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Det danske VM-hold er
styrket med 38 kampe
Det lykkedes ikke Dansk Cricket Forbunds UK at få gen
nemført de to planlagte iagttagelsesmatcher på AaBs an
læg i Ø.Uttrup 16.og 17.september.Efter septembers me
gen regn var banen simpelthen ubrugelig.
UK var imidlertid på det rene med at man måtte udtage
holdet til VM allerede nu - man kan ikke på basis af
pokalkampe og måske en enkelt turneringsrunde sige no
get om formen hos de enkelte,rent bortset fra,at de ud
tagne ikke får tid til at forberede sig.Ved at udtage
holdet nu,som det er sket,er der mulighed for træning i
vinter og det er aftalt at der skal søges arrangeret fem
sådanne fællessamlinger og -træninger under ledelse af
Carsten Morild,der også sidste år havde spillere fra
bruttotruppen samlet.
Disse træningssamlinger er planlagt til følgende weekends
25.og 26.november i Ø.Uttrup,2o.og.21.januar,17.og 13.
februar samt 10.og. ll.marts,alle i Idrættens Hus i Brønd
byerne og endvidere 31.marts og l.april,formentlig også
i Ø.Uttrup.
DEBUTERENDE KEEPER
UK havde blandt de spillere,der var forespurgt om de
kan få tid og mulighed for at rive de ihvertfald tre u
ger ud af kalenderen,der er nødvendige for at kunne væ
re med ved VM,fået tre afbud.
Peter Palle Klokker,B 1909,Erik Westergaard,AaB,og Bjar
ne Jensen,Nykøbing Mors,kunne ikke afse den fornødne tid
Der er herefter blevet plads til to debutanter ligesom
to spillere får mulighed for at gøre comeback,i den 14mand store landsholdstrup,
De to debutanter er Ole Beir Andersen og Bent Rossen,
begge AB - sidstnævnte får keeperposten efter at eegge
landsholdskeepere,altså såvel Erik Westergaard som Bj.
Jensen har meldt afbud.
Derudover er der,som venteligt mulighed for et come
back af de to AaBere Henrik Mortensen og Hardy Sørensen
Deres tilsammen 38 landskampe giver holdet en ekstra ru
tine der nok skal komme til sin ret med de fire lands
kampe,der skal spilles mod Fiji,Malaysia,Canada og Bang
ladesh,som Danmark er i VM-pulje med - og derefter,hvis
vi bliver nr.l (evt.nr.2) i puljen,endnu flere krævende
matcher.

VM-HOLDET
De 14 udtagne spillere er:Klaus Buus,AaB (anfører),Bent
Rossen,AB (wicketkeeper),Henrik Mortensen,Hardy Søren
sen,Claus Morild og Carsten Morild,alle AaB,Ole Morten
sen,Morten Petersson og Bjarne K.Jensen,alle Svanholm,
Ole Beir Andersen,AB,Jens Priess,Skanderborg,Johan Lut
her,Frem,Torben Skov Nielsen,Chang og Steen Thomsen,Glo
strup.
!Bestyrelsen har vedtaget at Peter Hargreaves skal være
manager,Mogens Christensen holdleder,mens Ole P.Larsen
skal passe på pengene,referere og være presseofficer.
Desuden er UK-formand Jørgen Jønsson med i England.
UK har foruden de nævnte 14 spillere udtaget fire reser
ver blandt hvilke man vil finde erstatninger for eventu
elle frafald blandt 14 mands-truppen.Disse fire,der føl
ger fællestræningerne,er Per Hansen,Glostrup,Jørn Beir
Andersen,Arhus,Keld Kristensen,S�anderborg,og Flemming
Dalager,B 1909.
DEN HJEML! GE TURNERING
Mens bestyrelsen for fuld kraft er gået igang med at fin
de sponsores og anden økonomisk støtte til VM-turen,i
det forbundet jo også skal have et ungdomshold til ung
domsturneringen i Canada senere på året,er turneringsle
deren begyndt at se på,hvordan VM i dagene fra ca.19.maj
til 6.juni (ihvertfald) kan passes ind i den hjemlige
• turnering.
Formentlig bliver det sådan at grundspillet må starte
allerede 29.april og faktisk - ihvertfald for l.divisi
ons vedkommende - afvikles inden 19.maj.Det bliver fi
re runder på tre uger og det vil ihvertfald gå ud over
landspokalturneringen,i det det må formodes at en række
l.divisionsklubber,om ikke alle,trækker deres bedste
hold fra denne turnering.Disse turneringsmæssige proble
mer skal overvejes nærmere,så de kan drøftes på repræ
sentantskabsmødet i begyndelsen af december.
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Bent Rossen,ABs landsholdsspiller nr. 12,får chancen bag
gærdet.

Ole Beir Andersen - her i aktion i en af ABs kampe på vejen tilbage tilbage til l.division - har chancen for
at blive akademikernes landsholdsspiller nr.13

KAMPENE I ENGLAND
Som bekendt skal alle kvalifikationskampe spilles i om
egnen af Birmingham.Det danske hold ankommer,som et af
de sidste,til England 19.maj - samme aften er det offi
cielle velkomstparty planlagt.Nogle af de andre lands
hold kommer til England betydeligt før - Israel og Sri
Lanka allerede 8.maj.Argentina og Østafrika følger 12.
og 14.maj,Bermuda og Singapore 15.maj,USA og Canada 17
maj,Malaysia den 13,mens Fiji,Gibraltar,New Guinea samt
Holland og Danmark møder 19.maj.Bangladesh har endnu
ikke afgjort,hvor tidligt holdet kan være i England.
Selve turneringen begynder tirsdag 22.maj og slutter
onsdag 6.juni med de to kampe mellem de tre puljevinde
re og den bedste 2·er.De to vindere af disse kampe går
videre til selve World Cuo,der starter 9.juni o� slut
ter med finalen søndag 23.juni.
De indledende kampe spilles 22,24,29 og 31.maj samt 4.
juni - da der er fem hold i hver pulje,må et hold hele
tiden være oversidder.
Der bliver et antal hviledage og der er reserveret da
ge til eventuelle omspil,enten p.gr.af regn eller hvis
de ordinære 60 overs ikke giver en vinder.
Desuden er der sørget for træningskampe,hvis man ønsker
det og det passer ind i proqrammet.For Danmark er der
·således booket træningskampe allerede den 21.maj mod et
udvalgt hold fra Worcs.Cricket Association og 27.maj
mod Aston Unity.Der bliver også,hvis det ønskes,mulig
hed for kamp 28.maj mod Redditch og 3.juni mod Moseley.
DANMARKS KAMPE
Danmarks første modstander bliver Fiji - denne kamp
spilles i Wellington,knap 60 km nordvest for Birmingham
Torsdag 24.maj er modstanderen Malaysia - kampbane bli
ver Kidderminster,30 km sydvest for Birmingham.Tirsdag
29.maj er Danmark oversidder i sin pulje,men der er ar
rangeret en venskabskamp mod en anden oversidder,nem
lig de gamle bekendte fra Østafrika - denne kamp skal
spilles i Stratford-on-Avon.
Torsdag 31.maj møder Danmark Canada.Knowle & Dorridge,
17 km sydøst for Birmingham,er vært.Mandag 4.juni skal
Danmark ud i sin sidste kamp i den indledende pulje,nem
lig mod Bangladesh.Kampen spilles i King·s Heath,bare
7 km fra Birmingham.

Det øvrige pro�ram i Danmarks gruppe,der er pulje 2,er
følge�de:22.maJ:Canada-Malaysia,24.maj:Bangladesh-Fiji,
29.maJ:Bangladesh-Canada,Fiji-Malaysia,31 .maj:Bangla
desh-Malaysia,4.juni:Canada-Fiji.
I de to andre puljer er programmet følgende:Pulje l,der
består af Østafrika,New Guinea,Argentina,Singapore og
Bennuda:22.maj:Argentina-Singapore,Østafrika-New Guinea
24.maj:Argentina-Østafrika,Bennuda-New Guinea,29.maj:
Argentina-New Guinea,Bermuda-Singapore,31.maj:Argentina
-Bermuda,Østafrika-Singapore,4.juni:Bermuda-Østafrika,
New Guinea-Singapore.
Pulje 3,der består af Israel,USA,Holland,Gibraltar og
Sri Lanka:22.maj:Gibraltar-Holland,Israel-USA,24.maj:
Holland-Israel,Sri Lanka-USA,29.maj:Gibraltar-Sri Lan
ka,Holland-USA,31.maj:Gibraltar-Israel,Holland-Sri Lan
ka,4.juni:Gibraltar-USA,Israel-Sri Lanka.

