesom Svanhol� efter 156
(D.Olafsson 52) kunne tage AB for 64 (Martin Bundgaard
4/41,Søren Henriksen 4/17,D.Olafsson 3/13).Svanholm no
terede sig for hele 196 for 6 mod Ringsted (D.Olafsson
56,Allan From Hansen 49) og sjællænderne blev afskedi
get for 96 (Ole Olsen 51) og 43 (D.Olafsson 7/14,Søren
Henriksen 3/11).
Køge ser ud til at have tegningen til et kommende hold
Matti Jacobsen scorede 86 not out og tog 6 gærder for
19 mod Bjerred.Da Klaus Nielsen fjernede andre 4 gærder
for bare 6,blev det ikke til svensk sejr ved den lejlig
hed.Bjerred har iøvrigt udsat sin kamp mod Frem til sep
tember for i forbindelse med en propagandadag at gøre�
mere for at øge interessen for cricket i Sverige.
Men Glostrup er ikke det samme som BjerreØ måtte Kø9e
sande - Glostrup scorede 162 for 6 (Jesper Sørensen 49,
Lars Mikkelsen 37+) og vandt en klar sejr,idet Mikkel
sen siden tog 6 gærder for 14.Roskilde søger at gennem
føre sine kampe og har tilsyneladende mere held med det
end Frem,men begge hold er endnu for urutinerede til at
gøre sig gældende.AB vandt med 10 stående gærder over
Roskilde (Henrik Sørensen 5/18 og 4/16),mens KB tabte
med en halvleg til Ringsted,der med 66 fra Kenneth Han
sen og 42 fra Ole Olsen nåede op på 158.
TOTALT OVERLEGNE
I midtkredsen har de danske mestre Esbjerg været helt
og aldeles overlegne.Ikke i een eneste kamp har holdet
haft brug for at komme.ret langt ned i gærdesiden.
Skanderborg er ved at spi11e man·ge nye folk sammen det resulterede bl.a.i at man kunne tage til Fyn med, he
le to drengehold.Det normale,med Flemm.Jørgensen som do
minator,sejrede i Kerteminde,mens tlet andet tabte til
begynderne fra 1913,som dermed fik årets første sejr.Et
friskt initiativ fra Skanderborgs side.
Esbjerg har haft større problemer med Fredericia,som i

Jan Madsen og Kim Sorgenfri har et par gode spillere,der
blot mangler mere support.Jan Madsen scorede således 72
mod Esbjergs kasteangreb,hvor Jan Knudsen svarede med
66 not out og de to var også mændene bag en 8-0 sejr o
ver Skanderborg med henholdsvis 48+ til Sorgenfri i l.
halvleg og 45+ til Madsen i 2.halvleg.Hos Skanderborg
noteredes Fl.Jørgensen for 65+ af 120/5.
Mens den ene af Esbjergs kampe mod Skanderborg regnede
væk,var der ingen tvivl i den anden - Tim Jensen (67+)
og Jan Jensen (47+) scorede de nødvendige points til
en halvlegssejr.Kerteminde vandt det rent fynske opgør
sikkert,men glædeligt at der i det hele taget atter
spilles drenge-cricket i Odense igen - måtte det vare ved
NYKØBING DOMINEREDE
Nykøbings to bedste drengehold dominerede de to nørre
jyske kredse.men Herning viste så absolut evner i kreds
53,hvor også Silkeborg ser ud til at være kommet for at
blive - kan Viborg så holde ved sine nye drenge til næs
te år kan der blive en spændende ny række ud af det.Ny
købings piger sætter kolorit på sagerne,men måtte dog
i sidste omgang se sig slået af Herning med hele 10 stå
ende gærder efter færdigspillet kamp - Jan Uldbjerg og
Michael Krogh Andersen havde en 2.gærdestand på 59.Her
ning blev så til gengæld overrumplet af Silkeborg og
var ude for 64 (Jan Uldbjerg 32) takket være Flemming
Jensens 5/22 og Carsten Olsens 4/33.
I kreds 54 blev sagen afgjort da Nykøbing I besejrede
Chang.Seks Nykøbingspillere tog gærder,da Chang var ude
for 77 og bl.a.takket være 54 fra åbneren Bj.Knakker
gaard nåede Nykøbing 145 for 8 i bestræbelserne på at
vinde efter færdigspillet kamp - hvilket dog ikke lykke
des.
AaB og Cha.ng har begge besejret Arhus og Hjørring klart
- hos AaB bemærkedes 72 not out fra åbneren John Hinge
bjerg og Kenneth Hansens 5 for 16· mod Hjørring.For den
anden Aalborg-klub scorede Kim Olsen 75+ og tog 5 gær
der for 16 mod Arhus.For AaB scorede Morten Larsen 34
og Hingebjerg tog 4 for 14 mod Arhus,mens Carsten Ol
sen havde så gode resultater som 8/12 og 5/10 da Chang
slog Hjørring med en halvleg.
Vendelboerne slog Arhus,hvilket dog ikke.var nok til at
slippe væk fra sidstepladsen.Men Hjørring havde pæne re
sultater i den kamp,Michael Jensen scorede 38 ud af 89
og Anders Morild tog hattrick i sine 3/3 og 5/16.
Det er at håbe at Hjørring kan holde sammen på disse 0
drengespillere,også senere,så den gamle,hæderkronede
klub ikke behøver at tænke på faren ved at forsvinde fra
ola.
"cricket-landkortet�

Svanholm, Esbjerg og Nyk. M. hos drengene
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Den "gamle" garde hos llleputteme
UNGDOMSCRICKET

Hvis man vil tilgive udtrykket den· "gamle garde" brugt
om lilleput-cricketers,så er det de samme hold som sid
ste år,der har domineret rækkerne - Glostrup i den me
get omfattende københavnsk/sjællandske række,Esbjerg
i den sydjysk-fynske række,der kun tæller tre hold og
Chang i hidsigt opløb med Nyk.M.nordpå - her havde mor
singboerne ikke observeret at det,der kunne være blevet
den afgørende kamp om kredsmesterskabet mod Chang var
blevet flyttet og mødte derfor ikke op - hvilket koste
de O points.Siden søgte Nyk.I at redde mesterskabet ved
at gennemføre en tidligere aflyst kamp mod Nyk.II - re
sultat 8-0 - men Chang havde jo ikke fået samme mulig
hed,da Nykøbings 2.hold også udeblev fra den program
satte match mod Chang.
Chang og Nyk.I har været en klasse over de øvrige i
nordkredsen,men både Holstebro og AaB viser dog loven
de takter.Holstebro tabte således kun med 15 points til
Chang.Takket være 64 fra Kaj Andersen nåede Holstebro
helt op på 79 mod Changs indledende 93 og holdt stand
i 2.halvleg.Chang slog til gengæld AaB sikkert og det

KASTET UD.-Forsidebilledet til denne måneds nummer af
Cricket behøver egentlig slet ingen kommentarer,så emi
nent godt er en af spillets vigtigste faser illustreret
med dette lynskud fra drengelandskampen Danmark-Holland.

samme gjorde også Nyk.I,der også klart besejrede Hol
stebro (Chr.Nielsen 63+).Holstebro vandt til gengæld
over Nyk.II (Kaj Andersen 3/13,Per Andersen 3/12).
I midtkredsen har Esbjerg vundet alle sine kampe 8-0.
Kurt Knudsen er den store points- og gærdesluger her,
men Esbjerg har stor bredde.Herning er begyndere i fa
get,men havde dog i årets sidste kamp den tilfredsstil
lelse at vinde over den tredie deltager,Kerteminde.Mi
chael Krogh var med 24 points og 5 gærder for 19 hoved
manden bag sejren.
Kreds 61,der byder holdene på ikke færre end 12 kampe
er p.gr.af regn,ferie,optagne baner m.v.ikke blevet
gennemført helt efter planen og sluttes derfor med et
en-halvlegsstævne på AB.Det skulle betyde at de fleste
af holdene kommer til at spille 10 kampe.
Glostrup er vinder af rækken - det afgjordes med en
klar sejr over rækkens nr.2 Ringsted,der nåede 32 og
56 (Claus Sørensen 5/19).Lars Mikkelsen (26+) og Claus
Sørensen (29+) sørgede for sejren efter l.halvleg og
lod nogle af klubkammeraterne tage sig af 2.halvleg.
Forinden fik Glostrup dog et mindre chock ved at tabe
til Køge,der startede med 76 (Ole Stoustrup 39),hvoref
ter Glostrup faldt for blot 39,hvoraf Jack Nielsen hav
de 19.Peter Stoustrup tog 5 gærder for 13.Mod Ab sco
rede Ole Stoustrup 76+ som svar på Martin Bundgaards
68 og det rakte til sejr.Til gengæld måtte Køge neje
sig mod KB (Martin Burridge 40,Theis Eichel 33).
Nyk.F og Svanholm har måttet lægge ryg til mange neder
lag,men alle skal betale lærepenge og de to hold skal
nok komme - mod Nyk.F scorede Kenneth Hansen og Carsten
Hansen 38 points på blot 16 minutter for Ringsted.Svan
holm klarede uafgjort mod AB,ellers har folk som Martin
Burridge,KB,Kenneth Hansen,Ringsted,Ole og Peter Stou
strup,Køge,for alvor kunnet folde sig ud mod disse ret
så svage sider.Og så alligevel - mod AB scorede Nyk.F
120 for 5 (Morten Carlsen_40,Morten Halver 37) og hav
de to AB·ere ude for 45,da regnen satte en stopper for
videre aktivitet.
Men nederlag eller ikke - der er ikke tvivl om at kan
der gennemføres mange kampe for lilleputterne,er det
den bedste måde at holde deres interesse for spillet
fanget på.
ola.

Idrætsmandens væske-erstatter

Enhver idrætsmand eller kvinde lider et stort væsketab ved
hård fysisk sportsudøvelse.
Videnskaben siger idag, at dette væsketab straks skal
udlignes, for at 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.

DOMINION SPORTS INDUSTRI ApS
Kokkedal Industripark 103 A 2980 Kokkedal
Tlf. 03 - 24 24 24
som anviser nænneste forhandler
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f'1ARYLEBONE Cricket Club holdt en smuk reception efter
afbankningen af DCF på Lord·s.Flere af dansk crickets
venner i England kiggede ind,bl.a.David Jenkins og Wally
Bateson,Colchester,sammen med Nissen og alle juniorerne
Også Niels Torp hilste på ligesom Henrik Mortensen,der
jo på det tidspunkt var spillende for MCC.Erling Frou
lund var også tilstede og det samme selvfølgeligt leder
ne af MCC,så der er ingen tvivl om at forbindelserne
mellem dansk cricket og MCC fik en god fornyelse.
DCFs hold mødte stor gæstfrihed overalt på turen til Eng
land og Irland - ikke mindst i Durham�området,hvor man
også på banen blev taget vel imod,hvadenten det så var
af skattefolk og landmålere fra amtsadministrationen el
ler af professionelle cricketers som australieren Glen
Bailey eller "æres-modstanderen" D.Nevins,Chester-le
Street,der spillede som gæst for Durham City mod DCF,
som udtaget på liga-holdet og slutteligt for sin egen
klub.Chester mødte iøvrigt med en pakistaner I.Ahmed
og Hetton Lyons med professionelle gæster såvel i Bai
ley som i aen ceylonesisk fødte australier B.Reid og
Lyons·egen træner S.Lowery.Derimod fik DCF-medlemmerne
ikke på banen lejlighed til at hilse på områdets mest
prominente professionelle spiller Wasim Raja,den paki
stanske test-viceanfører.Han træner Chester og spiller
miner county-cricket,men var under det danske besøg ude
af spillet p.gr.af en skade - til gengæld var der lej
lighed til at hilse på ham i baren efter kampen.
LANDSKAMPEN Irland-Danmark var sponsoret af et firma,
der handlede med hårde hvidevarer og som havde udsat en
vaskemaskine som "Man of the match"-præmie.Rent bortset
fra at det gav Onkel Peter anledning til nogle udmærke
de vitser om det praktiske i at et vaskemaskinfirma .er
med til at støtte den hvide sport,så var de danske spil
lere en smule betænkelige ved udsigten til at en af dem
måske skulle vinde præmien - hvordan få en vaskemaskine
med hjem i flyet! Nå,de spekulationer var overflødige.
Den irske anfører Dermot Monteith fik vaskemaskinen og
til den danske "Man of the match",Klaus Buus,var der en
meget smuk og ikke mindre kærkommen krystal-karaffel.
CLAUS Hansen,Nykøbings-spiller,der sluttede sig til se
niortruppen efter at have trænet juniorholdet under det
tes tur i Essex var den eneste,der havde åndsnærværel
se nok til at sende juniorlandsholdet et opmuntringste
legram fra Durham forud for landskampen mod Holland.
!øvrigt vil rygterne vide at samme Claus Hansen måske
stiller op for AaB næste år,idet han skal være soldat.
Det samme skal Bjarne K.Jensen,Svanholm - hvor han i
givet fald vil spille,foreligger der ikke noget om end
nu.
I HORSENS er formand Mose ikke fri for at være en smu
le forundret over,at ungdoms-UK ikke fandt Ole BUlow
god nok til juniorlandsholdet.Ole BUlow,der sidste år
nok var den spiller herhjemme,der havde de fleste kam
pe,har i år stort set båret Horsens juniorhold alene
og i hver kamp scoret 90 pct.af holdets points,ligesom
han også på 2.divisionsholdet har haft nogle udmærkede
gærdepassager på det sidste.Men,mener Mose,UK ser ikke
kampe nok - derfor burde man også efter hans mening de
le senior-UK-medlemmernes virkeområde op,så en så 1.di
vision øst,en 1.division vest,en 2.division øst og en
2.division vest.Det ville give det store talent i den
mindre klub en chance også,siger Horsens-formanden.
I BETRAGTNING af at danske cricketers tit brokker sig
over manglende bevågenhed fra sportspressens side,bør
nærværende blads redaktør nok dukke hovedet en smule
beskæmmet - det var for lidt,der nåede igennem fra Eng
landsturen og landskampen i Irland til de hjemlige græs
gange.Det skulle gerne gøres bedre ved andre lejlighe
der - selvfølgelig kan vi ikke forvente at pressen skri
ver om cricket,hvis den ikke får oplysningerne.
14 CRICKET SEPTEMBER 1978