Kampene spilles indenfor et radius af ca.80 km fra Bir
mingham med Shrewsbury som yderste kampplads mod vest
og Northampton som yderste mod øst.
LANDSHOLDSTRUPPEN
Under de givne forudsætninger,d.v.s.afbudene samt at
andre spillere,som tidligere er blevet spurgt,ligele
des har måttet melde fra,mener vi ikke at der p.t.kan
stilles et stærkere landshold herhjemme.
Det vil være en enorm styrkelse med Henrik Mortensen
og Hardy Sørensen tilbage på holdet,deres 38 landskam
pe repræsenterer rutine og erfaring i truppen,men sam
tidig har UK fortsat sin ungdomslinie ved at udtage
folk som Steen Thomsen,Bjarne K.Jensen,Claus Morild og
Ole Beir Andersen.
Nogle vil måske sætte et spørgsmålstegn ved keeperudta
gelsen,uden at forklejne Bent Rossen - men det er den
ne sektor,der er ramt af afbudene,og ser man efter er
statning i den nuværende l.division er der ikke oplag
te afløsere.Nogle ville måske pege på Ringsteds keeper
og var han et bedre bat,havde han nok også været på ta
le.Så - stadig under indtryk af disse afbud - det hold
vi sender til VM er det stærkeste,der kan stilles,sta
dig efter vor ringe mening.Kampene i maj næste år vil
så vise,om der er hold i denne mening.
ola.
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Svanholm vandt sit andet
DM si at sige på målfoto
Som ventet blev afgørelsen om årets danske mesterskab
dramatisk - men at Svanholm med mindst mulig margin,nem
lig eet turneringspoint kunne sikre sig sit 2.DM i DCFs
historie,havde ikke mange regnet med - allermindst DCFs
bestyrelse,der måtte bytte noget rundt,før medaljerne
af de ædlere metaller var placeret rigtigt.
Det blev de taktiske finesser,der afgjorde mesterskabet
- i de to udsatte kampe AaB-Skanderborg og Nykøbing M.Svanho1 m var parolen for de to DM-kandidater 8 turne
ringspoints - hverken mere eller mindre.
Svanholms Jørgen Jønsson så at det gik for trægt for
hans spillere i deres l.halvleg i Nykøbing og lukkede
udfra den forvisning,at det ikke gjorde spor,om morsing
boerne fik et enkelt turneringspoints.Henrik Mortensen
AaB mistede kostbare overs mod Skanderborg ved at batte
op til 61 for 3,hvor 33 for 2 havde været nok til en 1.
halvlegs gevinst efter at Skanderborg var ryddet for ba
re 32.Det tog AaBerne 17.4 overs at score de 61 points
- hvis bare 7 af disse overs var blevet "gemt" til spil
letidens sidste del havde AaBerne stået med langt bedre
betingelser end de 8 overs,man nu fik til at score 61
point.Ganske vist kunne man ikke forudse at regn ville
give afbrydelser i spillet,men for os at se havde Hen-

rik Mortensen.der selv stod inde,da SkanderborCJS total
blev passeret,ikke nogen grupd til at batte videre.
I Nykøbing skulle Svanholm score 111 på 20 overs og med
26 på tavlen efter de to første,var tonen givet an.Kø
benhavnerne brugte 16,4 overs til sejren og de 8 turne
ringspoints,der viste sig at være lige nok til DM.
SKANDERBORG SNYDT
Ugen før havde svanholmerne ellers været lige ved at
afgøre det hele selv - efter AaBs indledende 119 batte
de Svanholm op til 108,men bl .a.stærkt spil bag gærdet
af Erik Westergaard betød,at de to omkampe skulle spil
les.
I samme weekend gjorde Glostrup dette blads redaktør et
par pilsnere fattigere - et lille væddemål med Lars Ma
thiassen om at Skanderborg og ikke Arhus ville få bron
ze,blev tabt,da Glostrup slog Skanderborg med bare otte
points,mens århusianerne selv vandt en planmæssig sejr
over Nykøbing Mors.
Med bronzen placeret og AaBs 6-1 sejr over Svanho1 m var
stillingen i toppen 44 turneringspoints til AaB,43 til
Svanholm - de forsvarende mestre kunne ikke løbe an på
at 6 turneringspoints mod Skanderborg var nok.Derimod

Glostrup_var den store,glædelige overraskelse i l.division - holdets energiske ungdomsarbejde har båret frugt
og man fik
vel allerede det første varsel om en spændende sæsonafslutning,da Glostrup "spændte ben" for Svan
holm.Her er dommer Kaj Hjorth ved at rejse pindene efter et Svanholm-fald,mens Morten Petersson betænkelia ser
til.Keeper er Søren Roland,med ryggen til Per Hansen og med front imod Ole Roland.(Foto:Hans Strømsvik) �
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betød sejr efter færdig kamp at Svanholmerne kunne gøre
hvad de ville i Nykøbing,der iøvrigt ikke forærede no
get væk,men stillede det stærkeste hold,der formentlig
p.t.kan opdrives på øen - kun Bjarne Jensen var ikke
med.
BITRE BEMÆRKNINGER
I Ø.Uttrup fik Skanderborgs gærdespillere næppe et bat
til bolden,selvom en regntung bane ellers skulle være
i gærdespillernes favør - på bare 25 overs var samtlige
midtjyske gærder ude for kun 32.Ingen nåede to-cifret
score - Carsten Morild tog 3 gærder for 6,Jørgen Morild
3 for 13,Henrik Mortensen 2 for 5 og Ole Isaksson l for
7 - hurtigt og propert arbejde,glimrende markspil,kort
sagt AaB-erne,når de er på toppen.
Claus Morild og Hardy Sørensen åbnede - 30 på tavlen,
da første gærde faldt.Henrik Mortensen gik ind - 33 da
den anden åbner var ude.Dermed var l.halvleg vundet,
men Henrik Mortensen og Klaus Buus blev ved - da Henrik
Mortensen var faldet for 6,battede Carsten Morild og
først ved 61 kom lukningen - efter 17,4 overs.I næste
omgang strittede Skanderborg betydeligt mere imod og
det afstedkom adskillige bitre bemærkninger fra Henrik
Mortensen,da sagen var afgjort.Midtjyderne prikkede og
først efter 60 overs på nær een bold var holdet ude for 89-Erik Juul stod inde i halvanden time og scorede
28,før han blev dømt ud med ben for - iøvrigt faldt ik
ke færre end seks Skanderborg-folk med ben for.Keld Kri
stensen blev næstbedst med 16.Henrik Mortensen tog 5
for 36,Carsten Morild 4 for 21 og Klaus Buus l for 19.
Vi ved ikke,hvor mange af de 17,4 overs,der var kastet
i AaBs l.halvleg,da Skanderborgs total var passeret men lad os sætte at der var brugt 11 - med syv overs ek
stra mener vi at AaB ville have fuaft lettere ved at sco
re de så manglende 90 points på 15 overs istedet for at
AaB-erne nu skulle score 61 på kun 8 overs,samtidigt
med at mørke og regn begyndte at genere voldsomt - på
3,4 overs blev det til 21 points - Hardy Sørensen løbet
ud ved 6,Henrik Mortensen grebet ved 21 og dermed var
"slaget" endt.
"TAL IKKE MED DISSE MENNESKER"
Vi overlader til redaktør Eivind Samuelsen,Aalborg
Stiftstidende,at berette om slutningen:
-Henrik Mortensen var rasende,da han i silende regn mar
cherede ud fra cricketbanen..Skanderborg gav os aldrig
fair play.Da vi havde chancen for at vinde efter færdig
spillet kamp,pakkede Skanderborg sig ned og nøjedes med
at prikke.De var kun ude på at hindre os i at vinde ef
ter færdigspillet kamp.Holdet spillede ikke sin egen
chance.Jeg under Svanholm mesterskabet,men jeg tilgiver
aldrig Skanderborgs spillere,med anføreren Jens Priess
i spidsen,deres spillefacon i denne kamp...
I de sidste overs tiltagende mørke begyndte det at reg
ne og Skanderborgs anfører Jens Priess forlangte kampen
stoppet.-Det afgør dommerne,skreg Henrik Mortensen.Og da
dommerne beordrede fortsættelse fortsatte kampen nogle
kast endnu,mens regnen væltede ned...
Sam, der iøvrigt bemærker at Henrik Mortensens kastean
greb i Skanderborgs 2.halvleg forekom for lidt varie
ret,slutter: ...det sidste,vi hørte Henrik Mortensen fny
se var,da han til en medspiller,som talte med en mod
stander fra Skanderborg sagde: -Tal ikke med disse men
nesker.
LUKKEDE l.HALVLEG
I Nykøbing havde svanhållmerne bogstavelig taget "hængt"
i telefonen for at få resultatet fra Aalborg.Selv hav
de de gjort sig færdig tidligere,selvom morsingboerne
absolut ikke gav noget væk.-Stemningen var mere end
fjendtlig.Morsingboerne foretrak tydeligt at se mester
skabet havne i Nordjylland og det var ikke småting af
tilråb vi måtte lægge ryg til fra tilskuerne,men jeg
havde forberedt vore unge spillere på det og de holdt
beundringsværdigt temperamentet i ave-�sagde anfører
Jønsson til Glostrup Folkeblad efter kampen.
Nykøbing startede med pæne 105 på to timer og 20 minut
ter til trods for at den ene åbner Poul Pedersen fik 0
og den anden Henning Jensen kun 4.Claus Hansen og Erik
Hansen med henholdvis 32 og 2o dannede rygraden i den
jyske inning,hvor Ole Mortensen fik et så godt resultat
som 7 for 40-Ved 73 blev Claus Hansen grebet ud af Mor
ten Petersson og dermed var sagen i realiteten afgjort
De sidste 6 mand kunne kun føje yderligere 32 til.

Morsingboerne lokkede med Erik Hansen,der tog 4 gærder
for 36 på 6,5 overs.Kun åbner Finn Nistrup bevarede ho
vedet koldt og stod med 30 efter en time hvor han havde
mistet fem makkere og totalen kun var 73.Så lukkede
Jønsson halvlegen og sendte Nykøbing ind igen - med 3
timer og 10 minutter tilbage.
GOD START
Mens Henning Jensen bed sig fast scorede Peter Dalgaard
frisk til og scorede bl.a.to 6-ere,før han efter 3 kvar
ter blev grebet ud ved total 40.Så bragte Jørgen Jøns
son sig selv ind i kasteangrebet på rette tidspunkt fik Henning Jensen med ben for ved 42 og uden yderlige
re scoring gik endnu to mand.Tage Mikkelsen noterede
sig som Dalgaard for 31,men hans makkere havde ikke tek
nik til Lars Hansens bløde bolde - Lars Hansen afløste
nemlig Jønsson og da morsingboernes 5.gærde faldt ved
74 blev de sidste ryddet for kun yderligere fire points
Svanholm havde så 20 overs til 111 points.
Claus Hansen startede hårdt på Gert Christensen,der sva
rede med fire 4-rere i første over.I næste scorede Ni
strup 10 points og så var tonen givet an - Michael Pe
tersson fulgt op med 41 not out og sammen med Søren Ham
berg battede han sejren hjem - endnu med 20 bolde til
bage af kampen.
SUVERÆN lnCKETKEEPING
Med fire greb viste landsholdskeeper Erik Westergaard
sin klasse i returopgøret AaB-Svanholm ugen før.Den
kamp AaB ikke måtte tabe,hvis holdet fortsat skulle væ
re med i DM-kampen efter de foregående to ikke-færdig
spillede matcher.
Henrik Mortensen åbnede sammen med Claus Morild og for
cerede fra starten - denne noget usædvanlige dispositi
og viste sig rigtig.Der blev givet chancer og,lingen af
AaB-erne nåede over 23,hvilket blev Klaus Buus-score,
mens Mortensen tegnede sig for 20,0le Isaksson for 17
og Jørgen Morild for 14.0le Mortensen var bedste kas
ter med 6 for 61,mens Morten Petersson tog 3 for 11.
For AaBerne var det vigtigt at scoringen gik hurtigt
og de 119 points var da også hjemme på et par timer,så
der var god tid til et koncentreret markspil - Lars Han
sen var ude for O og selvom Ole Mortensen og Søren Ham
berg søgte at skabe en god gærdestand blev de splittet
ved 29 og siden blev svanholmernes gærdespil mere og
mere usikkert - med Morten Petersson med 26 som en hæ
derlig undtagelse.Han var med til som ?.gærde at batte
op fra 61 til 93 - men de sidste gærder kunne ikke sco
re de vindende 27 runs - der manglede endnu 14,da Jør
gen Jønsson gik ind som sidste mand og 11,da bolden sad
mellem keeper Westergaards ben og skinne.Henrik Morten
sen tog 4 gærder for 29,Buus 2 for 29.0le 11ortensen sco
rede 21,Søren Hamberg 16.
SPÆNDENDE FINISH
Arets landsholdsdebutant,Steen Thomsen,Glostrup,viste
sine uomtvistelige evner,da han tog 6 gærder for 34 på
23 overs,heraf 10 maidens mod Skanderborg.De fire før
ste jyske gærder var ude for kun 13 og selvom Erik Juul
og Lars M.Nielsen med 21 og 2o fik stabiliseret gærde
siden lykkedes det ikke at passere Glostrups indleden
de 122.Torben Stern pyntede ganske senere på sagen med
17 men da 3.jyske gærde var nede ved 86,var sagen så at
sige afgjort - de sidste gærdespillere skabte alligevel
en spændende finish ved at nå så nær som 114.
Glostrup var ellers ikke startet for godt - fire mand
var ude for 34,men h-er øgede veteranerne KHud Nordkamp
og Thor Jensen i en god 5.gærdestand til 94,med henholds
vis 29 og 34.
I Nykøbing vandt Arhus problemløst med 6 stående gærder
bl.a.takket være den tidligere Nykøbingspiller Hans
Hans Frantzen,der tegnede sig for 77 not out efter at
Nykøbing var startet med 115 i en inning,hvor kun åbne
ren Poul Pedersen æed 41 gjorde væsen af sig.John Madsen
tog 7 gærder for 38 og Mogens Gregersen havde fire greb
bag gærdet.
Dermed var bronzemedaljerne placeret,samtidig med at
Glostrup med største tilfredshed kunne se tilbage på
holdets debut i l.division og Nykøbing ligeså beskæmmet
erkende,at var man ikke kommet med i DM-spillet havde
holdet næppe haft styrke til at begå sig i opryknings
spillet.Men morsingboerne har styrke til at komme igen
- f.eks.er en kaster som Lars Dalgaard en særdeles far
lig herre,hvis han får lov at få mere rutine.
ola.
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KB rykker op
Slagelse og
Køge må ned
Vel egentlig ikke uventet blev det Kjøbenhavns Boldklub
der erobrede 4.pladsen i oprykningsspillet og dermed den
sidste billet til 1.division 1979.Holdet gør kollegerne
fra Bagsværd følgeskab og vender tilbage til l.division
efter to års fravær - akkurat som AB.Begge de to hold
forlod 1.division i 1976.
f,1ens Hjørring længe var dødsdømt fik fynboerne fra 1909
det sidste slag og degraderingen til 2.division i omkam
pen mod AB,der på det tidspunkt ikke havde noget at kæm
pe for,men som alligevel var istand til at slå B 1909
med knebne 9 points,især takket være Bjarne Rossens kast
ning.Han tog 6 for 45 på 24 overs efter at AB selv var
startet med 148 - her havde åbningsgærdet Niels Talbro
67 og Rossen støttede selv med værdifulde 47 efter at 5
AB'ere var ude for kun 53.B 1909 havde fortsat Egon Jen
sen under fanerne og han blev bedste kaster i det ell.ers
noget blodfattige fynske angreb med 4 for 50,hvor Mo
gens Christensen tog 2 for 20,mens Flemm.Dalager fik 2
for 37 og Per Jacobsen 1 for 31.Disse to gjorde sig til
gengæld udmærket ved gærdet efter at de to første fyn
ske gærder var ude for bare 2.Dalager med 23 bragte sarn
men med Peter P.Klokker (24) ro over gærdesiden igen
og siden skabte Per Jacobsen med 49 spænding om resul
tatet ved,bl.a.sammen med Jan Klokker (21) at batte op
fra 74 for 6 til 137 for 8.Men de sidste gærder klarede
ikke kravet og da det samtidig blev klart at KB havde
vundet i Ringsted måtte B 1909 ned - for første gang i
de 25 år DCFs turnering har løbet.
1909 kan se tilbage på et DM i 1960,en 2.plads i 1959
og 3.pladser i 1964,1972,1973 og 1974,mens holdet så
sent som sidste år blev nr.4 i 1.division.Med mere bid
i kastningen skal holdet dog nok komme til at dominere
2.division og der er næppe tvivl om at holdet kommer
til at spille om pladsen i l.division igen næste år.
BATSMEN'S PARADISE
Samtidig med 1909's nederlag vandt KB den udsatte kamp
i Ringsted,der ligesom AB var sikret.Det blev en kamp,
hvor gærdespillerne førte det store ord.Abneren Per Vin
ding havde sammen med Henning Bergh en century-gærde
stand for Ringsted,da de gik fra 3 til 114 - Vinding no
terede sig for 45 og Bergh for ialt 70.Han blev siden
støttet af Jan og Ebbe Hansen (20 og 24) samt unge Mi
chael B.Hansen,der gik not out med 27.Ringsted nåede
209· for 7 på sine 63 overs.
Men det var ikke nok til at stække Steen Lund og Jørgen
Holmen.Lund åbnede og totalen var 83,da han havde taget
afsked med fire af sine makkere.Så kom Holmen ind - han
og Lund battede fra 83 til 210 og sejren ·var hjemme,en
sejr,der viste sig at være nok til forfremmelsen - KB
havde ellers endnu en mulighed i den udsatte kamp mod
AB,som det nu ikke blev nødvendigt at spille.Steen Lund
gik not out med 88,mens Jørgen Holmen havde 80 på tav
len da Ringsteds total blev passeret.
Kvalifikationsturneringen om de to nedrykningspladser
fra 2.division blev en særdeles langstrakt affære,spole
ret af snart sagt et utal af regnaflyste kampe - også
een for mange.mente Horsens,der protesterede mod at Svan
holm II havde aflyst kampen i Brøndbyerne fredag afteh
hvor en repræsentant for Horsens på kampdagen ved selv
syn kunne konstatere,at banen vel var våd,men dog bruge
1ig.
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Jørgen Holmen
Steen Lund
-battede Kjøbenhavns Boldklub tilbage i 1.division
Svanholm kunne møde med erklæring fra stadioninspektøren
om at banen på aflysningstidspunktet var ubrugelig og
det reducerede turneringsudvalg afviste protesten.da
der ikke er paraqraffer som dækker tilfældet.Også Hor
sens anden planlagte kamp mod Frem i Valby,var blevet af
lyst under henvisning til banens tilstand.
Nu fik det hele ingen betydning - kampen mellem Svanholm
II og Horsens blev ikke nødvendig,idet Herning vandt en
tidligere regnaflyst kamp i Køge og dermed henviste de
nyoprykkede sjællændere til 3.division efter kun et en
kelt år.Den anden nedrykningsplads havde Slagelse noget
overraskende,forinden "sat sig på".1979 bliver det før
ste år i DCF at Slagelse er dårligere placeret end 2.di
vision.Her har sjællænderne som oftest været domineren
de men dog med afstikkere til 1.division - i 1960,1963,
1968-70 og senest i 1973.
KØGE BLEV SKARPRETTER
føge endte med at blive Slagelses skarpretter,idet hol
det erobrede 3 turneringspoints i de to holds indbyrdes
kamp.Sejr til Slagelse eller blot de 3 points til Slagel
se havde formentlig givet holdet en ny sæson i rækken,
men kasterne var ikke effektive nok.Køge havde ligeså
hårdt brug for turneringspoints og selvom ni Køge-spil
lere var ude for 106 mod Slagelses total på 136,holdt
Leif Hansen og Arne Nielsen stand for Køge i de sidste
18 overs.De 80 pct.var lige netop passeret med de-106
points.
Dagen før havde Slagelse hjemme tabt den tidligere regn
aflyste kamp mod Frem.Troels Nielsen havde tur i kast
ningen og fjernede 6 gærder for kun 19,så Slagelse måt
te nøjes med beskedne 95 (Kim Christiansen 32).Johan
Luther åbnede med 57 og makkeren Mahboob Subhani (20)
falctt først ved 62.Selvom Troels Nielsen fik O og Lut
her selv faldt lige efter skete 2.gærdefald først ved
97 og dermed var en problemfri sejr hjemme.
HERNING ORDNEDE SAGERNE
Som nævnt havde det været meningen at Horsens skulle ha
ve spillet mod Svanholm lørdag og mod Frem søndag,men
disse kampe var blevet aflyst,så spændingen om den an
den nedrykningsplads blev holdt ved lige et par uger
endnu.
Herning var absolut heller ikke uden for nedrykningsfa
re,men tog det første skridt i sikkerhed ved at besejre
Svanholm hjemme - Mohammad Abbas tog 6 gærder for 28
og Bjarne Rosendal 2 for blot 4 points,således at Svan
holm måtte nøjes med beskedne 84.Hernings score blev
155 efter at åbnerne Folmer Christiansen og John Simon
sen først skiltes ved 51 og 4.gærde var nede for 112.