DE DANSKE juniores havde haft deres Englandstur som for
beredelse til landskampene mod Holland,men gæsterne hav
de heller ikke ligget på den lade side.De havde inden
turen til Danmark spillet tre opvarmningskampe mod loka
le hollandske hold.Mon ikke det danske juniorlandshold
bør have samme forberedelse før turen til Canada næste
år.
MR.SLANS,sportsredaktør Fyns Tidende,har taget initia
tiv til,og er chefmanager for et nyt crickethold i Oden
se.Heldet har endnu ikke fået navn,men tæller journalis
ter fra Odense.Der er repræsentanter for Fyns Tidende,
Fyens Stiftstidende,Ekstra-Bladet og B 1909s klubblad
på holdet,som foreløbig har spillet 3 kampe.Sidste år
startede holdet med en kneben sejr over et,til lejlighe
den udtaget 1909-mandskab og i denne sæson er det blevet
til et nederlag 54-69 mod B 1909 og en uafgjort(!) 7878 mod B 1913.I slutningen af august drog holdet til
Jylland for at møde Hovedgaard.Det skal desuden bemær
kes at presseholdet har vundet 3.halvleg overvældende
stort - hver gang!Man regner dog med at kunne forbedre
formen gennem en turne til England næste år.

HENRIK MORTENSEN,AaB,havde fornøjelse ud af sin tur til
England i sommer.Som spillende medlem af Marylebone Cric
ket Club havde han 1ejlighed til 'Bt møde en lang række
berømtheder på grønsværen.I fem kampe præsterede han at
score century ved en lejlighed og 80 pts i en anden kamp
Desuden tog han henved en snes gærder,fortsat for under
10 points i gennemsnit.De engelske ledere lagde ikke
skjul på at de var imponerede over,at denne spiller fra
hvad der i England regnes for et cricketmæssigt u-land,
har en klasse.som helt givet kunne sikre ham plads som
professionel mange steder i England.

HANS FAUSBØLL,tidl.landsholdskeeper,var ligesom for to
år siden tørnet ud i et forsøg på at redde Hjørring fra
2.division.Han og holdet fik ikke samme succes som i
1976.Vendelboerne må ned,men lader sig næppe slå ud.Bl.a
planiægger Mogens Uhrskov en Englandstur for Hjørring
til næste år i forbindelse med venskabsklubben Erratics
Oxford og med gæstespillere fra KB.Silkeborg,B 1909 og
Herning.Det er meningen at besøget i Oxford skal kombi
neres med en tur til Devon/Cornwall-området.Det hele er
planlagt til 2.-15.juli.Dog skal man måske have i bag
hovedet,at det hjemlige turneringsprogram kan blive for
rykket p.gr.af landsholdets deltagelse i World Cup i
maj-juni.Men dermed være ikke sagt at arrangementet
går i vasken.Mogens Uhrskov rejser i. september til Eng
land for at ordne praktiske detaljer ved turen.

Hans Fausbøll og Henrik Mortensen var begge
denne sommer - Mortensen med størst succes.
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CLAUS MORILD,20-årig AaBer var den,som var mest util
freds med forløbet af sin Englandstur og der er ikke no
get at sige til det.I kampen mod MCC på Lord's fik han
een bold,som han blev dømt ud på med ben for.Han havde
i forvejen døjet med et overanstrengt håndled.-Det hele
stod næsten som i en tåge for mig.Jeg husker knap,hvad
der skete,før end jeg sad udenfor banen igen,sagde Mo
rild.Men i den følgende venskabskamp blev det værre end
nu.Claus Morild havde scoret 9 points,da han hookede en
bold op i ansigtet på sig selv og måtte bæres ud,med
hvad der siden viste sig at være en brækket næse.Han kom
under behandling på skadestuen og måtte siden tage hjem
til Aalborg til sygehusindlæggelse og operation.På bil
ledet er spillere og dommere samlet om ham på Lord·s ef
ter hans alvorlige uheld.
KAJ POULSEN tidligere landsholdsmålmand i fodbold,ved,
hvilken betydning baneforholdene har for topidræt.Så sent
som dagen før 50 overs landskampen Danmark-Holland på Li
seborgcentret i Viborg havde regnen stoppet den endelige
trimning af banen,men Kaj Poulsen,der er inspektør på an
lægget stod sammen med sin stab på banen på .selve kampda
gen kl.6 morgen,således at alt var perfekt kl.10,da kam
pen skulle igang.
DERIMOD var de ho11andske juniores noget på den på grund
af den utilstedeligt "langhårede" bane på Ørodde i Nykø
bing Mors.Hollænderne søgte fortrinsvis at lave deres po
ints ved drives langs jorden,men banen lavede meget af
markarbejdet for danskerne,hvis anfører Niels Bindslev
til gengæld scorede sin innings på 44 på mere luftige
slag.
SORANERNE fejrer i år klubbens 25 års jubilæum (mere der
om andetsteds i bladet) og deres markspil ligner sig selv
fra de foregående 25 år.Men spillerne tager alle drop·s
med en stoisk ro.Således i 3.divisionskampen mod KB II.
KB's Muhammed Tufail tævede bolden op i luften og den da
lede ned i hullerne.Anfører Peer Nørgaard møblerede rundt
på tropperne,hvorefter Tufail i den næste over på l.og 3.
bold gav nogle store gribechancer i hænderne på de vel
tjente Jørgen B.Nielsen og Georg Olsen.Begge chancer da
lede til jorden som en vingeskudt fugl,hvorefter Soraner
nes Jørgen Arnsbjerg opmuntrende sagde til anfører Nør
gaard:-Godt Peer,nu har du fået stillet os,så de kan ram
me os....
NORMALT plejer cricketers at vederkvæge sig med en pint
(eller halvanden) efter kampen og et glas juice eller to
under selve spillet,men da DCF var i England og Irland
havde Carsten Morild en større forsyning Gatorade med i
bagage.Fra badminton kender han værdien af denne væske-·
tabserstatter og DCF-holdet var vist enige om at kvitte
re med tak for hilsenen fra Dominion Sports Industri,der
havde sørget for,at spillerne ikke kom til at tørste.
ALEX OLSEN,talentfuld Sqrø-cricketer,måtte forlade.ba
nen med et flækket øjenbryn i sit holds kanip mod Glo
strup II.Skaden opstod under markspil og Olsen nåede
aldrig til pindene for sit hold,der lidt overraskende
tabte kampen,hvilket kan være ensbetydende med at holdet
også mister oprykningsmuligheden.

4. slip

SOM TILFÆLDET var i Skotland måtte man også i Dublin
konstatere at det er svært at finde ud af,hvad der er
op og ned på et DCF-flag.Den første dag under landskam
pen på Rathmines vajede forbundsflaget lystigt,men om
vendt.Dagen efter var det retvendt,men placeret over
den irske unions flag og først på 3.dagen var alt som
det skulle være - uden at der var en kat som gøede,hvad
der heller ingen grund var til.Så formfuldendt behøvede
det hele jo ikke at være.Det varmede næsten mere at
den lille klub Burnmoor ved Durham,der afviklede kampen
mellem DCF og det udvalgte ligahold havde fundet to
Dannebrogsflag frem - at klubben så bagefter prøvede at
købe Ole Mortensen for 4000 om måneden er en anden sag.
SAMME DAG som DCF markerede sit 25 års jubilæum med re
ceptionen i Viborg kunne DCFs kasserer Per Burmester
markerer en anden mærkedag,nemlig sin 50 års fødsels
dag.DCFs rejseselskab drak begges skål i Durham - det
blev lige 7 f,Per.
DEN NÆSTÆLDSTE irske cricket klub Leinster havde værts
skabet for landskampen Irland-Danmark.Klubben er stif
tet i 1852 - om irsk cricket iøvrigt til sammenlignin�
med dansk at der er ca.160 klubber og ca.500 hold og
at såvel den irske republik som Nordirland spiller sam
me turnering og er under samme forbund,den irske cric
ket union.Leinster CC gjorde et glimrende job med ar
rangementet og Peter Hargreaves fik hele holdets til
slutning da han takkede ikke mindst klubbens damer for
arbejdet med at holde spillerne i forsvarlig foderstand
DCF-holdet fik en ganske speciel fan under opholdet i
Durham,nemlig til kampen mod Philadelphia CC - en ame
rikansk turist,der aldrig før i sit liv havde overværet
en cricketmatch - det kom han til og applauderede høj
lydt de danske præstationer.Hvor han kom fra - Phila
delphia,selvfølgelig!
ERLING HAUGE,1913,måtte en tur på sygehuset under kam
pen mod Fredericia.Han kastede til Fredericias Kurt Øs
tergaard,og kom ikke væk fra den hårde returnering,der
ramte ham over øjet.Det kostede et flækket øjenbryn,som
blev syet sammen med 6 sting.

Onkel Peter
- gjorde hvad
han kunne
PETER HARGREAVES styrede med sædvanlig verve det dan
ske crickethold gennem allehånde vanskelige farvande,
måske lige undtagen hjemrejsedagen da det hele brød sam
men i Londons lufthavn Heathrow,hvor de dog næppe glem
mer Onkel Peter lige med det samme,sådan sled han i det
først for at skaffe DCFerne hjem med et andet fly end
det oprindelige,siden,da det også var forgæves p.gr.af
forsinkelsen ved de franske flyvelederes aktion,på at
skaffe de danske spillere de bedst mulige forhold un
der det ufrivilligt forlængede ophold.
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"HENNING Jensen,anfører for Nykøbing Mors fandt fem minut
ter før thetid i slutspilskampen mod Svanholm ud af at
nu skulle hans hold have sodavand.Dermed sørgede han for
at Svanholm kun fik een over mere før the samtidig med
at der måske ikke blev tilstrækkelig ticl til at Svanholm
kunne gå igang med en 2.halvleg.Dommerne Kaj Hjorth og
Finn Grann bragte dog naturligvis den sjældent anvendte
obstruktionsparagraf i anvendelse og tillagde den tabte
tid,samtidig med at den gode Nykøbing-anfører jo så må
indse at han groft overskred spillets uskrevne love.
A PROPOS uskrevne love,mente AB·erne at Svanholm IIIs an
fører Søren Nissen overskred de samme,da han satte sig
selv på i 3.divisionskampen mod AB II og begyndte at kas
te underarms til Peter Buch,som uden at løfte skeen hav
de forsvaret sig hårdnakket i to timer.Cricketlovene til
lader underarmskastning - spørgsmålet er så,om det er
cricket.Nissen hævdedes at være blevet inspireret af Ray
Illingworth,der for nylig i en countykamp for Leicester
shire kastede underarms i protest mod,at et andet hold
ikke ville lukke.

Søren Nissen
- underarms
ALLAN SCHULTZ er vendt tilbage fra Afrika og er atter
at finde på KBs hold - kan blive den udslaggivende fak
tor for klubbens tilbagevenden til l.division.Havde i
hvertfald en god passage mod Esbjerg,hvis dobbelttur
til KB og AB blev overværet af den engelske træner Don
Smith,der - efter resultaterne at dømme - ikke havde så
særligt meget at glæde sig over,hvad vestjydernes ind
sats angår.
PIGER i cricket er ikke noget særsyn længere,men det
hører trods alt stadig ikke til hverdagskosj at pigerne
spiller på samme hold som drengene.Det gør imidlertid
16-årige Helle Pedersen,Hovedgaard.Hun er,fortæller Ek
strabladet,blevet "bidt af cricket" i den lille klub,
der er startet af new zealænderen Graham Jenkins og som
trods sine kun 17 medlemmer gennemfører turneringskampe
ne med stor fornøjelse.
OG MENS vi nu taler om piger på drengehold,skal vi hel
ler ikke glemme Jane Rasmussen,Arhus,som er med på både
junior- og drengehold.Hun keepede endda for Arhus dren
ge mod Hjørring - kun 4 ekstra i en Hjørring-halvleg på
89.Bagefter scorede hun 12 som sidstegærde i 2.halvleg
og reddede dermed sit hold fra et halvlegsnederlag.