t-lohammad Abbas
-guld værd for
Herning

Horsens fik samtidig spillet sin kamp mod Frem,men kun
ne trods en udmærket halvleg på 195 (Ole Schaumann 68,
Poul E.Hjorth 50) ikke stille noget op mod Frems gærde
side,der passerede for kun tre fald - Troels Nielsen
og Finn Madsen battede fra 71 op til 204,med henholds
vis 84 og 51 not out i regnskabebogen.
Mens Horsens afventede udfaldet af protesten mod Svan
holm tog Herning til Køge næste weekend for at få af
viklet den anden af de kampe,der nu stod tilbage.Køge
skulle vinde for at sikre sig - skete det,blev Horsens
kamp mod Svanholm højaktuel.Stillingen inden disse sid
ste kampe var nemlig 28 turneringspoints til såvel Hor
sens som Herning og 23 til Køge.Med en 6-l til Køge
ville både Køge og Herning stå med 29,Horsens med 23.
Tænker man sig kampen Svanholm-Horsens ende 6-l til
Svanholm ville alle tre hold stå med 29 turneringspo
ints og kalenderen formentlig vise 24.september.
Men man slap for at få regnstokken i brug - Herning
vandt uden de store problemer i Køge.Ganske vist var de
fire første jyder ude for kun 25,men Tom Jensen og Fred
dy Sangild fik stabiliseret spillet.Sangild blev ramt
af en bold på kæben og måtte på hospitalet.Han kunne dog
efter halvanden time være med igen,men Hernings hold
blev noget rystet af uheldet og havde mistet 6 qærder
for kun 43.Tom Jensen scorede dog ialt 43,mens Jan Lo
uis Thomsen bidrog med vigtige 20 som 10.gærde sammen
med den tilbagevendte Sangild - de satte totalen op fra
85 til 127 og det skulle vise sig nok.Køge startede
sammenbidt men blev presset i defensiven - 3.gærde var
først nede ved 53,men de sidste 7 mand kunne kun føje
yderligere 31 til totalen - Køge havde især besvær med
at spille Mohammad Abbas·og Sangilds langsomme kastning
- Abbas tog 5 for 18 på 16 overs,heraf 9 maidens,Sangild
3 for 31,ligeledes på 16 overs,heraf 7 maidens.

TURNERINGEN
De to nye hold i 2.division bliver som ventet Viborg,
der vender tilbage efter kun et enkelt år i 3.division
samt Glostrup II,der for første gang er i det finere
selskab - men klubben fra Solvangsparken har vind i sej
lene for tiden,hvad klubbens l.holds indsats jo ogs� vi
ser - og efterhånden som de unge talenter vokser til,
skulle der være bredde nok til at begå sig i 2.division
hvadenten man så er med på tanken om 2.holdene der el
ler ikke.
Glostrup II følger dog kun i de fodspor som tidligere
KB II,Skanderborg II,Nyk.M.II,Hjørring II og senest
Svanholm II har trådt - alle disse 2.hold har nemlig på
et eller andet tidspunkt været i 2.division.
Forløbet af indeværende sæson betyder,at der ikke kom
mer noget hold ned i 3.division vest til erstatning for
Viborg.Husum har vundet mellemrækken kreds 32 og skulle
således kæmpe med vinderen af kreds 33,Chang II,om den
ledige plads - men Chang-reserverne er ikke interessere
de i en forfremmelse.Det vil sige at Husum uden videre
erstatter Viborg - og med den store jævnbyrdighed,der
har været i 3.div.vest i år kan man vist kun hilse med
tilfredshed at man slipper for nedrykning.
Det bliver derimod ikke tilfældet i 3.div.øst,hvor he
le fire hold forsvinder - Glostrup II rykker op,mens

Akademisk Boldklubs nye hold i l.division - bageste række fra venstre:jan Ribel,Niels Nørregaard,Thomas Kentorp,Ole
Beir Andersen, Torben Olesen,Ole Helmersen og Per Marcussen.Forreste række fra venstre:Thony Hadersland,Bent Rossen
(keeper),Niels Talbro (anfører),Peter Sørensen,Erik Neergaard.Fraværende:Bjarne Rossen og I.Rana.
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Husums hold fornyelsen i
3.div.vest:Bageste række
fra venstre:Rainer Neu
mann,Peter Vollbeer,Uwe
Wiese,Hermann Alker,Hel
muth Vollbeer,Karl Heinz
Blumenau,forreste række
fra venstre:Hans Lechner
Henry K,Buhl,Toni Greger
sen og Gynther Wiese.Lo
renz Thomsen og \Jalter
Peters er ikke med på
billedet.

Frem II rykker ud.Da Slagelse og Køge må ned fra 2.divi
sion,må deres respektive 2.hold i henhold til reglerne
også rykke ud.Oprykker er Nykøbing Falster,der vender
tilbage efter kun eet år i mellemrækken og også forven
telig har styrken til 3.division.Alt i alt kan det ende
med at 3.div.øst kun bliver på 10 hold,men der har modsat 3.div.vest - været en del tilfælde,hvor hold har
måttet melde afbud,så alt i alt kan der vist kun være
rimelighed i at kamptallet sættes en smule ned.
SIKREDE SIG UDEN PROBLEMER
Glostrup II skulle i sine sidste to udsatte kampe have
mindst 7 turneringspoints for at klare oprykningen,men
allerede i den første,mod Ringsted II blev det til alle
8 og dermed måtte Sorø se sig snydt.
Ringsteds noget amputerede hold kunne kun præstere 48
og 64,hvilket Glostrup kun behøvede at miste et gærde i
hver halvleg for at passere.Søren Mikkelsen brillerede
med 31 not out ved gærdet og ialt 12 gærder for 58 på
17,3 overs i de to Ringsted-halvlege.
I vestkredsen skulle Fredericia vinde 8-0 over Esbjerg
II for at have en chance for at fravriste Viborg første
pladsen,men det lykkedes ikke.Fredericia lagde ganske
vist ud med overbevisende 246 for 5 (Kurt Østergaard 65
Steen Østergaard 56,Bjarne Henriksen 41 og Per Eskild
sen 35+),men Esbjerg var ikke sindet at lade sig tage
mere end een gang og knap nok det,idet 2.holdet battede
helt op til 221,før sidste mand var ude - Kurt Hansen,
der var inde som 7.gærde gik not out med 86 efter at de
unge åbnere Kim Madsen (21) og Dennis Olsen (44) havde
lagt bunden.Kurt hansen scorede sine 86 på blot 44 mi
nutter.
Viborg løb imellemtiden ingen risiko på Odense stadion
hvor jyderne startede med 236 for 6 mod B 1913.Flemming
Sørensen (54) og Jan Andersen (53) havde en century
gærdestand i 2.gærde,hvor de øgede fra 23 til 127,og si
den var Karsten Kennild (63) og Flemm.Agerskov (38) ved
at gøre dem kunststykket efter da de scorede 77 som 4.

Kurt Hansen kæp i hjulet
for Fredericia
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gærder.Så tog Agerskov 7 gærder for 20 og fynboerne var
ude for 73.Viborg søgte at få 1913 ud en gang til,men
Jørgen Hvidkær (40+) og Sv.Pedersen (20+) slog bremserne.
Det var heller ikke nødvendigt - Fredericia kunne med
en 8-0 sejr i den regnudsatte kamp mod Dronningborg nå
a points med Viborg,men da midtjyderne havde vundet det
indbyrdes opgør,var der ikke mere at komme efter.
HUSUMS FØRSTE NEDERLAG
Som nævnt har konkurrencen i 3.div.vest været nård.Kol
ding,Kerteminde,Skanderborg !!,Esbjerg II og Nykøbtng
M.II har fulgt Viborg og Fredericia til dørs.I sidste
spillerunde blev disse holds indbyrdes placering afgjort
Skanderborg II sluttede lidt overraskende på 3.pladsen
ved at vinde over Arhus II.Preben Juul (70) og Henry
Rasmussen (39) var hovedkræfterne bag Skanderborgs ind
ledende 161 - disse veteraner har haft en fornøjelig sæ
son - og med bl.a.3 for 8 fra Finn Krause var Arhus ude
for 99.Kun Kim Nielsen (45) strittede en smule imod.
Kolding fik sin bedste sæson i flere år med en 4.plads.
I den sidste kamp tog Lars P.Nielsen 7 gærder for 30,så
ledes at Nyk.M.II måtte nøjes med 78.S.Villumsen 5/31
og unge Bjarne Knakkergaard 3/12 var dog lige ved at sør
ge for at de 78 var nok - Kolding kom dog på 88,hvoref
ter Hg.Jensen (27+) og Lars H.Madsen (29+) kun manglede
20 points i at batte den endelige sejr hjem til Kolding
da spilletiden udløb.
Kerteminde blev femte efter en kneben hjemmesejr på 12
points over Holstebro.Kerteminde startede med 141,men
Holstebros åbnere Peter Johansen (36) og Uffe K.Jensen
(38) skiltes først ved 70.De øvrige kunne kun føje 59
til den total og det var ikke nok (Allan Ifill 5/34).
Husum var allerede inden sidste runde vinder af mellem
rækkens kreds 32 og det kan Henry Buhls tropper vist væ
re tilfredse med - i rækkens sidste kamp vandt 1909s ve
teraner nemlig en klar sejr.
Først scorede 1909 240 (Kjeld Jannings 63,Torben Dala
ger 41),så brækkede Henry Buhl en finger da han blev
ramt af en bold fra Dalager,men gik dog not out som åb
ningsgærde med 31.Herman Alker fik 31,men da Vagn Han
sen kom til som kaster og scorede hattrick i sin første
over stod Husum med 56 for 4 og bristede forhåbninger
om at gå ubesejret gennem rækken.
De to andre kampe i den række blev gysere.B l913s· andet
hold startede med 190 mod Kolding II (Arne Grønning 67
Kurt Hansen 58),men Kolding nåede op på 182 (Kjeld Jes
sen 49,Henrik Eriksen 41 og Flemming Christensen 39+).
Hovedgaard fik sæsonens første sejr - med l point over
Kerteminde II,der nåede 125 mod Hovedgaards 126.
I de øvrige mellemrækker kan kort nævnes at JB 77 vandt
det interna5ionale opgør i Lund med 169 mod 119 og at
Chang Il halede en et-gærdes sejr hjem over Herning II.
ola.

DM-finalerne rene walk-overs
I finalen om junior-DM mødte Esbjerg hjemme Svanholm.
På forhånd så Esbjergs hold gevaldigt stærkt ud i for
hold til gæsterne og da Svanholm tilmed måtte stille op
uden to af de spillere,der havde været medvirkende til
rækkesejren,vidste man,hvor det bar hen,inden holdene
gik på banen.
At Svanholm så tilmed tabte et hav af gribechancer i
marken og måske nok var lidt uheldig med et par kendel
ser,gjorde det ulige bal endnu mere ensidigt.Esbjerg
startede ved gærdet og på de tilladte 55 overs blev det
270 points for 8 gærder.
Kim Madsen (70) og Mogens Seider (30) lagde en særde
les solid bund.Senere kom Torben Jensen ind og drejede
gaflen rundt med 97.Men Esbjerg viste sin store bredde.
Anføreren Carsten Griegel battede helt nede som nr.syv
og kom ind,da det sådan set kunne være lige meget.Den
lovende drengespiller Tim Jensen skabte stabilitet med
23.Hos Svanholm kunne kun keeperen Kim Neerup og bowle
ren Kim Larsen trække sig ud af markturen med tilfreds
hed.Kim Larsen kastede fra den ene ende hele tiden og
hans resultat:? for 90 på 28 overs bør der ikke kimses
af med den støtte,han fik.Han har anlæg for at blive en
solid seamer,der ubesværet holder længde og retning.
BLIVER VED GRÆSRODDERNE
Carsten Griegel kastede alt for ubehageligt for svanhol
merne og fik 7 gærder for 38.Svanholm kom ud på små 25
overs for 60,med Niels Maigaard som den eneste,der bed
fra sig i længere tid.
Det er synd og skam at Carsten Griegel frabeder sig kam
pe på DCFs ungdomshold,både for ham og for DCF-holdene.
Men på den anden side er det al ære værd,at Griegel å
bent erklærer,at klubben er nok for ham og ikke stikker
noget under stolen.Rygterne siger,at han kunne blive en
dominator indenfor mange idrætsgrene,men foretrækker at
dyrke sin idræt helt nede "ved græsrødderne".Det er en
sjældenhed,at man allerede som ungdomsspiller når til
den erkendelse.
Ellers har Esbjerg selvfølgelig en mand som Mogens Sei
der,der har flere ambitioner,og som også vil få megen
fornøjelse ud af sin cricket.Men l.års juniorerne - sid
ste års drengemestre Dennis Olsen,Kim Madsen og Torben
Jensen - er folk,som man kommer til at høre meget mere
om.De har forstået at suge til sig af den lærdom,Don
Smith så gavmildt har delt ud i Esbjerg.Den lærdom er
der nu dukket trænere op i klubben til at bevare.Vi tæn
ker her især på Henry Bådsgaard,der sammen med så mange
andre gør et hestearbejde i den forening.
LOD SIG IKKE GENERE
I semifinalen fik Esbjerg,også hjemme,noget mere mod
stand af Viborg.Spændingsmomentet var om Viborgs "stjer
ner" tvillingerne Mogens og Flemming Sørensen,fastbowle
ren Flemming Agerskov og spinneren Jan Thorup kunne ham
le op med Esbjergs bredde.Det kunne de ikke,
Især ikke,fordi Esbjerg tilsyneladende ikke lod sig gene
re særligt,hverken af Flemming Agerskovs fart (4 for 60
på 21 overs) eller - og nærmest tværtimod - af Thorups
spinnere (l for 98 på 20 overs).
Syv spillere nåede tocifret score i Esbjergs halvleg på
228 for 9.Lefthanderen Kim Madsen åbnede med 58 og Jan
Høberg med 39 samt Carsten Griegel med 37 indlagde sig
de største fortjenester.Da Viborgs åbnere var ude ved
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18 og da kun Flemming Agerskov med 31 fik markeret sig
blandt de bedste,var det klart,at slaget var tabt.At Vi
borg alligevel nåede 133 points og holdt stand i 49 o
vers var al ære værd.Det skyldtes at holdets hale,som
ellers ikke har været særlig aktiv,her bed fra sig.I fi
nalen brugte Esbjerg kun Seider og Grigel,men her spandt
Torben Jensen i 21 overs og fik bedste resultat med 4
for 52.
BØR SATSE PA RÆKKEN
Skal man ellers se tilbage på dette års juniorrækker,fo
rekommer det,at klubberne satser mere på at bruge deres
bedste juniores på seniorholdene,end på at lave gode ju
niorhold.Det sidste kommer ligesom i anden række.
Således på Sjælland,hvor der på forhånd var lagt op til
en meget spændende turnering,men hvor Svanholm fik det
alt for nemt.Ringsted havde et hold,som burde have kun
net gøre det sedre,men som sjaskede sig gennem turnerin
gen.Flere af spillerne må også lære sig lidt mere tålmo
dighed ved gærdet.Folk som Jan Bredo,Søren Bo Rasmussen
Michael B.Hans�n og Michael Jacobsen fik ikke nok ud af
det.
Sorø var forfærdelig uheldig ved at Hans H.Nissen - klub
bens lovende hårdkaster - brækkede foden forud for årets
afgørende kamp.Til gengæld kan man så trøste sig med,at
han er en af de spillere,som er fra byen og som man ha�
al mulig udsigt til at få mægtig glæde af i mange år,A
lex Olsen sluttede sæsonen med centuries mod så kapable
modstandere som Ringsted og AB.
AB havde ikke bredden til at gøre sig,selvom Sune Vibeke
Morten Hansen og Thony Haders land hører til de bedste i
rækken.Hadersland fik sin selvtillid ødelagt,sikkert
fordi han blev sat for tidligt ind i seniorkampene.AB
havde sikkert været bedre tjent med at lade ham leve en
"naturlig" ungdomstilværelse,fremfor altid at bruge ham
i seniorkampe fremfor i ungdomsmatcherne.
HVAD BLEV DER AF KB?
Glostrup fulgte også med i toppen,men på et mandskabsmæs
sigt tyndt grundlag.Nu er Søren Mikkelsen jo næsten et
halvt hold,men han har lagt sig en forfærdelig defensiv
spillefacon til.Han skubber desværre mere,end han slår.
Det skyldes måske de byrder,der gennem årene har været
lagt på ham i ungdomsrækkerne og den viden han altid har
spillet med i baghovedet,gående ud på at alt stod og
faldt med ham.Søren Roland - det andet af topkortene hav
de besynderligt nok større succes i l.division,men Glo
strup kunne nu godt,når man har et så interesseret ta
lent gående - have ofret lidt mere opmærksomhed på hans
stil,der sandt at sige ikke er køn.
Hvad blev der egentlig af KB,der havde folk til at kunne
true de bedste,men som kun fik dem til at stille op med
store mellemrum? Det må stå som et spørgsmål,der må kun
ne klares internt i KB.Det er uforståeligt at lovende
spillere som Erik Michaelsen,Morten Blangstrup og Tom
Hansen skal have så lidt ud af det i en sæson.
Køge havde ikke meget mere at byde på end Erik Jensen,
men han fightede imponerende for sagen.Slagelse bestod
også af en enmandshær i Ebbe Christiansen,hvis swingbow
ling ikke havde store chancer,når markspillerne havde så
·svært ved at standse bolden.
ESBJERG RED ALENE
Esbjerg var uden konkurrence i kreds 42,hvor Skanderborg
ikke havde folk til at følge sidste års DM op.Michael
Simonsen er ved at komme efter det,Lars �Jittus spiller
pænt,men savner punch,Lars Gadkjær skal man også nok
komme til at høre mere til,men bredden til at der atter
kunne blive tale om et tophold,manglede.
Knud Larsen gjorde sig indimellem for Kerteminde,hvor
Torben Rasmussen og Jesper Thygesen hjalp til,men det
var ikke,nogen nem sæson for klubben,hvor man først et
stykke hen på året kunne komme igang på den nye bane.
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For 6.år i træk vandt Svanholm det
sjællandske juniormesterskab.De før
ste tre år blev det også til det dan
ske mesterskab,men i de sidste tre år
er det blevet til nederlag i finalen.
Vinderne af kreds 41:Stående fra v:
Steen Paulsen,Michael Olsen,Tommy Hen
riksen,Peter Nielsen,Niels Maigaard,
Knælende fra v:Kim Larsen,Thorbjørn
Wulsten,Allan Hansen,Kim Neerup (anfø
rer og keeper),Søren Henriksen og Da
vid Olafsson.