THOR JENSEN,Glostrup-veteran,blev den anden der i år sco
rede century i l.division.Som Jørn Steen Larsen var det
på Nykøbings blege kasteangreb.112 not out blev det til
men som en eller anden sarkastisk bemærkede,spillede
Thor med et gennemsnit på 11,2 - så mange gange blev han
droppet af morsingboernes reservespækkede hold.
Leif Hansen,Skanderborg,fejrede jubilæum med 100 kampe
på l.holdet mod AaB og fik altså en udmærket jubilæums
gave i den uafgjorte kamp.Leif Hansen debuterede i 1960
mod Soranerne som 17-årig og nåede 50 kampe allerede i
1966 - de næste 50 l.holdskampe tog altså dobbelt så
lang tid.
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4. slip

SKADER i cricket er uundgåeligt,men aldrig behagelige
for den,det går ud over.Alligevel skal man vist være
noget af en hård negl for at behandle en skade som Ole
Mortensen,Svanholm,gjorde det.I en privatkamp mod rej
seholdet Essex United brækkede han en finger,da han
løb et vanskeligt greb op og kom akavet til bolden.Han
holdt grebet,men fik foruden bruddet i fingeren også
flækket selve fingerblommen.Han holdt sig fra banen i
Svanholms næste kamp mod Glostrup,men stillede op mod
AaB uden gips og skinne,men med plaster om den brække
de finger.AaBs anfører Henrik Mortensen påtalte at Ole
Mortensen ville kaste med dette plaster og fik medhold
af dommerne - hvorefter svanholmeren også viklede plas
teret af den brækkede finger - og afleverede 90 bolde.
Næppe med så megen snert som vanligt - men alligevel.
Diverse læger vil dog nok korse sig over den fremfærd.
UDEN AT skulle tage patent må vi måske foreslå navnet
GENTLEMEN OF THE PRESS til det fynske crickethold,MR.
Slans har fået op at stå.Holdet tæller,som der fortæl
les andet steds i bladet,journalister fra øens blade
og er udover Hans Age Hansen {Mr.Slans) selv som chef
manager og anfører følgende:Gert Ellegaard,viceanfører
Ole Petersen,keeper,Per Panduro,Hans Kiel,Peter Sal
skov,Thorkild Sevelsted,Lars Jørgen Andersen,Bent Hug
ger,Stig Hårsbjerg,Tom Knudsen og Jens Tjørnehøj.A pro
pos Mr.Slans,der iøvrigt også har lært dette blads re
daktør,hvad cricket er (nogle vil nok påstå,at der ikke
er hængt for meget ved),er selv gam�el Chan�-dre�g.Det
var her,han efter sigende tegnede sig for historiens
længste 6·er - han hev bolden over på jernba�en,h�or den
fortsatte i et godstog,som netop passerede.Historien
bliver ikke dårligere,når det lægges til at modstande�
ne søgte at få ham grebet ud - ved at sende en taxa til
banegården.Samme Mr.Slans var også en habi� sprinter i
sine unge dage - men han måtte lægge atletikken på hyl
den - den skramme han havde på brystet ville ikke læges.
Hvordan en 100 m-løber kan få skrammer på brystet selvfølgelig af alle de uldsnore,der blev sprængt i ti
dens løb...
Mon ikke Kim Schaumann,Soranerne,har tegnet sig for å
rets hurtigste halve century.Mod Frem II scorede han i
2.halvleg 54 på 15 minutter.Frank Pearson (2) holdt
ham inde til de 32 bolde,der blev kastet og på hvilke
der også blev 11 ekstras.
Cricketklubben "Soranerne" markerer fredag 27.oktober
25 året for sin stiftelse med reception på Gentofte sta
dion.Forinden har jubilæet dog været markeret på maner
lig vis.3.september spilledes en tre-kantmatch mellem
Soranernes to hold og et hold fra Skolen (der jo til
;ikke-indviedes oplysning selvfølgelig er Sorø Akademi).
Efte� kampene samledes man til kammeratligt samvær.I au
gust holdtes en cricketdag på Skolen.Her mødtes dels
skolens hold med et kombineret hold,dels det første So
nerhold,der gik på banen den 23.maj 1954 mod klubbens
nuværende l.hold.Vi håber senere at kunne fortælle mere
om Soranernes festlige cricketdage.

Glostrup og Fredericia blev vindere af de to A-rækker,
den københavnske og den østjyske,som blev afviklet uden
de helt store problemer i år,bortset fra at Soranerne
måtte melde pas.I den østjyske række blev kun en enkelt
kamp ikke gennemført - er afstandene blot tilpas korte
kan det altså lade sig gøre at spille denne mere afslap
pede form for cricket.
Jørgen Eliasen,Sorø,har gjort et godt stykke arbejde bå
de med bat og bold for sit hold i år - i Sorøs sidste
kamp fik han sit gærde nr.50 i år,da han kastede Ole
Bjørklund ud - det er ret så usædvanligt at kunne tage
50 gærder i en række som 3.division øst,

STATISTIK

RENE THOMSEN,Glostrup,der med 88 mod Svanholm så ud til
at skulle placere årets mesterskab i Ø.Uttrup.

BREVE FRA LÆSERNE
I juli-nummeret omtales kampen AB-Bl909 to steder - beg
ge gange med hentydninger til en beslutning,taget af un
dertegnede og Jørgen Jønsson,der var dommere i den på
gældende kamp,om at stoppe kampen p.gr.af.mørke.
På side 2 hedder det - korrekt - at "J.Jønsson og Lars
Henriksen stoppede p.gr.af mørke kl.18.29.På grund af
forskellige pauser i dagens løb var den fulde spilletid
ikke nået..."
Disse "forskellige pauser" var såmænd bare frokost og
te-pause.Jamen,spørger den intilligente læser,hvorledes
går det da til,at man stadig spiller kl.18.29?
Forklaringen er simpel:Kampen var ansat til start kl.
11.30.Det er ganske vist sjældent,at man her i landet
ikke kan spille cricket klokken halvsyv en juni aften
p.gr.af mørke,men et af de sjældne tilfælde indtraf alt
så med mørk og overskyet himmel.I parantes bemærket
fandt AB's anfører Jan Ribel,beslutningen helt i orden.
I det pågældende tilfælde kan turneringslederens proble
mer altså siges at være delvis selvforskyldte,idet spil
lerne fra B 1909 erklærede,at de havde været istand til
at spille kl.11.00 eller kl.10.30.
Det har i mange år været turneringsledelsens sædvane at
fastlægge kampe med en sen start og kun een,eller slet
ingen pause i dagens løb.Det er undertegnedes opfattel
se (og jeg ved,at den deles af min meddommer Jørgen Jøns
son),at forventer man samme standard af dommere i de
sidste to timer af en 6-7 timers kamp,som i de to første
er to pauser i dagens løb absolut nødvendigt.Ønskes dom
merstandarden hævet herhjemme,kan man passende begynde
med at indføre to pauser i divisionskampe.
Spilletiden er jo blevet nedskåret med en time fra 7 3/4
til 6 3/4 time,så en 20 minutters te-pause i alle divi
sionskampe burde være en mulighed.
På side 4 i bladet hedder det,ikke ganske korrekt,"..
men da klokken var ved at være 18.30 og lyset svindende
ind mellem bygerne...mente dommer Jønsson og Henriksen
ikke,at man kunne se noget som helst mere,så de tog,o
verliggerne."
Som ovenfor nævnt var der altså ikke afbrydelser p.gr.
af regn og den sidste del af citatet kan vist kun for
stås på den måde,at dommerne på eget initiativ afbrød
kampen p.gr.af mørke.Dette var naturligvis ikke tilfæl
det.
Som bekendt (lov 46,note 5 (i)) er afgørelsen om,hvor
vidt bane,vejr og lys tillader spil,overladt til anfø
rerne (evt.en gærdespiller i stedet for gærdeholdets an
fører) og kun i tilfælde af uenighed skal dommerne træf
fe afgørelsen.
I kampen AB-B 1909 skred dommerne naturligvis derfor
først ind efter en appel fra B 1909 og som ovenfor be
mærket fandt AB's anfører at afgørelsen var forsvarlig.
Lars Henriksen

13.AUGUST:
l.division:
GÆRDESPIL
Klaus Buus,AaB
Henrik Mortensen,AaB
Finn Nistrup,Svanholm
Peter P.Klokker,B 1909
Henning Jensen,Nyk.M.
Jan Hansen,Ringsted
Gulzar Ahmed,B 1909
Hans Frantzen,Arhus
Ole Mortensen,Svanholm
Michael Petersson,Svanholm
KASTNING
Henrik Mortensen,AaB
Carsten Morild,AaB
Jørn Beir Andersen,Arhus
Henning Olesen,AaB
Peter Schmidt,Svanholm
Torben Skov Nielsen,Chang
Niels C.Elefsen,Hjørring
Jørgen Jønsson,Svanholm
Per Rasmussen,Skanderborg
Claus Rasmussen,Ringsted
2.division:
GÆRDESPIL
Mahboob Subhani,Frem
Bjarne Rasmussen,Silkeborg
Jan Ribel,AB
Johan Luther,Frem
Finn Madsen,Frem
Niels Talbro,AB
Tom I.Poulsen,Horsens
Troels Nielsen,Frem
Jan Madsen,Esbjerg
Steen Lund,KB
KASTNING
Bent Andersen,Silkeborg
Ole Beir Andersen,AB
Anker Ankersø,Esbjerg
John Christensen,Slagelse
Ole Schaumann,Horsens
Tom Christensen,Svanholm II
Thomas Kentorp,AB
Troels Nielsen,Frem
Tom Jensen,Herning
Niels Nørregaard,AB

hl no. h.s. pts gnsn
17 9 56 465 58.l
7 2 70+ 222 44.4
15 3 57 460 38.3
22 6 89+ 577 36.0
10 3 54 250 35.7
11 2 75 299 33.2
9 2 79+ 224 33.0
14 2 84 380 31.6
20 3 70 534 31.4
13 3 59 274 27.4
ovs. mo. pts wck gnsn
129.3 51 173 39 4.4
162.2 48 402 44 9.1
113.2 23 252 27 9.3
122.4 27 300 26 11.5
102.5 12 348 28 12.4
155.4 36 442 35 12.6
148.2 45 289 22 13.1
90.5 17 305 21 14.5
116.0 28 247 17 14.5
94.0 16 257 17 15.l
hl no. h.s. pts gnsn
12 4 109+ 598 74.7
12 3 120 405 45.0
8 2 81 238 39.6
19 4 101 593 39.5
10 3 92 264 37.6
11 3 79+ 298 37.2
8 2 69 210 35.0
7 0 101 240 34.2
7 2 47+ 170 34.0
9 0 116 290 32.2
ovs. mo. pts wck gnsn
92.4 21 203 23 8.8
191.3 45 467 47 9.9
56.4 12 179 18 9.9
101.0 15 255 23 11. 0
113.0 28 256 23 11.l
92.0 21 236 21 11.2
91.2 28 214 19 11.2
138.l 38 407 34 11.9
102.0 27 221 18 12.2
81.0 15 210 17 12.3

STILLINGER
27.AUGUST:
DM-SPILLET:

19/8.Svanholm-AaB
3-1
19/8.Skborg-Nyk.M.
6-1
1-6
20/8.Glostrup-AaB
20/8.Arhus-Skanderborg 3-1
26/8.Nyk.M.-Glostrup 1-6
27/8.Arhus-Svanholm
1-6
27/8.Skanderborg-AaB 3-1
SVANHOLM
8 42 5.25
AAB
8 38 4.75
8 27 3.38
SKANDERBORG
ARHUS
9 26 2.89
GLOSTRUP
9 21 2.33
NYKØBING M.
8 7 0.88
OPRYKNINGSSPILLET:

19/8.Hjørring-KB
20/8.B 1909-Silkeborg
20/8.Ringsted-AB
20/8.Chang-KB
27/8.B 1909-Ringsted

3-3
6-1
6-1
6-1
3-1

27/8.Hjørring-Chang
27/8.Silkebg-Esbjerg
27/8.AB-KB
AB
5 27
RINGSTED
6 27
CHANG
7 29
KB
5 17
B 1909
6 20
ESBJERG
7 22
SILKEBORG
7 21
HJØRRING
7 8

KVALIFIKATIONSSPILLET:

0-8
1-6
regn
5.40
4.50
4.14
3.40
3.33
3.14
3.00
1.14

1-3
19/8.Herning-Køge
20/8.Frem-Svariholm II 1-6
6-1
20/8.Horsens-Køge
3-1
26/8.Frem-Herning
regn
27/8.Slagelse-Frem
regn
27/8.Køge-Herning
FREM
8 35 4.38
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SVANHOLM II
HORSENS
SLAGELSE
HERNING
KØGE

3.DIVISION ØST:

8
8
8
8
8

33
27
23
22
20

4.13
3.38
2.88
2.75
2.50

20/8.Roskilde-Ring.II 6-1
20/8.Frem II-Glost.II 0-8
20/8.Slag.II-Køge II 8-0
26/8.Soraner-Frem II 8-0
6-1
26/8.Sorø-KB II
26/8.Svan.III-Roskilde TaR
27/8.AB II-Glost.II regn
GLOSTRUP II
7 36 5.14
SORØ
10 49 4.90
SORANER
10 43 4.30
SVANHOLM III
7 29 4.14
AB II
8 33 4.13
RINGSTED II
8 30 3.75
ROSKILDE
10 35 3.50
SLAGELSE II
9 23 2.56
KB II
9 22 2.44
KØGE II
10 24 2.40
FREM II
10 8 0.80

AB
JUNIORES:

4 6 1.50

KREDS 41:

19/8.Glostrup-Slagelse 8-0
3-1
20/8.AB-Sorø
l-6
20/8.KB-Svanholm
26/8.Ringsted-AB
6-1
1-6
27/8.Slagelse-Køge
SVANHOLM
6 36 6.00
GLOSTRUP
7 34 4.86
RINGSTED
6 25 4.17
SORØ
7 29 4.14
AB
6 20 3.33
KB
5 15 3.00
KØGE
7 11 1.57
SLAGELSE
7 2 0.29
KREDS 42:

19/8.Arhus-Esbjerg
0-8
19/8.Kertem-Skanderbg. 1-6
27/8.Kertem-Hors-ens
1-6
7 54 7.71
ESBJ ERG
8 43 5.38
SKANDERBORG
7 21 3.00
ARHUS
3.DIVISION VEST:
KERTEMINDE
8 10 1.25
20/8.Dronnbg.-Viborg 0-8 HORSENS
8 8 1.00
20/8.Nyk.M.II-Holstebr.6-1
20/8.Kolding-Esbj.II 6-1 KREDS 43:
6-1
20/8.Skborg II-Kertem. 6-1 19/8.Viborg-Chang
8-0
26/8.Viborg-Arhus II 6-1 27/8.Viborg-Nyk.M.
26/8.Dronnbg-B 1913
1-6 VIBORG
5 28 5.60
26/8.Skborg II-Esbj.II 6-1 CHANG
4 21 5.25
27/8.Holstebro-Frcia 1-6 NYKØBING M.
6 17 2.83
6 l 0.17
VIBORG
9 41 4.56 DRONNINGBORG
trukket
FREDERICIA
8 33 4.13 HJ ØRRING
SKANDERBORG II 9 34 3.78
NYKØBING M.II
9 34 3.78 DRENGE:
KOLDING
9 34 3.78 KREDS 51:
KERTEMINDE
9 34 3.78 19/8.AB-Roskilde
8-0
ESBJ ERG II
9 34 3.78 19/8.Svanh-Ringsted
8-0
9 29 3.22 20/8.Bjerred-Frem
B 1913
udsat
HOLSTEBRO
9 26 2.89 26/8.Ringsted-AB
6-l
ARHUS II
9 26 2.89 27/8.Roskilde-Frem
regn
DRONNINGBORG
9 13 1.44 27/8.Svanholm-Glostrup 6-1
MELLEMRÆKKERNE:
SVANHOLM
8 56 7.00
GLOSTRUP
6 33 5.50
KREDS 31:
8 37 4.63
26/8.Næstved-Glo.III 6-1 AB
KØGE
8 33 4.13
NYKØBING F.
4 24 6.00 RINGSTED
8 31 3.88
4 20 5.00 BJ ERRED
J B 77
6 16 2.67
4 12 3.00 KB
LUND
7 16 2.29
GLOSTRUP III
3 8 2.67 FREM
6 3 0.50
NÆSTVED
4 7 1.75 ROSKILDE
7 2 0.29
4 3 0.75 SLAGELSE
ISHØ J
trukket
RINGSTED III
trukket
KREDS
52:
SORANER II
trukket
19/8.Kertem.-Skanderbg.l-6
KREDS 32:
19/8.B 1913-Skanderbg. 6-1
20/8.Husum-Hovedgaard 6-1
7 52 7,43
26/8.Kertem.II-1909 II l-6 ESBJ ERG
7 27 3.86
27/8.Husum-B 1913 II
6-1 FREDERICIA
SKANDERBORG
7 27 3.86
HUSUM
9 59 6.56 KERTEMINDE
6 16 2.67
B 1909 II
8 38 4.75 B 1913
8 7 0.88
B 1913 II
9 41 4.56
KOLDING II
8 28 3.50 KREDS 53:
KERTEMINDE II
9 12 1.33 19/8.Silkebg-Herning 6-l
HOVEDGAARD
9 7 0.78 26/8.Herning-Nyk.M.II 1-6
26/8.Herning-Nyk.M.III 8-0
KREDS 33:
27/8.Nyk.M.II-Nyk.III 6-1
20/8.Viborg II-AaB II 1-6
8 56 7.00
27/8.Hern.II-Chang II 1-6 NYKØBING M.II
HERNING
9 36 4.00
CHANG II
5 25 5.00 NYKØBING M.III 9 20 2.22
AAB II
5 20 4.00 SILKEBORG
9 10 1.11
VIBORG II
4 9 2.25
KREDS
54:
HERNING II
6 9 1.50
HJ ØRRING II
trukket 19/8.Nyk.M.I-Hjørring TaH
19/8.Arhus-AaB
1-6
KVINDER:
6-1
26/8.AaB-Hjørring
6-1
26/8.Chang-Arhus
KREDS 34:
KERTEMINDE
3 12 4.00 NYKØBING ru
6 42 7.00
KØGE
3 12 4.00 CHANG
8 42 5.25
RINGSTED
6 12 2.00 AAB
7 22 3.14
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ARHUS
HJ ØRRING
LILLEPUT:

8 10 1.2$ KREDS 62:
8 9 1.lB 20/8.Kertem.-Esbjerg
ESBJ ERG
6 48
KERTEMINDE
6 15
KREDS 61:
6 7
16/8.KB-Svanholm
6-1 HERNING
19/8.Svanh-Ringsted
0-8 KREDS 63:
20/8.AB-Glostrup
1-6 17/8.Nyk.II-Nyk.I
26/8.Køge-Svanholm
6-1 20/8.Chang-Nyk.I
27/8.Nyk.F-AB
regn 20/8.Chang-Nyk.II
GLOSTRUP
9 52 5.78 26/8.AaB-Nyk.I
RINGSTED
10 50 5.00 26/8.Holstebro-Nyk.II
KB
9 40 4.44 CHANG
6 30
AB
8 34 4.25 NYKØBING M.I
7 33
KØGE
11 36 3.27 HOLSTEBRO
6 15
NYKØBING F.
7 16 2.29 AAB
6 14
SVANHOLM
11 5 0. 45 NYKØBING M.II
6 2

0-8
8.00
2.50
1.17
0-8
TaN
TaN
1-6
6-1
5.00
4.71
2.50
2.33
0.33

RESULTATER

Såvel i stillingerne som i resultat
listen gælder,at kampe,der er udsat
fordi en af parterne ikke kunne stil
le hold,er regnet som tabt for den
pågældende klub og ikke spillet af
modparten.Bliver sådanne kampe senere
gennemført,indregnes resultatet i stil
lingerne.

DM-SPILLET
5/8.GLOSTRUP (hj) over NYKØBING M.med 110 pts efter l.
halvleg.(6-1).Glostrup 223/8 (Thor J ensen 112+,Steen
Thomsen 32,Claus Hansen 4/70) ,Nyk.M.113 (Henning J ensen
54,Steen Thomsen 6/21).
6/8.SVANHOLM (hj) over NYKØBING M,med 9 st.gærder efter
færdigspillet kamp.(8-0).Nyk.M.85 (Henning J ensen 36+,
Morten Petersson 5/8) og 49/4.Svanholm 88/5 (Lars Dal
gaard 3/49) og 49/1.
6/8.AAB (hj)-SKANDERBORG:Aflyst p.gr.af regn.
12/8.GLOSTRUP (hj)-SVANHOLM.Første halvleg ikke færdig
spillet.(3-1).Glostrup 280/7 (Rene Thomsen 88,Michael
Møller 38+,Steen Thomsen 37,Søren Roland 37,Knud Nord
kamp 32),Svanholm 171/7 (Finn Nistrup 49,Ths.Petersson
36+,Morten Petersson 32,Per Pedersen 3/30).

13/8.SKANDERBORG (hj) over ARHUS med 47 pts efter l.hal�
leg.(6-1).Skanderborg 167 (Keld Kristensen 84, J ens Pri
ess 32,Lars Mathiasen 3/26, J ohn Madsen 4/41),Arhus 120
(J.Madsen 32,Hans Frantzen 27,Jørn Steen Larsen 4/36).
19/8.SKANDERBORG (hj) over NYKØBING M.med 2 st.gærder
efter l.halvleg.(6-l).Nyk.M.109 (Henning J ensen 31, J ens
Priess 3/12, J ørn Steen Larsen 3/28,Leif Hansen 3/33),Sk
borg 111/8 (Torben Stern 43+,Hg.J ensen 5/49,Claus Han
sen 3/52).
19/8.SVANHOLM (hj)-AAB:Første halvleg ikke færdigspil
let.(3-1).AaB 142 (Carsten Morild 51,Henrik Mortensen
32,Flemming Søegaard 5/53,Morten Petersson 4/35),Svan
holm 127/7 (Morten Petersson 45+,Ca.Morild 3/24,H.Mor
tensen 3/75).
20/8.AAB (ude) over GLOSTRUP med 7 st.gærder efter l.
halvleg.(6-1).Glostrup 93 (Knud Nordkamp 34+,Henrik Mor
tensen 5/33),AaB 95/3 (Claus Morild 31,Klaus Buus 28+).

20/8.ARHUS (hj)-SKANDERBORG:Første halvleg ikke færdig
spillet.(3-1).Skanderborg 213/9 (Keld Kristensen 44, J ens,
Priess 38, J ørn Steen Larsen 36, J an Wittus 27+,Per Ras
mussen 25, J ørn Beir Andersen 5/88, J ohn Madsen 3/48),Ar
hus 195/9 ( J .Beir Andersen 49, J .Madsen 49,Hans Frantzen
30).

OPRYKNING

KVALIFIKATION

29/7.A B (hj) over SILKE B ORG med 7 st.gærder efter fær
digspillet kamp.(8-0).Silkeborg 81 (Ole B eir Andersen
5/36,Thomas Kentorp 4/15) og 58 (Niels Nørregaard 6/29
0.B.Andersen 3/2),A B 83/2 (Niels Talbro 50+) og 58/3
(N.Talbro 28+).
30/7.SILKEBORG (ude) over K B med 6 st.gærder efter l.
halvleg.(6-1).K B 73 (Bjarne Rasmussen 5/25),Silkeborg
76/4 ( Bj.Rasmussen 26+).
30/7.ES B JERG (ude) over HJØRRING med 81 pts efter l.halv
leg.(6-1).Esbjerg 207 (Mogens Seider 48+,Leif Øre 41,
Hans Chr.Jensen 26,Niels Chr.Elefsen 3/24,Carsten Chri
stensen 3/43),Hjørring 126 (N.C.Elefsen 29,C.Christensen
26,H.C.Jensen 4/19).
5/8.A B (hj) over ES B JERG med 8 st.gærder efter l.halv
leg.(6-1).Esbjerg 106 (Ole Beir Andersen 6/53),A B 107/2
(Niels Talbro 79+).
5/8.CHANG (ude) over B 1909 med 29 pts efter l.halvleg.
(6-1).Chang 144 (Torben Skov 53,Niels B indslev 26,Jan
Rasmussen 3/24), B 1909 115 (John Perram 51,Torben Skov
6/26,Henrik FlUgel 4/45).
6/8.K B (hj) over ES BJERG med 7 st.gærder efter l.halv
leg.(6-1).Esbjerg 101 (Chr.Ankersø 26,Allan Schultz 5/
37),K B 104/3 (Henning Lystrup 34+,Stig Lund 28+).
6/8.RINGSTED (hj) over CHANG med 8 st.gærder efter l.
halvleg.(6-1).Chang 107 (Torben Skov 33,Claus Jørgensen
30,Jan Hansen 4/31),Ringsted 114/2 (Max Nielsen 35,Hen
ning B ergh 32+).

30/7.KØGE (hj) over HORSENS med 3 st.gærder efter l.halv
leg.(6-1).Hors�ns 139 (Ole Schaumann 60,Jens Jeppesen
4/33, B enny B .N1elsen 3/38),Køge 140/7 (Finn Nielsen 67
0.Schaumann 3/18).

12/8.A B (ude) over HJØRRING med 42 pts efter l.halvleg
(6-1).Hjørring 69 ( Bjarne Rossen 5/18,0le B eir Andersen
3/42),A B
12/8.A B (ude) over HJØRRING med 42 pts efter l.halvleg
(6-1).A B 111 (Carsten Kristensen 4/14,Niels Chr.Elefsen
3/28),Hjørring 69 ( Bjarne Rossen 5/18,0le Beir Andersen
3/42).
13/8.A B (ude) over CHANG med 6 st.gærder efter l.halv
leg.(6-1).Chang 43 (Ole Beir Andersen 7/18),AB 45/4 (Tor
ben Skov Nielsen 3/11).
13/8.ES B JERG (hj)- B 1909.Første halvleg ikke færdigspil
let.(1-3).Esbjerg 221/9 (Niels Chr.Hyllen 59,Leif Øre 52
Mogens Seider 40,Hans C.Jensen 25,Flemm.Dalager 5/82),
B 1909 209/5 (Peter Palle Klokker 39+,John Perram 66).
13/8.SILKE BORG (hj) over RINGSTED med 78 pts efter l.
halvleg.(6-1).Ringsted 65 (Jan Hansen 25, Bent Andersen
4/18, Bjarne Rasmussen 4/25) og 20/1,Silkeborg 143/5 ( B j
Rasmussen 38+,Azhar Ali 38,Erik Mikkelsen 30).
19/8.HJØRRING (hj)-K B .Uafgjort efter l.halvleg.(3-3).
Hjørring 120 (Mogens Uhrskov 31,Flemm.Gregersen 6/43),
K B 120 ( B enny Burmeister 37,Tom C.Nielsen 6/36).