Man fik indtrykket af en sund udvikling på Arhus junior
hold,hvor Keld Fonvig,Jens Bønding og Karl Sejr sammen
med bowleren Lars Mortensen som oftest laver det meste
uden at de dog endnu er brudt helt igennem,når modstan
derne viser sig at være fjendtlige.Endelig kom Horsens
igennem året med få spillere og lidt hjælp - men ikke
så meget som påregnet - fra Hovedgaard.Ole BUlow kunne
på et så decimeret hold ikke skabe vidundere og det er
meget at håbe,at Peter Power får held til at samle det
lilleputhold,som man meget gerne vil satse på i Horsens.
HAVDE DEN STØRRE BREDDE
Viborg vandt kreds 43 og Flemming Agerskov havde i sin
sidste sæson som junior sin store andel i det.Chang

havde nu nok en større bredde med folk som Niels Bind
slev,Carsten Strandvig (der dog lod sig gå på af en u
heldig Englandstur),John Tørring,Gert Christiansen og
Kim Olsen.Holdet forekommer så stærkt,at det utvivl
somt må rubriceres mellem landets tre stærkeste.
Nykøbing Mors har mægtig gang i sin ungdomsafdeling,men
juniorholdet er det nij så som så med,ihvertfald var det
som oftest drengespillere,der gjorde sig på mandskabet.
Dronningborg måtte lægge ryg til bankene - lyspunkter
fandt holdet sommetider i Ulf Fromhalt og Michael Poul
sen.Men sæsonen sluttede med at man mønstrede fuldt
hold efter vanskeligheder i starten.Hjørring endte sin
- på mange fronter - triste sæson med at trække et ju
niorhold,der havde den flyvske Carsten Kristensen som
Nis.
dominatoren.

Man havde set frem til et virkeligt bravallaslag i fi
nalen om drengedanmarksmesterskabet mellem Nykøbing M.
og Esbjerg.
Begge hold har været nærmest uden konkurrence hele året
Men da det kom til stykket,viste det sig at Nykøbings efter drengeforhold - sjældent brede mandskab var alde
les enerådende.Ikke et af Esbjergs esser fik markeret
sig.Katastrofalt var det,at støttepillen Tim Jensen,sam
men med den anden åbner Jan Jensen og 3.gærdet Bent
Christensen alle faldt ved totalen 10,da Esbjerg star
tede ved gærdet.Da Esbjergs 4.gærde herefter røg ved 25
og det syvende ved 28,kunne DCFs pokaloverrækker Erik
Hansen godt begynde at hyre en gravør i Nykøbing til at
prente klubbens navn på det af vor ærespræsident Kurt
Nielsen udsatte fad.
Bjarne Knakkergaard og Chr.Mikkelsen,der begge kan svin
ge gevaldigt med en bold,stod for hovedparten af øde
læggelserne (Henholdsvis 4 for 27 og 4 for 15).Samme
Knakkergaard,der også er en lovende gærdespiller,måtte
lade livet,da Nykøbing skulle ind og jagte Esbjergs be
skedne 51.Tonny Jacobsgaard (17+) og Peter Lillebæk
(29+) var de eneste,der udover ham kom i ilden,og de
battede omhyggeligt,for de var 32 overs om at passere
- eller det samme antal overs som Esbjerg brugte for at
lave sine 51.
HUSKEDE LØFTET
Kampen måtte aflyses p.gr.af regn første gang,den var
berammet og blev afviklet lørdagen efter i den mest håb
løse af alle septembermåneder.Vejret var ikke for godt
og ødelagde meget af fornøjelsen.Men Nykøbings bane er
jo heller ingen skønhedsåbenbaring.Klubbens efterhånden
årelange kamp mod kommunen for at få det misholdte styk
ke græs gjort til en cricketbane,har ikke været kronet
af de højere magters bevågenhed.
Claus Hansen,Nykøbings træner,måtte en tur i fjorden
efter matchen - med alt tøjet på.Han havde for to år si
den,da Nykøbing vandt lilleputdanmarksmesterskabet,væ
ret så uforsigt at love at lade sig smide i fjorden med
tøjet på,hvis dette hold også blev danske drengemestre.
Det viste sig,at mens ungdommen nu om stunder - efter

hvad Erhard Jacobsen siger - ikke får noget ud af skole
gangen,så kan de ihvertfald godt huske den slags løfter.
Straks efter afslutningen bar Nykøbing-drengene i jubel
Claus Hans�n over til badebroen og dumpede den,trods
alt lykkelige træner et dybt sted i fjorden.

Var lige ved at komme for sent
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MALBEVIDST ARBEJDE
Nykøbings DM beror på noget af det mest målbevidste ar
bejde,der nogensinde er ydet med et ungdqmshold herhjem
me.Claus Hansen har hele vinteren - to gange ugentligt
- arbejdet med drengene efter en,på forhånd,nøje fast
lagt plan.Der har været konditions- og styrketræning,
bl.a.til musik.Alle tekniske ting er blevet gennemgået
og hver enkelt spillers dyder og mangler ført til pro
tokols med den hensigt,at spilleren selv skal arbejde
videre for at afhjælpe svaghederne.
Tekniktræningen er foregået fortrinsvis om vinteren,så
ledes at man i udendørssæsonen har kunnet koncentrere
sig om den egentlige træning.Her har Claus Hansen gen
nem et par sæsoner hafthjælp af den engelske træner Wal
ly Bateson,som drengene forguder,og som har sin del af
æren for,at Nykøbing kører så strålende på ungdomsfron
ten for tiden.
Nykøbings bredde på drengesiden understregedes af at
klubbens 2.drengehold vandt kreds 53 uden at få særlig
megen kamp på noget tidspunkt.Semifinalen kom derfor
til at stå mellem Nyk.I og Nyk.II.Her greb Kim Rishøj
chancen,da han fik lov at batte foran mange af de mere
rutinerede.Han scorede et century på præcis 100,da Nyk.
I startede med 255 for 9 på de ti11adte 55 overs.Man
noterede sig at 2.holdets anfører Kim Pedersen,som har
skaffet sig et af Danmarks bedste kastegennemsnit på
sin vis administrerede sig selv overmåde fornuftigt ved
ikke at kaste mere,end. at han fortsat kan prale af et
overordentligt smukt gennemsnit.Han undlod bl.a.rigtigt
at komme i kløerne på Karl Ejnar Poulsen,der med 55 var
næsthøjest i matchen.
Nyk.II svarede med 72,hvilket var mere end Esbjerg nå
ede i finalen (K.E.Poulsen 3/3 og Bk.Knakkergaard 5/20)