20/8.RINGSTED (hj) over A B med 2 st.gærder efter l.halv
leg.(6-1).A B 165 (Torben Olesen 39,0le B eir Andersen 36
Jan Ribel 26,Per Persson 4/33),Ringsted 169/8 (Per Vin
ding 50,Jan Hansen 38,0. B eir Andersen 4/63).
20/8.CHANG (hj) over K B med l st.gærde efter l.halvleg
(6-1).K B 103 (Torben Skov Nielsen 5/29),Chang 104/9 (Al
lan Schultz 5/17,Henning Lystrup 3/45).
20/8. B 1909 (hj) over SILKE B ORG med 144 pts efter l.
halvleg.(6-1). B 1909 205 (Flemming Dalager 56,Ilyas Hus
sain 39,Kjeld Lyø 28, B jarne Rasmussen 5/60),Silkeborg
61 (Fl.Dalager 4/23).
KVALIFIKATION:

29/7.HORSENS (ude) over SLAGELSE med l st.gærde efter l.
halvleg.(6-1).Slagelse 95 (John Nielsen 26,0le Schaumann
3/19),Horsens 185/9 (Ole BUlow 80+,Poul E.Hjorth 53,John
Poyser 35,Erik Sørensen 4/80).

30/7.SVANHOLM II (hj) over HERNING med 14 pts efter l.
halvleg.(6-1).Svanh.II 90 (Freddy Sangild 3/ll,John Si
monsen 3/16),Herning 76 (Steen Paulsen 4/24).
6/8.SLAGELSE (hj) over SVANHOLM II med 83 pts efter l.
halvleg.(6-l).Svanholm II 112 (Gert Kristensen 77+,Ebbe
Christiansen 3/17,John S.Christensen 3/24) og 56/4 (Kim
Neerup 28+,John Nielsen 3/5),Slagelse 195 ( Bo Christian
sen 50,Alf Sørensen 33,John Andersen 30,Leif Sørensen
28+,L.Fernando 5/57).
12/8.HERNING (hj) over SLAGELSE med 20 pts efter l.halv
leg.(6-1).Herning 144 (Folmer Christiansen 35,Tom Jen
sen 30, B o Christiansen 6/52),Slagelse 124 (Ebbe Christi
ansen 30,Lindy Petersen 25,Tom Jensen 3/30).
19/8.SVANHOLM II (ude) over FREM med 3 st.gærder efter
l.halvleg.(6-1).Frem 236 (Troels Nielsen 102,Achtor Chee
ma 53,Kim Larsen 4/55),Svanh.II 240/7 (Poul Transbøl 101
Erling Christiansen 32+,Leif Hansen 28,Johan Luther 5/96)
19/8.HERNING (hj)-KØGE:Første halvleg ikke færdigspil
let.(1-3).Herning 188 (John Simonsen 39,Torben Madsen
37+,Folmer Christiansen 30,Jan Pedersen 3/39,Jens Jep
pesen 3/67),Køge 152/8 (J.Jeppesen 42).
20/3.HORSENS (hj) over KØGE med 74 pts efter l.halvleg
(6-1).Horsens 167 (John Poyser 45,P.E.Hjorth 34,Jens
Jeppesen 5/69) og 96/6 (Leif Hansen 4/38),Køge 93 (Den
nis Seier 40,Tom I.Poulsen 3/9,0le Schaumann 3/15) og
76/5 (Jens Jeppesen 38,0.Schaumann 3/12).

�o

3. DIVISION ØST

��
'

'

8/7.GLOSTRUP II (hj)-RINGSTED II.Ingen afgørelse p.gr.
af dårligt lys.Ringsted II 91 (Jørgen Hansen 4/18),Glo
strup II 85/1 (Jørgen B .Nielsen 38+,Michael Andersen 35)
8/7.K B II (hj)-A B II.Afbrudt p.gr.af regn.A B II 175/4
(Niels Talbro 50+,vJashim Ahmad 43,Peter B uch 35,Sune
Vibeke 29).

29/7.SORANER (ude) over K B II med 3 st.gærder efter l.
halvleg.(6-l).K B II 123 (Moharnmed Tufail 52,Kr.Morild
28,Peer Nørgaard 3/15,N.O. B jerregaard 3/25),Soraner 129/
7 (Jørgen B utler 34,Torben Ankjærgaard 3/41).

29/7.SVANHOLM III (ude) over A B II med 81 pts efter l.
halvleg.(6-1).Svanh.III 163 (Per Kyhe 52,Erl.Christian
sen 35,Naude Steyn 30,Carsten Bundgaard 4/40,0le Helmer
sen 4/41),A B II 82 (Peter Jespersen 30+,Erl.Christiansen
3/40).
30/7.ROSKILDE (hj) over KØGE II med 30 pts efter l.halv
leg.(6-1).Roskilde 203 (Palle Lykke 152,Leif Sonberg 6/
38),Køge II 173 ( Bjørn Olsen 73, B endt Olsen 32,P.Lykke
5/56,Eigil Johansen 3/28).
6/8.A B II (hj) over SLAGELSE II med 3 st.gærder efter
færdigspillet kamp.(8-0).Slagelse II 62 ( B rian Tønnesen
29,Morten Hansen 3/29) og 86 (Per Petersen 58,Hans H.
Moldow 5/19),AB II 71/6 (I.Rana 43+, B .Tønnesen 3/26,
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Leif Jacobsen 3/41) og 85/7 (I.Rana 33,L.Jacobsen 3/45)
6/8.GLOSTRUP II (ude) over SORØ med 32 pts efter l.halv
leg.(6-1).Glostrup II 157/9 (Kaj Pedersen 44,Stig Lucas
33,Jørgen Eliasen 6/42),Sorø 125 (Jørgen Sarøe 46,S.Lu
cas 3/22,Søren Mikkelsen 3/29).
6/8.SORANER (hj) over RINGSTED II med 3 st.gærder efter
l.halvleg.(6-1).Ringsted II 88 (Bo BlUitgen 3/19,Hans
Rasmusen 3/24,Peer Nørgaard 3/38),Soraner 120/7 (Frank
Pearson 52+,Hans Juncker 4/34).
6/8.ROSKILDE (hj) over FREM II med 206 pts efter l.halv
leg.(6-1).Roskilde 295/4 (Kogs Reddy 118+,Ian Barnes 88
Eigil Johansen 61,Khalid Latif 3/110),Frem II 89 (J.Bel
ling 38,A.Rab-Khan 30,K.Reddy 3/24).

i2/8.KB II (ude} over FREM II med 6 st.gærder efter l.
halvleg.(6-1).Frem II 203 (Knud Timm 60+,Khalid Latif
40,T.Khan 30,Flemm.Hermann 3/1,Karl Morild 3/63),KB II
209/4 (M.Tufail 48,Keld Leo Madsen 47,Erik Michaelsen
35,0le Michaelsen 32+,Søren Klausen 29+).

12/8.SVANHOLM III (hj)-SLAGELSE II:Tabt af Slagelse II,
der ikke stillede hold.
12/8.SORANER (hj) over KØGE II med 9 st.gærder efter fær
digspillet kamp.(8-0).Køge II 77 (Peer Nørgaard 4/19,Bo
BlUitgen 4/43) og 140 (Leif Sonberg 46,J.Quareshi 46 (J
B.Nielsen 4/59),Soraner 175/9 (Kim Schaumann 55,Frank
Pearson 34,Jørgen B.Nielsen 25,Keld Hørbye 7/41) og 44/1
13/8.SORØ (ude) over RINGSTED II med 21 pts efter l.halv
leg.(6-1).Sorø 147 (Jørgen Eliasen 46,Alex Olsen 41,H.E.
Juncker 6/31,Claus Rasmussen 3/62),Ringsted II 126 (H.E.
Juncker 63,J.Eliasen 3/48).
13/8.GLOSTRUP II (ude) over ROSKILDE med 48 pts efter l.
halvleg.(6-1).Roskilde 121 (Kogs Reddy 38,Ian Barnes 25
Stig Lucas 6/35,Søren Mikkelsen 3/49) og 85/2 (Stanley
Pickersgill 30,K.Reddy 27+},Glostrup II 169/5 (S.Mikkel
sen 71+,Michael Andersen 37,K.Reddy 4/54).

20/8.SLAGELSE II (hj) over KØGE II med en halvleg og 80
pts.(8-0).Slagelse II 249/6 (Leif Sørensen 93,Per Peter
sen 71,Kim Andreasen 27,Leif Jacobsen 27,Keld Høybye 4/
95),Køge II 83 (Leif Sonberg 46,Leif Sørensen 7/15,Leif
Jacobsen 3/30) og 86 (L.Jacobsen 7/55).
20/8.GLOSTRUP II (ude) over FREM II med 10 st.gærder ef
ter færdigspillet kamp.(8-0}.Frem II 38 (Søren Mikkel
sen 5/21,Karsten Mikkelsen 3/21) og 95 (Stig Lucas 4/44
John Svensson 3/22),Glostrup II 65/1 (Jørgen Nielsen
25+} og 72/0 (Michael Andersen 50+).

3. DIVISION VEST
16/7.SKANDERBORG II (hj)-ESBJERG II.Udsat til 26/8.
30/7.B 1913 (hj) over SKANDERBORG II med 3 st.gærder ef
ter l.halvleg.(6-l}.Skanderborg.II 155 (Kaj M.Nielsen
47,Preben Juhl 37,Jørgen Hvidkær 4/28,Erling Hauge 3/18)
B 1913 158/7 (Jørgen Jensen 56,0le Pedersen 40,Bo Jep
sen 3/60).
30/7.KERTEMINDE (hj) over DRONNINGBORG med 68 pts efter
l.halvleg.(6-l).Dronningbg.103 (Chr.Boldsen 48,Allan I
fill 8/29) og 71/5 (Ulf Fromholt 33+,Bent Nielsen 3/33)
Kerteminde 179/3 (Knud Larsen 45,Erik L.Pedersen 43+,Bj.
Rasmissen 43).
30/7.ESBJERG II (hj) over NYKØBING M.II med 6 st.gærder
efter l.halvleg.(6-1).Nyk.M.II 132 (Poul Pedersen 30,
Henry Baadsgaard 5/17,Arne Honore 3/46),Esbjerg II 142/4
(Dennis Olsen 48,Kim Madsen 31,Henning Petersen 27+,
Jens Chr.Ankersø 26+).
5/8.HOLSTEBRO (hj)-DRONNINGBORG.Første halvleg ikke sp.
færdig.(3-1).Dronningborg 195 (Chr.Boldsen 104,Poul E.
Mortensen 4/65,Peter Johansen 4/65),Holstebro 174/8 (P.
Johansen 70,John Jespersen 51,Børge Steensen 29+,Chr.
Boldsen 6/51).
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5/3.KOLDING (ude) over VIBORG med 3 pts efter l.halvleg
(6-1).Viborg 74 (Albert Keun 3/16,Lars H.Madsen 4/21,
Lars P.Nielsen 3/27),Kolding 77 (Jan Thorup 6/14).
12/8.HOLSTEBRO (hj) over KOLDING med 21 pts efter l.halv
leg.(6-1).Kolding 78 (Geoff Stanford 3/8,Peter Johansen
4/26),Holstebro 99 (P.Johansen 35,Lars P.Nielsen 5/18).
13/8.FREDERICIA (hj) over B 1913 med 88 pts efter l.halv
leg.(6-1).Fredericia 167 (Kent Andersen 60+,Kurt Øster
gaard 30,Jørgen Machon 5/49,Jørgen Jensen 3/61),B 1913
79 (Peter Østergaard 5/33,Steen Østergaard 4/12).
13/8.SKANDERBORG II (ude) over DRONNINGBORG med 118 pts
efter l.halvleg.(6-1).Skborg II 191 (Preben Juhl 63,Hen
ry Rasmussen 28,Leif Hansen 27,Lars Rytter 5/50,Chr.Bold
sen 3/74),Drborg 73 (Flemm.Rasmussen 36,Sv.E.Madsen 5/43
Leif Hansen 4/15).
13/8.VIBORG (hj) over NYKØBING M.II med 75 pts efter l.
halvleg.(6-1).Nyk.M.II 25/8 (Flemm.Agerskov 4/13) og
135 (Torben L.Pedersen 37,Poul Pedersen 32,Fl.Agerskov
5/38,Patrick Joseph 3/35),Viborg 100 (Carsten Kennild 27
P.Joseph 25,Erik Hansen 5/43,T.L.Pedersen 3/25) og 30/4.
13/8.KERTEMINDE (hj) over ARHUS II med 5 st.gærder efter
l.halvleg.(6-1).Arhus II 121 (Erik L.Pedersen 4/47,Allan
Ifill 3/39),Kerteminde 123/5 (Peter Jørgensen 50).

20/8.NYKØBING M.II (hj) over HOLSTEBRO med 112 pts efter
l.halvleg.(6-1).Nyk.M.II 192 (Peter Dalgaard 114,Erik
Hansen 41,Poul E.Mortensen 7/63),Holstebro 80 (E.Hansen
3/26,Torben L.Pedersen 3/31).
20/8.SKANDERBORG II (hj) over KERTEMINDE med 126 pts ef
ter l.halvleg.(6-1).Skborg II 206 (Steen Wittus 50,Finn
Krause 35,Preben Juhl 33,J.E.Jensen 27,Bent Nielsen 3/29
Erik L.Petersen 3/46,Allan Ifill 3/70),Kerteminde 80 (Bj
Rasmussen 31,Sv.E.Madsen 5/37).
21/8.KOLDING (hj) over ESBJERG II med 111 pts efter l.
halvleg.(6-1).Kolding 191 (Henning H.Jensen 78,Henry
Baadsgaard 4/28,Arne Honore 4/55),Esbj.II 80 (Lars P.
Nielsen 4/28,Poul E.Nielsen 3/16).

MELLEMRÆKKERNE
KREDS 31:

25/6.JB 77 over ISHØJ med 10 pts efter l.halvleg.(6-1).
Sp.i Brøndbyerne.Ishøj 61 (M.Siddiq 26+,A.Loweth 4/18)
og 64/6 (A.Loweth 4/13),JB 77 71/4 (V.Souhey 25+,M.Fa
rouq 3/19) og 18/3.
29/7.RINGSTED III (hj)-LUND:Tabt af Lund,der ikke stil
lede hold.
5/8.JB 77 (ude} over NÆSTVED med 8 st.gærder efter fær
digspillet kamp.(8-0).Næstved 60 (A.Watson 4/19,D.Wan
der 3/9) og 95 {Mogens Hansen 29,Niels Bøgh 27,D.Wander
6/27,A.Loweth 3/18),JB 77 124/7 (T.Miller 28,0le R.Pe
tersen 3/31) og 32/2.
13/8.NYKØBING F.(hj)-LUND:Tabt af Lund,der ikke stille
de hold.
19/8.ISHØJ (hj)-NÆSTVED:Udsat til 3/9.
KREDS 32:

15/7.KERTEMINDE II (hj) over HOVEDGAARD med 15 pts efter
l.halvleg.(6-1).Kertem.II 90 (Knud Larsen 32,Steen Sø
rensen 4/28,Torben Stenshøj 4/36),Hovedgaard 75 (Knud
Larsen 4/21).
22/7.B 1913 II (hj) over HOVEDGAARD med 8 st.gærder ef
ter l.halvleg.(6-1).Hovedgaard 144 (Graham Jenkins 58,
Steen Sørensen 33,Herluf Nielsen 3/5,Bent Damsgaard 3/
20),B 1913 II 149/2 (Poul Offersen 60+,Herluf Nielsen
46+).
5/8.HUSUM (hj) over KERTEMINDE II med en halvleg og 60
pts.(8-0).Kerteminde II 76 (Henry K.Buhl 5/33,Hermann
Alker 3/32) og 66 (H.K.Buhl 5/28,H.Alker 5/38),Husum
202/6 (H.Alker 104+,Chr.Scheffmann 3/70).

5/8.B 1913 II (ude) over HOVEDGAARD med 71 pts efter l.
halvleg.(6-1).B 1913 II 148 (Bent Damsgaard 96,Sten Sø
rensen 5/47),Hovedgaard 77 (Torsten Jensen 31,B.Dams
gaard 6/36,Kaj Hansen 3/34).
6/8.KOLDING II (ude) over HOVEDGAARD med 5 st.gærder ef
ter l.halvleg.(6-1).Hovedgaard 34,Kolding II 40/5 (Tor
ben Stenshøj 3/20).
13/8.B 1909 II (hj) over KOLDING II med 6 st.gærder ef
ter l.halvleg.(6-1).Kolding II 101 (Niels Møller 36,Kj.
Lyø 5/31),B 1909 II 105/4 (Kj.Lyø 40+,Jan Olsen 27).

19/8.B 1909 II (hj) over B 1913 II med 36 pts efter l.
halvleg.(6-1).B 1909 II 214 (Torben Dalager 55,Kjeld
Jannings 53,Egon Jensen 44,Kurt Hansen 4/33,Børge Hansen
4/36),B 1913 II 178 (Arne Grønvig 63,Kj.Jannings 6/33,
Egon Jensen 3/79).

KREDS 33:

1/7.AAB II (ude) over HJØRRING II med 9 st.gærder efter
færdigspillet kamp.(8-0).Hjørring II 56 (Robert Peder
sen 3/22,Jørgen W.Larsen 3/25) og 76/6(Axel Morild 39,
R.Pedersen 3/19,J.W.Larsen 3/47),AaB II 58/6 (Tom Chri
stiansen 5/23) og 79/1 (J.W.Larsen 34+,Anders Bjerring
32+).
29/7.CHANG II (hj)-HJØRRING II.Tabt af Hjørring II,der
ikke stillede hold.

5/8.HERNING II (hj) over AAB II med 52 pts efter l.halv
leg.(6-1).Herning II 150/5 (Peter Gøttsche 40+,Bent Jen
sen 39,Sv.H.Nielsen 25),AaB II 98 (C.Olesen 32,Leif An
dersen 3/26).

13/8.AAB II (hj) over CHANG II med 59 pts efter l.halv
leg.(6-1).Chang II 52 (Per Terp 4/17) og 89 (C.Strandvig
28,Kjeld lassen 3/8),AaB II 111/3 (Hardy Sørensen 41,Jør
gen W.Larsen 39+) og 20/5.

KVINDER
29/7.RINGSTED (hj) over KØGE med 9 st.gærder.(6-0).Kø
ge 45 (Alice Nielsen 25,Susanne Jensen 4/10),Ringsted
47/1 (Birgitte Larsen 15).
13/8.KØGE (ude) over AB med 4 st.gærder.(6-0).AB 84 (Lil
li Laursen 31+,Joan Bredvig 4/14),Køge 88/6 (Alice Mad
sen 30,Helle Vibeke 3/11,Hanne Charlotte Smith 3/21).

JUNIOR
KREDS 41:
5/8.SORØ (hj) over KØGE med 4 points efter l.halvleg.
(6-1).Køge 62 (Erik Jensen 32,Keld Andersen 4/6,H.H.Nis
sen 4/24) og 107/4 (E.Jensen 57+),Sorø 66/1 (Michael
Goeskjær 32+,Alex Olsen 30).
5/8.KB (hj)-RINGSTED.Afbrudt p.gr.af regn.Ringsted 108/1
(Jan Bredo 32,Michael B.Hansen 31+,Michael Jacobsen 28+)
5/8.SVANHOLM (hj) over GLOSTRUP med 9 st.gærder efter
l.halvleg.(6-1).Glostrup 31 (Steen Paulsen 5/12,David
Olafsson 5/17),Svanholm 35/1.

12/8.SORØ (ude) over RINGSTED med 4 st.gærder efter l.
halvleg.(6-1).Ringsted 193 (Jan Bredo 75,Søren Bo Ras
mussen 41,Michael Jacobsen 28,Alex Olsen 3/46),Sorø 210/6
(Alex Olsen 107,Keld Andersen 36).
13/8.GLOSTRUP (hj) over KØGE med 8 st.gærder efter l.
halvleg.(6-1).Køge 104 (Peder Sørensen 66+,Per Christen-

sen 29,Søren Roland 4/26),Glostrup 106/2 (S.Roland 58+,
Stig Hammerhøj 28).
13/8.KB (ude) over SLAGELSE med 8 st.gærder efter l.halv
leg.(6-1).Slagelse 57 (Tom Hansen 3/15),KB 59/2 (Sagib
Desnim 33+).
13/8.SVANHOLM (ude) over AB med 149 pts efter l.halvleg
(6-1).Svanholm 227/8 (Tommy Henriksen 64,Kim Neerup 36,
Thorbjørn Wulsteen 34,Allan From Hansen 27+,Morten Han
sen 5/85),AB 78 (Sune Vibeke 30,David Olafsson 6/35).
19/8.GLOSTRUP (hj) over SLAGELSE med 10 st.gærder efter
færdigspillet kamp.(8-0).Slagelse 21 (Søren Mikkelsen
3/6,Mark Lucas 3/15) og 34 (S.Mikkelsen 3/7),Glostrup
23/1 og 37/0 (M.Lucas 28+).
20/8.SVANHOLM (ude) over KB med 180 pts efter l.halvleg
(6-1).Svanholm 215 (Tommy Henriksen 54,Kim Neerup 51,
Steen Paulsen 33,Sagib Desnim 4/60,Tom Hansen 4/72),KB
35 (Thorbjørn Wulsten 3/1 ,St.Paulsen 5/19).

20/8.AB (hj)-SORØ:Første halvleg blev ikke færdigspillet
(3-1).Sorø 175 (Alex Olsen 108+,Peter Morthorst 31,Thony
Hadersland 5/31),AB 142/8 (T.Hadersland 62,P.Morthorst
4/45).
KREDS 42:
25/6.ESBJERG (hj) over SKANDERBORG med 163 pts efter l
halvleg.(6-1).Esbjerg 213/7 (Dennis Olsen 72+,Mogens
Seider 61,Kim Madsen 36,Tim Jensen 31,Flemming Jørgen
sen 3/57,Torben Stern 3/69),Skanderborg 75 (Lars Gad
kjær 25,M.Seider 5/28,Carsten Griegel 4/46).
29/7.ESBJERG (ude) over SKANDERBORG med en halvleg og
17 pts.(8-0).Esbjerg 112 (Dennis Olsen 39,Flemm.Jørgen
sen 4/34,Torben Stern 4/42),Skanderborg 50 (Carsten Gri
egel 5/7) og 45 (Lars Wittus 33,Mogens Seider 7/15).

5/8.ESBJERG (hj)-HORSENS:Tabt af Horsens,der ikke stil
lede hold.
12/8.ARHUS (ude) over KERTEMINDE med 9 st.gærder efter
færdigspillet kamp.(8-0).Kerteminde 53 (Anders Larsen
3/4,Lars Christensen 3/23) og 60 (Carl Sejr 4/26,Lars
Christensen 3/26),Arhus 88 (Jens Bønding 26,Jørgen Hviid
4/21,Knud Larsen 4/24) og 26/1.
12/8.SKANDERBORG (ude) over HORSENS med en halvleg og
12 pts.(8-0).Horsens 44 (Ole BUlow 28,Lars Wittus 4/24)
og 3 (Torben Stern 4/1),Skanderborg 59/4.

19/8.SKANDERBORG (ude) over KERTEMINDE med 59 pts efter
l.halvleg.(6-1).Skanderborg 144 (Lars Gadkjær 34,Flemm.
Jørgensen 46,Knud Larsen 5/37,Jan L.Pedersen 3/47),Ker
teminde 85 (Jesper Thygesen 33+,Fl.Jørgensen 4/16,Mi
chael Simonsen 4/27).
19/8.ESBJERG (ude) over ARHUS med 10 st.gærder efter fær
digspillet kamp.(8-0).Arhus 78 (Kjeld Fonvig 42,Carsten
Griegel 7/37,Torben Jensen 3/16) og 79 (K.Fonvig 32,Jens
Bønding 26,T.Jensen 5/32,C.Griegel 4/45),Esbjerg 135/6
(Mogens Seider 43,Tim Jensen 32+,Carl Sejr 3/39) og 25/0
KREDS 43:
12/8.CHANG (hj) over NYKØBING M.med 89 pts efter l.halv
leg.(6-l).Chang 170/8 (Gert Christiansen 71,Torben Ras
mussen 4/54),Nyk.M.81 (G.Christiansen 7/25) og 91/5
(Bjarne Knakkergaard 66,Niels Bindslev 4/28).
12/8.VIBORG (ude) over DRONNINGBORG med 10 st.gærder ef
ter færdigspillet kamp.(8-0).Drborg 67 (Steen Høedt 30
Ulf Fromholt 27,Flemm.Agerskov 4/24) og 14 (Fl.Agerskov
6/3,Jan Thorup 3/10),Viborg 74/6 (Steen Høedt 4/8) og
11/0.
DRENGE:
KREDS 51:

5/8.RINGSTED (ude) over KB med en halvleg og 99 pts.
(8-0).Ringsted 158/7 (Kenneth Hansen 66,0le Olsen 42)
KB 44 (O.Olsen 4/12,Jens Bredo 3/23) og 15 (O.Olsen 4/4
J.Bredo 4/10).
6/8.KØGE (hj) over BJERRED med 96 pts efter l.halvleg.
(6-1).Køge 153/4 (Matti Jacobsen 86+,Kenneth Jacobsen
31,Frederik Hegnelius 3/60),Bjerred 57 (F.Hegnelius 26
M.Jacobsen 6/19,Klaus Nielsen 4/6).
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KREDS 54:
5/8.AAB {hj)-NYKØBING M.I.Aflyst p.gr.af regn.
5/8.CHANG (ude) over HJØRRING med en halvleg og 31 pts.
(8-0).Hjørring 36 {Carsten Olesen 8/12) og 29 (C.Olesen
5/15),Chang 92/4 (Kim Olsen 51).
12/8.NYKØBING M.I (ude) over CHANG med 68 pts efter 1.
halvleg.(6-1).Chang 77 og 7/1,Nyk.M.I 145/9 (Bj.Knakker
gaard 54,Kaj Ove Nielsen 27).

9/8.FREM (hj)-GLOSTRUP:Tabt af Frem,der ikke stillede
hold.
13/8.SVANHOLM {ude) over AB med 92 pts efter l.halvleg
(6-1).Svanholm 156/9 (David Olafsson 52,Martin Bundgård
4/41),AB 64 {M.Bundgaard 25,Søren Henriksen 4/17,D.0lafsson 3/13).
13/8.GLOSTRUP (hj) over KØGE med 107 pts efter l.halv
leg.(6-1).Glostrup 162/6 (Jesper Sørensen 49,Lars Mik
kelsen 37+),Køge 55 (L.Mikkelsen 6/14).