BRØD SAMMEN
I den anden semifinale brød Svanholm aldeles sammen mod
Esbjerg,idet holdet kun formåede at score 17 point.Det
skyldtes at Esbjergs Tim Jensen,der kaster'legcuttere
med god længde og retning,uden at de dog forekommer u
spillelige,tilsyneladende overhovedet uden besvær hæld
te bolden ned i gærdet hos Svanholmerne.Han tog ni gær
der for 5 points - et resultat,der kan vaske sig i en
DM-semifinale.
Esbjerg var selv startet med 163 for 9.0gså her førte
Tim Jensen an med 44,mens Bent Christiansen scorede 42.
Svanholm kastede sådan set ikke dårligt,bl.a.leverede
Lars Østergaard (4/41) nogle ubehagelig,lange inswinge
re,mens anføreren David Olafsson (4/50) var lidt længe
om at få gang i den kastemaskine,der ved andre lejlig
hederhar skaffet Svanholm triumfer.
SVERIGE KOM MED OVERRASKELSEN
Bortset fra Slagelse,som trak holdet,blev den sjælland
ske drengerække afviklet stort set efter planen.Sensa
tion var jo Bjerred CC,det svenske hold,der fik lov at
træde ind,da Lund trak sig.Det var nu de samme spille
re,men når det blev Bjerred istedet for Lund,skyldtes
det at Lund var for langt ·væk for det cricketinteresse
rede kuld drenge.
Vi har tidligere fortalt om,hvor langt disse drenge er
nået i løbet af forbavsende kort tid.De sluttede sæso
nen med sejre over KB og Frem.Valby-holdet var i Bjer
red 17.september.Kampen var udsat�til den dato for at
d�n kunne gå ind i et propagandaarrangement for cricket
Tils�uerne må have fået et usædvanligt indtryk af spil
let,idet Frem var ude for 4 points på 6 overs i l.halv
leg,efter at Lund var startet med 148.I 2.halvleg retab
lerede Frem·erne dog de danske farver en smule ved,med
Karl-Erik Pedersen som topscorer med 54,at score 76 .Men
8-0 sejren var Bjerreds.I legskrueren Calle Asker hav
de de en mand som tog 8 gærder for 26.Sværere havde Frem
det jo,men alligevel i folk som Karl-E.Pedersen og Hugo
Strømskov spillere,der kan bygges på.
Ringsted stod og faldt med Ole Olsen og selvom han er
god,kunne han ikke klare de bedste hold alene.KB havde
i brødrene Kenneth og Martin Burridge og i Sagib Desnim
�ogle �kke uefne kort og i det hele taget var materialet
ikke ringe - der mangler blot lidt samlig på det.
AB fik ikke helt så meget ud af det,som man kunne vente.
Bl.a.Henrik Sørensen,Søren Morthorst og Jesper C.Nielsen
forekommer ellers at have gode anlæg,men særligt kaste
angrebet kostede dyrt.AB-drengene kaster for fleres ved
kommende langt hårdere end de magter.Det virker ret ab
surd at se holdet lade fastbowlere komme ude fra græn
sen og tyre den ene møgskæve bold efter den anden ud
til byes.Hverken gærdespiller eller keeper havde en chan
ce.
Køges Peter Sørensen havde i fjor en mægtig sæson som
lilleput p.gr.af sin størrelse,men var knapt så domine-

rende i år,hvor der stilledes større krav til teknikken.
Brødrene Kenneth og Matti Jacobsen tog sig af det meste
af kastningen,men den kunne ofre minde om det,AB præste
rede.
Allan Nielsen og Michael Jensen åbnede normalt for Ros
kilde og gjorde mest indtryk i dette svære første år.
Roskilde gennemførte sæsonen,sejre blev det ikke til,
men Rom blev jo heller ikke bygget på een dag og kan
Roskilde blot holde sammen på dette kuld,lysner det.
Endelig var der så Glostrup og Svanholm,der sloges om
rækkesejren.Det blev en gyser af rang,da de mødtes med
en gevinst på eet stående gærde til Svanholm.Egentlig
var det ingen reklame for Brøndbyholdet.Glostrups hold
bestod mest af lilleputter og den normale hovedkaster,
Lars Mikkelsen,var i stykker og kunne ikke kaste.Men an
føreren Jesper Sørensen havde held med alt hvad han fo
retog sig og Jan Ebbesen imponerede med nogle ikke uef
ne legskruere.Mads Jørgensen kunne blive en fin gærde
spiller,men er en sjælden gæst.
I den afgørende match varetog Lars Østergaard en stor
del af Svanholms kastning.Han har en højest interessant
action,som mange forgæves har søgt at rette på.Han kas
ter ret hårde inswingere,der går med armen næsten vand
ret.Det betød at han af en af dommerne i juniorfinalen
mod Esbjerg blev noget så usædvanl1gt som no-ballet for
at kaste underarms uden at have meldt det - og så tog
han selvfølgeligt et gærde netop på den bold!Men ellers
havde.Svanholm i Allan From Hansen en keeper med mægti
ge muligheder - også som gærdespiller - og i Jesper Lar
sen og Søren Henriksen et par kort,der kan blive fremti
dige dominatorer.Sidstnævnte er søn af Svanholms mange
årige førsteholdsspiller og ekslandsholdsspiller i hånd
bold Bent Henriksen.Endelig skal man hos Svanholm ikke
kimse af David Olafsson.
ESBJERG ALT FOR GODE
Esbjergs hold var alt for godt for kreds 52,men trods
alt ikke nær så godt som sidste års mesterhold fra klub
ben.Der var en del lilleputter på og de havde,i modsæt
ning til Tim Jensen i fjor,i år stort set den størrelse
det forudsættes at lilleputter har.Tim Jensens lillebro
der Jan bliver god og den lefhandede keeper Bent Chri
stiansen,der q1kke har spillet ret længe,er bemærkelses
værdigt hurtigt også blevet en solid batsman.
Holdet kom ned på jorden i Nykøbing,men det var sådan
set kun at vente,når man nu tænker lidt nærmere over det
fordi de to hold var så forskellige i fysik.
Kerteminde med Chr.Christiansen,Henning Larsen og Peter
Lyø (søn af Kjeld Lyø,1909) så ud til at have morskab
af deres cricket,men resultaterne kunne nok have været
lidt bedre,hvis koncentrationen havde stået mål med in
teressen.Skanderborg havde bl.a.Flemming Uørgensen der
jo har et mægtigt boldøje,men som må forstå,at det.ikke
er nok_i bedre selskab at kunne knalde på tværs og at
centuries mod rene nybegyndete som B 1913 ikke hører no-