13/8.HJØRRING {hj) over ARHUS med 49 pts efter l.halv
leg.(6-1).Hjørring 89 (Michael Jensen 38,Anders Larsen
5/42,Flemm.Pedersen 3/15),Arhus 40 {Anders Morild 3/3,
Jens Morild 4/19) og 50 (A.Morild 5/16,Peter Nielsen
3/5).
19/8.AAB (ude) over ARHUS med 4 st.gærder efter l.halv
leg.(6-1).Arhus 68 (John Hingebjerg 4/14,Kenneth Hansen
4/23),AaB 73/6 {Morten Larsen 34,Kenn.Hansen 32,Flemm.
Pedersen 3/27).
19/8.NYKØBING M.I (hj)-HJØRRING:Tabt af Hjørring,der ik
ke stillede hold.

19/8.AB (hj) over ROSKILDE med 9 st.gærder efter færdig
spillet kamp.(8-0).Roskilde 41 (Henrik Sørensen 5/18,
Martin Bundgaard 3/4) og 38 (Jesper C.Nielsen 4/4,H.Sø
rensen 4/16),AB 79/0 (M.Bundgaard 25+,Jan Bagger 40+)
og 3/1.

LILLEPUT

19/8.SVANHOLM {hj) over RINGSTED med en halvleg og 57
pts.(8-0).Ringsted 96 {Ole Olsen 51,Thomas Fabrin 3/13
David Olafsson 3/32) og 43 {D.Olafsson 7/14,Søren Hen
riksen 3/11),Svanholm 196/6 (D.Olafsson 56,Allan From
Hansen 49,0.0lsen 3/71).

KREDS 52:
29/7.ESBJERG (ude) over SKANDERBORG med en halvleg og
37 pts.(3-0).Skanderborg 55 (Flemming Jørgensen 32,Peer
Jensen 3/14) og 31 {Tim Jensen 4/15),Esbjerg 123/0 (Tim
Jensen 67+,Jan Jensen 47+).
29/7.KERTEMINDE {hj)-FREDERICIA.Tabt af Fredericia,der
ikke stillede hold.

5/8.ESBJERG {hj) over B 1913 med en halvleg og 5 pts.
(8-0).B 1913 14 (Kurt Knudsen 7/5) og 17 (Tim Jensen 6/8
Jan Jensen 4/4),Esbjerg 36/2.

5/8.FREDERICIA (hj) over SKANDERBORG med 8 st.gærder
efter færdigspillet kamp.(8-0).Sk.borg 32 (Jan Madsen
4/13,Bent Jessen 4/16) og 120/4 {Flemm.Jørgensen 65+,
Jens Bess 28,J.Madsen 3/47),Fredericia 70/6 (Kim Sorgen
fri 48+,Fl.Jørgensen 3/33) og 63/2 (J.Madsen 45+).

12/8.ESBJERG {hj) over FREDERICIA med 8 st.gærder efter
l.halvleg.(6-1).Fredericia 122 (Jan Madsen 72),Esbjerg
124/2 (Jan Knudsen 66+,Kurt Knudsen 27).
12/8.KERTEMINDE (hj) over B 1913 med 80 pts efter 1.
halvleg.(6-1).Kerteminde 114/1 (Morten Brysting 53+,Tru
els Jepsen 29+),B 1913 34 {Henning Larsen 7/9).

19/8.B 1913 (hj) over SKANDERBORG med 35 pts efter 1.
halvleg.(6-1).B 1913 59 (Michael Kjelin 7/26) og 67 {M.
Kjelin 4/10,Peter Kristensen 3/30),Skborg 24 (Søren Holm
Petersen 4/7,Claus Simonsen 3/12) og 33/4.
19/8.SKANDERBORG (ude) over KERTEMINDE med 8 pts efter
l.halvleg.(6-1).Kerteminde 42 {Flemm.Jørgensen 6/8,0le
Wittus 3/15) og 96 {Fl.Jørgensen 5/32,0.Wittus 3/33),
Skborg 50/3 {Fl.Jørgensen 38+) og 74/2 {Fl.Jørgensen 46+)
KREDS 53:

29/7.NYKØBING M.II (hj)-HERNING.Tabt af Herning,der ik
ke stillede hold.

6/8.NYKØBING M.II {hj) over SILKEBORG med en halvleg
og 64 pts.(8-0).Silkeborg 48 {Flemming Jensen 30,Karl
E.Poulsen 7/9) og 22 (K.E.Poulsen 5/9,Niels Thomassen
5/10),Nyk.M.II 134/3 (K.E.Poulsen 109+).
6/8.NYKØBING M.III (hj) over SILKEBORG med 44 pts efter
l.halvleg.(6-1).Silkeborg 26 {Anne Kjelstrup 5/4) og
17/1.Nyk.M.III 70 (Birgit Støvlbæk 39,Flemm.Jensen 6/31)
19/8.SILKEBORG {hj) over HERNING med 4 st.gærder efter
l.halvleg.(6-1).Herning 64 (Jan Ulbjerg 32,Flemming Jen
sen 5/22,Carsten Olsen 4/33),Silkeborg 65/6 {Fl.Jensen
28+,Bent Mortensen 3/22).
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KREDS 61:

6/8.KØGE {hj) over AB med 6 st.gærder efter l.halvleg.
{6-1).AB 110/7 {Martin Bundgaard 68),Køge 116/4 {Ole
Stoustrup 76+).
6/8.KB (hj)-GLOSTRUP:Udsat.
6/8.RINGSTED (ude) over NYKØBING F.med 53 pts efter fær
digspillet kamp.(8-0).Ringsted 25 (Morten Halver 4/7)
og 84/1 (Jens Bredo 30,Kenneth Hansen 27),Nyk.F.20 (J.
Bredo 4/6,Kenn.Hansen 5/13) og 36 (J.Bredo 4/9,K.Hansen
5/18).
12/8.GLOSTRUP (ude) over RINGSTED med 8 st.gærder efter
færdigspillet kamp.(8-0).Ringsted 32 {Claus Sørensen 5/
19) og 56 (Lars Mikkelsen 3/8),Glostrup 69/0 {Cl.Søren
sen 29+,L.Mikkelsen 26+) og 21/2 .
13/8.AB(hj)-SVANHOLM:Første halvleg ikke færdigspillet
(3-1).Svanholm 67/8 (Kenneth Martinsen 4/37,Martin Bund
gaard 3/14),AB 56/7 (Andrew Rowe 3/13).
13/8.KØGE (ude) over GLOSTRUP med 37 pts efter l.halv
leg.(6-1).Køge 76 {Ole Stoustrup 39,Claus Sørensen 4/26
Lars Mikkelsen 3/21) og 31/3),Glostrup 39 (Peter Stou
strup 5/13).
16/8.KB (ude) over SVANHOLM med 57 pts efter l.halvleg
(6-1).Svanholm 57 {Thomas Jensen 27,Martin Burridge 4/
37) og 52/6 {M.Burridge 4/33),KB 114/2 {M.Burridge 85).

19/8.RINGSTED (ude) over SVANHOLM med 10 st.gærder efter
færdigspillet kamp.(8-0).Svanholm 35 {Thomas Olsen 8/8)
og 85/6 {Thomas Jensen 48,Ths.Olsen 3/27),Ringsted 39
{Ths.Olsen 32,Martin Steyn 5/17) og 85/0 (Kenneth Hansen
56+).
20/8.GLOSTRUP {ude) over AB med 10 st.gærder efter 1.
halvleg.(6-1).AB 137/4 {Martin Bundgaard 55+,Kenneth
Martinsen 42,Claus Sørensen 3/55),Glostrup 140/0 {Claus
Sørensen 82+,Jack Nielsen 37+).
KREDS 62:
5/8.ESBJERG {hj) over HERNING med 10 st.gærder efter fær
digspillet kamp.(8-0).Herning 11 {Lars Christiansen 5/2
Kurt Knudsen 5/4) og 5 (Jan Jensen 6/2,Kurt Knudsen 4/1)
Esbjerg 47/3 og 15/0.
5/8.ESBJERG {hj) over HERNING med en halvleg og 23 pts.
{8-0).Esbjerg 76/1 (Kurt Knudsen 37+),Her.ning 26 (Kent
Jensen 5/3) og 27 (K.Knudsen 5/9).
13/8.HERNING {hj) over KERTEMINDE med 13 pts efter l.
halvleg.(6-1).Kerteminde 42 {Michael Krogh Andersen 5/
19) og 23/8 (M.Krogh Andersen 4/4,Peter Brink 4/15),
Herning 55 (Truels Jepsen 7/15).

20/8.ESBJERG {ude) over KERTEMINDE med 10 st.gærder ef
ter færdigspillet kamp.(8-0).Kerteminde 42 (Kurt Knudsen
5/15,Lars Christiansen 4/3) og 62 {Peter Jacobsen 54,K.
Knudsen 4/35,L.Christensen 4/23).Esbjerg 92/2 {Peer Jen
sen 30,L.Christiansen 28) og 14/0.
KREDS 63:
5/8.NYKØBING M.I (hj) over HOLSTEBRO med 86 pts efter;
l.halvleg.(6-1).Nyk.M.I 112/7 {Chr.Nielsen 63+,Kaj An
dersen 3/39),Holstebro 26 {Chr.Nielsen 8/10) og 22/0.
5/8.AAB {hj)-NYKØBING M.II:Aflyst p.gr.af regn.

8/8.CHANG {hj) over AAB med 67 pts efter l.halvleg.(6-1)
Chang 105/8 {Tony Bach 6/50),AaB 38 (Jan Anker 5/10,Jess
Høgh 5/16).

13/8.CHANG (ude) over HOLSTEBRO med 14 pts efter l.halv
leg.(6-1).Chang 93/1 (Jess Høgh 41+,Torben Klitgaard
30+) og 84/4 (J.Høgh 31,Kaj Andersen 3/34),Holstebro
79 (K.Andersen 64,Søren Nielsen 9/36) og 34/3.
17/8.NYKØBING M.I (ude) over NYKØBING M.II med en halv
leg og l pts (8-0).Nyk.M.II 17 (Carsten Hansen 6/5,Chr.
Nielsen 4/6) og 6 (Carsten Hansen 5/0,Chr.Hansen 3/2),
Nyk.M.I 24/0.

A-RÆKKEN
KREDS 71:
20/6.FREM (hj) over KB med 69 pts.(6-0).Frem 195/7 (P.
E.Christiansen 32+,Johan Luther 31+,0le Christiansen
31+,Knud Timm 30+,Helge Kaj 27+,Karl Morild 3/9),KB
126/8 (K.Morild 33+,Jørgen Holmen 33+,Mahboob Subhani
3/20).
4/7.SVANHOLM (hj) over AB med 97 pts.(6-0).AB 80 (Tho
ny Hadersland 29),Svanholm 177/6 (Finn Nistrup 34+,Mor
ten Petersson 31+,Michael Petersson 30+,Leif Hansen 30+
Erl.Christiansen 26+).
5/7.GLOSTRUP (hj) over KB med 4 st.gærder.(6-0).KB 76
(Flemm.Gregersen 26,Benny Burmeister 25),Glostrup 131/6
(Karsten Mikkelsen 25+,Henn.Lystrup 3/33).
11/7.SVANHOLM (ude) over FREM med 2 st.gærder.(6-0).
Frem 111 (Johan Luther 34,Karl-Erik Pedersen 30,Erling
Christiansen 4/5),Svanholm 186/8 (Jan B.Nielsen 33,F.
Nistrup 31,Erl.Christiansen 32,Morten Petersson 30).
18/7.GLOSTRUP (hj) over SVANHOLM med 6 st.gærder.(6-0).
Svanholm 92 (Finn Nistrup 30+,Stig Lucas 3/11),Glostrup
93/4 (Rene Thomsen 31+,Per Hansen 30).
26/7.GLOSTRUP (ude) over FREM med 7 st.gærder.(6-0).
Frem 131/7 (Ole Christiansen 29,Achtor Cheema 27,J.
Knutzen 3/16),Glostrup 132/3 (Per Hansen 35+,Michael
Møller 33+,Rene Thomsen 33+).
26/7.AB (hj) over KB med 6 st.gærder.(6-0).KB 108/6
{Steen Lund 30+),AB 109/5 {Flemm.Gregersen 3/16).
KREDS 72:
20/6.SILKEBORG (ude) over HOVEDGAARD med 79 pts.(6-0).
Hovedgaard 35 (Carl Mikkelsen 3/7,Azhar Ali 4/14),Sil
keborg 114 (A.Ali 31+,0le Nielsen 4/27).
25/6.FREDERICIA (hj)-SILKEBORG.Tabt af Silkeborg,der ik
ke stillede hold.
8/7.VIBORG (ude) over HOVEDGAARD med 151 pts.(6-0).Vi
borg 180 (Carsten Kennild 33,Patrick Joseph 31,Jeppe
Sørensen 25),Hovedgaard 29 (Jan Thorup 3/5,J.Andersen
3/6)
8/7.FREDERICIA over VIBORG med 11 pts.(6-0).Sp.i Hoved�
gaard.Fredericia 123/8 (Jan Madsen 28,Jan Thorup 3/16),
Viborg 112 (Patrick Joseph 32,Flemm.Agerskov 25,Peder
Østergaard 5/5,Erik D.Andersen 3/52).

8/7.HOVEDGAARD (hj)-FREDERICIA.Ikke spillet p gr.af regn
22/7.SILKEBORG (ude) over VIBORG med 5 st.gærder (6-0)
Viborg 80/8 (Lars Nøhr 3/14),Silkeborg 83/5 (Knud Rand
løv 26).
22/7.VIBORG (hj) over HORSENS med 8 st.gærder.(6-0).
Horsens 100 (Ole BUlow 30,Peter Power 30),Viborg 101/2
(Flemm.Sørensen 30,Jan Andersen 29).
22/7.HORSENS over SILKEBORG.(6-0).Sp.i Viborg.
26/7.FREDERICIA (ude) over HOVEDGAARD med 97 pts.(6-0)
Fredericia 168 (Jan Østergaard 34+,Sten Sørensen 5/16)
Hovedgaard 71 (Peter Østergaard 5/12).