De danske drengemestre fra'
Nykøbing M.Stående fra v.:
Træner Claus Hansen,Jesper
Jacobsen,Kaj Ove H.Nielsen
Karl E.Poulsen,Martin Ry
Krogh,Chr.Mikkelsen og Pe
ter Lillebæk.Forreste ræk
ke fra v.:Torben Glintborg
Tonny Jacobsgaard (wck),
Kim Rishøj,Torben Dalgaard
og Bjarne Knakkergaard(anf
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gen steder hjemme.
Heldigvis lod B 1913 sig ikke afskrække af de mange øre
tæver holdet løb ind i.Michael Jørgensen og Søren Holm
Pedersen fik efterhånden gærder,når de kastede.Det er
iøvrigt en erfaring man gør som cricketleder,at det slet
ikke er så dårligt at starte et nyt hold cricketspille
re med at lade dem gå ud og få en masse store nederlag.
For de får meget mere ud af det end modstanderne,de kom
mer to gange til gærdet og markturene bliver normalt
kortvarige,fordi modstanderne laver de nødvendige points
hurtigt.Vi har da også fra 1913 fået at vide,at der i
det fynske fortsat er mægtig interesse for sagen.
Fredericia var Jan Madsen,men man noterer at han som
den gode anfører lod andre komme til fadet,når det var
rimeligt.
VELLYKKET EKSPERIMENT
Kreds 53 blev et meget vellykket eksperiment.Nykøbing
M.III (pigeholdet) var her sat sammen med Nyk.II og be
gynderne fra Silkeborg og Herning i en tredobbelt turne
ring.Pigerne bliver bedre og bedre og var endda ved at
give rækkevinderne fra samme klub en overraskelse i den
sidste kamp,da Nyk.II tydeligvis følte sig overlegne.
Men Birgit Støvlbæk,Mette Arestrup,Susanne Søndergaard,
Lone Flintholm,Anne Kjelstrup m.fl.giver 'ikke så let op.
Det viste de også tidligere bl.a.ved at besejre Silke
borg og spille uafgjort med Herning i en ægte draw.
Kim Pedersen,Nyk.II,boltrede sig med solid kastning i
denne række,hvor Herning allerede ved årets begyndelse
havde lidt mere rutine at byde på end Silkeborg,hvilket
viste sig i resultaterne.Nu er det vel heller ikke fra
fremmede at spi11ere som Jesper Rosendal og Michael
Krogh Andersen har deres anlæg.Freddy Sangild har i de
lange vinteraftener herset med holdet og fået det for
talt en masse om cricket.
Carsten Olsen og Flemming Jensen var de fremtrædende hos
Silkeborg,da midtjyderne efter mange års fravær i ung
domsrækkerne vendte tilbage med et drengehold,hvor en
vis Torben Ali - søn af Azhar - er det otteårige sidste
gærde.
KUN CHANG FULGTE MED
Nykøbing M.I fik kun lidt morskab ud af kampene mod
Chang i kreds 54.I de øvrige var holdet så overlegent
at der burde være indført store handicaps,hvis der skwl
le være kommet noget interesant ud af disse matcher.
Chang har lovende kort,bl.a.i Per Pedersen,Kim Olsen og
Gorm Skannerup.Chang havde det - næsten da - ligesom Ny
købing.Holdet var for det meste overlegent.
AaB er ved at få lidt form over ungdomsarbejdet igen,og
det skyldes ikke mindst Henning Olesen.Det bliver svært
at finde hans afløser,hvis han gør alvor af sine planer
OJJl at vende tilbage til Chang.Men AaB får trøste sig
med,at hvad der kommer let,går let.Det er de spillere,
som fødes og opvokser i en klub,som bliver der,når der
kommer kurrer på trådene - de andre føler ikke samme
forpligtelse.Derfor kan AaB også glæde sig over de frem
skridt Kenneth Hansen,John Hingebjerg og Jørgen Stam
hus gjorde.
Arhus mødte med noget så usædvanligt som en pigekeeper
på drengeholdet og Jane Rasmussen gjorde det langt fra
ueffent.Mod Nykøbing var hendes drengekolleger så sne
dige,at de sendte hende ind som nr.3 i håb om at hun
kunne klare Nykøbings spinbowlere - på en eller anden
måde.Det lykkedes ikke,men forsøget viser,at man tænker
over tingene i Arhus,der har god gang i ungdomsarbejdet
uden at få de helt store resultater ud af det.
Anders Larsen,Lars Thomsen og Flemming Petersen fik dog
ind i mellem markeret sig.
Endelig stillede Hjørring op - sommetider.Anders,søn
af Peer og bror til Jesper,er en stor gut,slår hårdt
og kan også kaste lidt,men ellers var holdet ret begynNis.
derpræget.
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Dansk Cricket Forbunds formand Ove Dalsgaard og kasse
rer Per Burmester troede,at de havde god tid,da de ved
frokosttid kom for at kikke på og for at overrække DM
pokalen til lilleputfinalen - men da var kampen i reali
teten allerede forbi.
Chang var ude på kun 26 overs for det samme antal points
og selvom Glostrups "star" Lars Mikkelsen faldt omgåen
de var Claus Sørensen (42 not out) og Jack Nielsen ikke
mange øjeblikket om at overtrumfe.
Da Glostrup havde lavet 66 for 2 gærder indstillede man
fe�tlighederne.Det var jo lidt mat,men Glostrups off
sp,nner Claus Sørensen vil i hvert fald huske matchen
hele sin crickettid.Det er ikke enhver beskåret at tage
7 for 10 i en DM-finale.Hos Chang leverede de sidste fem
et andeæg,de første to 5 points hver og Jess Høgh kunne
klare topnoteringen hjem med 8.Han var også bedste bow
ler med 2 for 23.
VIRKEDE MERE NERVØSE
Det virkede,som om Changs putter var væsentlig mere ner
vøse ved begivenheden end Glostrups.Det skyldtes måske
at de var på hjemmebane og at Glostrups spillere er ty
per,der tager livet muntert.
Undertegnede referent oplevede dem på bådturen over og
man forstod baggrunden for at Glostrup havde sendt fire
ledere af såvel det faderlige som det moderlige køn med.
De atten Glostrup-folk var stuvet sammen i en minibus
og deres vej gennem Jylland foregik,så det gjaldede.O
verleder Jørgen Hansen vil aldrig glemme den tur,ikke
mindst,da han kom til at sove på gulvet i en gymnastik
sal - men for en gangs skyld må han da have haft plads
nok.Men ':iare det får ham til at tage et år mere som dom
meransætter for Sjælland,så går det.
Når læseren måske finder,at vi ikke skriver så meget om
kampen,men mere,ligesom formiddagsbladene,beskæftiger os
med de "billige" sensationer udenom,er forklaringen,at
vi synes,at der skal stå noget om en DM-finale.Vores fan
tasi kan blot ikke klare så meget om selve kampen.
ET FANTASTISK OPGØR
Se,så var det en helt anden historie med kampen om det
jyske lilleputmesterskab.Det blev et fantastisk opgør,
som hverken vinder eller taber formentlig nogensinde vil
glemme.
-Det var vores sikreste danske mesterskab som røg sig
en tur,sagde Esbjergs leder Kurt Hansen til Crickets med
arbejder,da vi først af alle søgte at skaffe historien
bag resultatet.Og Esbjerg havde jo budet på alle tre ungdomsmesterskaber.
Men sådan set er historien om resultatet sjov nok.Chang,
der vist ikke selv havde ventet det store,startede med
68.Jan Anker Nielsen med 22 og Mr.ekstra med 15 stod for
de to-cifrede scorer.Kurt Knudsen (6/27) og Lars Christi
ansen (2/22) tog de gærder,der ikke blev løbet ud.
Se,det skulle man jo nok mene,at det professionelt time
de Esbjerghold skulle kunne klare (ja,ja,putterne får,så
vidt vi ved,kun ispinde,men Don Smith har været med til
at gøre de talentfulde drenge til gode spi_J lere).
Starten,hvor Peer Jensen og Jan Jensen var ude ved 28,
kunne slæbe an og La.rs Christiansens 21 som 3.gærde øge
de også holdets muligheder for sejr.Men katastrofen ind
trådte,da Jess Høgh tog fat.Sammen med marken,Søren Ni-

elsen og Torben Klitgaard fik han de på forhånd så sejrs
sikre Esbjerg-folk ud.3.gærde faldt ved 30,femtemanden
var ude ved 31 - blandt disse gærder var også støttespil
leren Kurt Knudsen,og så var den ved at være qal.Halen
"baskede" lidt,men gærdefaldene var 6/53,7/63,8/63,9/66
og 10/67 - sidstemanden blev løbet ud,da den bedste af
de to spillere på opfordring af råb udefra gav sig ud i
et på forhånd dødsdømt løb.Men hvor var det spændende.
Et point vandt Chang med - en fabelagtig match.
Esbjerg prøvede at spille videre i 2.halvleg,men da
Chang havde lavet 66 for 4 på 47 overs,måtte vestjyder
ne indse at slaget var tabt,uden at der var tid til at
vinde et nyt.
FLID PA SJÆLLAND
På Sjælland var der lavet en lilleputrække med syv hold
i en dobbeltturneri'ng.Det gav tolv kampe til hver,Der
var lagt så mange,fordi klubberne på det planlæggende
ungdomsledermøde havde givet udtryk for vigtigheden af
at netop den aldersgruppe får mange kampe.At turnerings
lederen havde sine betænkeligheder kan man bagefter kun
grine af - det viste sig,at rækken blev gennemført næs
ten til punkt og prikke.De eneste aflysninger kom på en
spilledag i sommerferien og på et tidspunkt hvor regn
hjemsøgte to kampe.
Glostrup var klart bedst,fordi bredden var størst.Den
baggrund var uventet,fordi Glostrups mandskaber tidlige
re har været domineret af brødrene Mikkelsen uden megen
anden bistand.Men Lars Mikkelsen behøvede ikke at være
nær så dominerende som tidligere,fordi Claus Sørensen,
Steffen Langgård og Jack Nielsen viste fine takter.Fle
re hold truede ind i mellem.Køge vandt en enkelt gang
over Glostrup.Det skyldtes særligt brødrene Ole og Pe
ter Stoustrup,Bliver de to ved,som de er startet,spil
ler de om nogle år Køge op i 1.division.Talent kombine
ret med sund vurderingsevne,roligt temperament og alle
rede nu kropsstyrke.I den lille Per Madsen har Køge og
så et fornuftigt kort.Det ligner faktisk slet ikke Kø
ge,hvis ungdomsspillere som oftest har givet muntre kam
pe,hvor skråskeernes parade på kort sigt har givet sej
re over fysisk svagere hold.Men det lønner sig ikke i
længden.Det har Preben Felt forstået og særligt inden
dørs sker der fremskridt.
AB var også en overgang med i topstriden.Klubben havde
overtaget den snusfornuftige Martin Bundgaard fra Svan
holm og han gjorde det ud for næsten et helt hold.Han
har den,for en cricketspiller vidunderlige evne til at
ville - og kunne - blive stående,omend hans slagreper
toire ikke synes at have udviklet sig væsentligt.Der
for vandt han ikke rækken for AB - han er for nem at
holde ned med kastning på gærdet og i offsiden.Han fik
også selv en masse gærder på sine offskruere,mens Ken
neth Martinsen - hans absolutte modstykke - var hans
mest hjælpende hånd.Dennis Råhave havde to sønner med
på holdet og ligesom i Kerteminde er en Brysting aktiv
igen.Måske er også han i familie med "Danmarks Georg"
fra KB,der døde for nogle år siden efter at have haft
E� eventyrlig karriere i første halvdel af dette århun
drede som fodbold- og cricketspiller.
OM AT HOLDE VED
Ringsted havde i Kenneth Hansen,Carsten Hansen,Jens Bre-

do og Thomas Olsen iøjnefaldende talenter med sans for
en frisk gang cricket,mens KBs lilleputter ikke har få
et det samme talent i vuggegave.Til gengæld forekommer
de at være nogle overordentligt seriøst indstillede un
ge menneskerrped Martin Burridge,Henrik Scheuer,Theis Ei
chel og Peter Dyremose i spidsen.Med den interesse,de
lægger for dagen,vil de med tiden kunne blive nogle me
get stærke cricketers.
Jesper Stensnæs og Morten Ha1ver var b1 andt debutanter
ne fra Nykøbing F.Ingen af falstringerne havde set et
cricketbat før i år,og alligevel vandt de tre kampe og
gjorde mægtige fremskridt.De to trænere T.S.Kalsi og
Kurt Johansen har grund til tilfredshed med at de i lø
bet af så kort tid har fået bygget dette grundlag for
en ungdomsafdeling op i Nykøbing.Nu er det bare med at
holde fast og få både drenge- og lilleputhold med næste
år.Svenholm endte i bunden,uden en sejr - ja,det var
kun et par gange,man ikke tabte med 0-8.Men det var et
helt nyt hold og kun sydafrikaneren Martin Steyn,der
bliver en stor spiller engang - uanset hvor i verden
han så måtte befinde sig - og anføreren