PRIVATKAMPE
26/6.SKANDERBORG (hj) over VBB BERLIN med 4 pts.(31 ov)
Skanderbg.130/4 (Keld Kristensen 41,Erik Juul 28+),VBB
126/9 (Carson 49).
1/7.SKANDERBORG (hj) over ERRATICS OXFORD med 13 pts.
(40 ov).Skanderbg.183/8 (Jens Priess 67,Vagn Zilmer 30+
C.Sherwood 5/35),Erratics 170 (Sherwood 71,R.Tavinor 48+
Jørn St.Larsen 3/38,Leif Hansen 3/44).
6/7.ERRATICS OXFORD (ude) over HJØRRING med 7 st.gærder
(40 ov).Hjørring 36 (C.Price 3/20,R.Manning 3/24,N.Matt
hews 3/30),Erratics 88/3 (C.Sherwood 32+).
6/7.GLOSTRUP (hj) over ROYAL AIR FORCE XI med 2 st.gær
der (35 ov).RAF 164/6 (J.Boneham 49,J.Carter 32,G.Kaye
29),Glostrup 165/8 (Steen Thomsen 66,Per Hansen 57,D.De
an 3/28,D.Goldup 3/32).
6/7.BRITISH ARMY ON RHINE XI (ude) over SKANDERBORG med
10 pts.(25 ov),BAOR 122/5 {M.Bear 58,P.Wood 27,Jørn St.
Larsen 3/18),Skanderbg.112 (Erik Juul 25).
8/7.ERRATICS OXFORD (ude) over HJØRRING med 13 pts.(35
ov),Erratics 110/9 (N.Matthews 44,Carsten Christensen
5/36),Hjørring 97 (Jørgen Holmen 29,Mogens Uhrskov 26,
R.Manning 5/31).
8-9/7.CHANG (hj) over GOTEBORG CC med 8 st.gærder efter
færdigspillet kamp.Goteborg 68 (Jess Christensen 3/7,
Henrik FlUgel 3/25) og 110 (D.Kent 56,J.Christensen 3/
14,H.FlUgel 5/47),Chang 77 (Bj.Holtegaard 26,J.Virapen
3/11,R.Kent 3/24) og 102/2 (H.FlUgel 42+,Bj.Holtegaard
31).
9/7.ROYAL AIR FORCE XI (ude) over AB med 2 st.gærder.
AB 108 (Thomas Kentorp 34,R.Russell 6/26),RAF 109/8
(M.Hutchinson 43,J.Boneham 33+,Ths.Kentorp 3/22,Bjarne
Rossen 3/27).
9/7.BRITISH ARMY ON RHINE XI (Ude) over B 1909 med 9 st
gærder.B 1909 115/6 (Flemm.Dalager 47,R.Antrobus 4/33),
BAOR 115/1 (P.Wood 86+).
11/7.ERRATICS OXFORD (ude) over SILKEBORG med 38 pts.
(40 ov).Silkeborg 154/8 (Bj.Rasmussen 57,Azhar Ali 52+
R.Manning 3/46),Erratics 192/7 (D.Walker 82+,S.Robbins
39,Erik Mikkelsen 3/61).
15-16/7.CHANG (hj) over udvalgt svensk hold med 10 st.
gærder efter færdigspillet kamp.Chang 210/5 {Troels Ni
elsen 103+,Henrik FlUgel 30+,R.Kent 3/73) og 5/0,svensk
XI 86 (H.FlUgel 4/37) og 128 (D.Kent 43,Gert Christian
sen 6/26).
i7/8.GLOSTRUP (komb) over ESSEX UNITED CC med 60 pts.(40
ov).Glostrup 120 (A.Cheema 33,Karsten Mikkelsen 31,
Choutton 6/41),Essex Utd.60 (Søren Mikkelsen 4/11).
9/8.ESSEX UNITED {ude) over SVANHOLM med 3 st.gærder.
(45 ov).Svanholm 152 (Lars Hansen 102+,Bj.K.Jensen 25
Janner 7/54),Essex Utd.154/7 (C.Vinod 62+,P.Vinod 33,
Peter Schmidt 4/54).
11/8.ESSEX UNITED (ude) over AB med 3 st.gærder.(4o ov)
AB 112 (Iftiqar Rana 59,C.Vinod 7/41),Essex Utd.113/7
(C.Vinod 67,T.Olesen 3/12).
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24 bud på pladserne ved VM

Udfra den rigtige kon klusion at der vil være et me get
lill e grun dl ag at udtage et VM-hold på,hvis m an skulle
n øjes m ed diverse pokalkam pe m .v.til m idt-april n æste
år,der var det absolut sidste tidspunkt for en udtagel
se,har UK fore trukket at udtage truppen all erede i år.
Til det brug var der 16.og 17.septem ber arrangeret udtagel sesstævn e på AaBs an læg i Ø.Uttrup.
Det var her tan ken at spille to kam pe under de regle r,
d�r skal anven des i yM-kam pene,nemlig 60 overs til hver
side m ed en begræn snin g på 12 overs pr.kaster.
UK spurgte 24 m an d om de dels kunne være til rådighe d
ved dette stævn e,dels er parat til 10g in dstillet på at
tage ti l Englan d i m aj og juni 1979.Det er en dvidere
m en in gen ,at der skal søges arran geret e t an tal fælle s
træn inger i l øbet af vinteren for de spill ere,der udta
ges.
Afhæn gigt af om alle 24 m an d kan være være m ed og der
me d også del tage i fælle strænin ger m .v.var føl gen de ud
taget til kam pen e på AaB,ide t der var udtage t to hold
til lørdagen s kamp.Det var så menin gen at mikse spil 
l ern e,så m an fik en n y hol d-samm en sætnin g til søn dagen s
match.
DE TO TRÆNINGSHOLD:
Ol e Seir Andersen ,AS (an f),Erik Westergaard,AaB (wck),
Ole Morten sen og Bj.K.Jen sen ,Svanholm,Claus og Carsten
Moril d,AaS,Torben Skov Ni elsen ,Chan g,Johan Luthe r,Frem
Kel d Kri sten sen ,Skanderborg,Flemm .Dalager,B 1909,Han s
Fran tzen ,Arhus,og Per Han sen ,Glostrup.
Klaus Suus,AaB (an f),Bjarn e Jen sen,Nyk.M.(wck),Hardy
Søre nsen og Henrik Morten sen ,AaS,Morten Petersson ,Svan -

hol m,Mahboob Subhani ,Frem ,Sjarn e Rasm ussen ,Silkeborg,
Steen Thomsen ,Gl ostrup,Jen s Pri ess,Skan derborg,Jørgen
Seir An dersen ,Arhus,Pe ter Palle Kl okker,B 1909 og Jan
Han sen ,Rin gsted.
Som det var ven tet er hele det lan dshol d,der spill ede
m od Irl and udtage t.Det samme er Claus Morild,AaB,m en s
Henn .Olesen og Cl aus Han se n er gledet ud i forhol d til
det hol d,der rejste til England og Irlan d i år.
INTERESSANTE COME-BACKS
Ole Beir An dersen ,Kel d Kristen sen ,Flemm .Dalager,Pe r
Hansen,Jan Han sen ,Jørgen Beir Andersen og Bjarn e Ras
m ussen var alle m ed i den brutto-trup,der bl ev udtaget
først på året i 1978,ligesom Han s Fran tzen var m ed på
DCFs vesthol d m od SAOR og Sj.K.Jen sen m ed i Irl and.
Derudover byder denn e brutto-trup på tre interessan te
n avne - Hen ri k Morten sen ,AaB,som UK al tså har spurgt
hvorvidt han er villig til at stå til rådighed for det
dan ske lan dshol d,Hardy Søren sen ,AaB,der efte r sit co
m e back til l .kl asses dan sk cri cket m ed bravour så ab
solut også m å sige s at være et rimeligt emn e at rejse
spørgsm ålet til - samt Mahboob Subhani,topscoreren i
2.divisi on - der vil være spill eberettiget ved et VM,
i det reglern e de r siger at en spi ller bl ot skal have
haft bopæl i det pågæl den de lan d i fire år for at kun 
ne deltage.
Som sagt - n ogl e af disse 24 n avne er m åske uaktuelle
fordi de af den en e ell er den an den grun d ikke kan væ
re til rådighe d �nder VM - andre,som også var me d i
den første brutto-trup i 1973 kan m åske så komme på ta·
-:!.Un der alle omstæn di gheder spæn den de perspektiver.
ol a.

"De gamle" i Holland og England

Indlogeret på Srasen ose Col lege (grundlagt 1509) i hjertet af Oxford Universite tets kom pl eks,omgivet af et utal af skønne plæner til cricketbrug og an det godt,forfal der m an til at give sig hen i rejsebeskrivelser til
fordel for det egen tlige.
Skønt er der,og som de klæ'r hin an den - universitetet
og cricket.Men vi m å til det egentlige.
Vi varm ede op i Nijmegen .Rejse træthed og fem l.division sspill ere på Walther Hon egs XI e r en rim elig un dskyldning for vort n ederlag.Kun Egon Jensen førte sig frem
med 5 for 87.(Wal the r Hon egs XI 193/7,XL-club 92/70,
Axel Moril d 19,Michael Pye 19).
Via Dover (hvor vi på grund af en forsinkelse så på klip
per i en tim e) over Lon don (hvor vi tilbragte hal van den
tim e i søn dagstrafikken genn em de sydlige,n ussede bydel e afveksl ende m ed 60 sekun ders in dslag af ca.30 cri cket
kampe) fan dt vi en del ig Oxford.
Imod alle aftal er bl ev vi bedt om at spille mod Skotlan d
m an dag på Kebl e Groun d.Vi van dt lodtrækn ingen og gik optimistisk til gærdet.Holl æn de rn e dukkede op en time efte r kampen s start og svor på,at de skulle spille her og
n u.Vi battede vi dere,men s de en gel ske værter forkl arede
n oget om "the en gli sh way of pl ann ing".
Skotte rn e bowl ede for godt til os.De løse bolde,vi ven tede på,kom aldri g.(Dan sk XL 107,Egon Jen sen 28,Erling
Krogh 27,Skotsk XL 708/3).
Tirsdag m ødte vi pl an mæssigt En glan d på University
Ground.Capt.Fe llows Smith sen dte os i m arken og scorede
222 for 5 (Fell ows Smi th 66).De engelske bowl ere var
knap så n øjagtige som skottern e og vi fik da skrabet 134
sammen ,Sidste gærde faldt 3 minutter før ti d,så den kamp
burde vi have klaret uafgjort.
Onsdag føl te vi os så stærke,at vi m åtte gå til gærdet.
Vi havde lånt 3 Oxford-spill ere til vore trætte ben og
kunn e ikke vide,at en var fhv.countyspill er og en anden

wicketkeepe r i den gode klasse.Vi score de 184 for 2 og
prøvede at bilde hollæn dern e in d at de tre en glæn dere
var n ogle,vi havde fun det på gaden .(Joe Ban ton 77).
Vi gav holl æn dern e 2 ti mer 45 minutte r ved gærdet og det
bl ev turens m est in teressan te innin g.Hol lan d sagde tak
for chan cen og gik hårdt på bol den .C.Joseph (vestindisk
træn er i Holl an d) bragte Holl and foran kl okken ,m en ved
99 l øftede han foden l/4 tomme og det er dumt med en sådan keeper bag gærdet.H.van Wel de hittede bravt til 760
hvor Erlin g Krogh tog et fantastisk ven strehån dsgreb på
græn sen .Gamle Klaas v.Velde kæmpede indædt,men blev bowl et ved 169 og vor første sejr var hjemme.(J.San ton 5
for 42!!)
Nu havde vi faktisk fået cri cket n ok i den uge,men vore
værter syn tes,vi skulle have n oget for pen gen e.Derfor
skulle vi spill e torsdag,også på St.John s Groun d,mod
North Oxford CC.Til ære for os havde NOCC invi teret en
batsman ,som ikke laver an det en d cri cket fra april til
se ptem ber.Han var så venlig at pi ske 123 ud over hele
ban en ,in den vor junior-forstærker Ren e Krogh fiK ham gre
bet ud.Vi var ikke dårli ge ved gærde t.Kam pen en dte uafgjort (NOCC 208/2,Cunn in gs 123,Ren e Krogh l/8,XL 154/9
Poul Winther 32+,Axel Moril d 19).
Sluttelig en tak til all e turdeltagern e for den positi ve
måde,de tog besværlighedern e på.Ikke m ange,m en l idt var
der.Tak til alle dem ,de r har haft be svære t med at få turen arrangere t.
Capt.
PS.I spisesal en på Srasen ose hænger et våben skjol d med
in dskriften (l ati n):"Hon i soie que mal y pense".Da jeg
ge rn e vil vide,hvad det be tyder,har jeg søgt svar i di verse bøger.En dan sk version siger:"Skam få den ,der taler ilde herom",e n engel sk version sige r:"Hon ey! Dine
silkestrøm per hæn ger i ål ".In gen af versi on erne forekommer mig rimel ige.Er der n ogen af Cri ckets dygtige læsere,der kan hjælpe?

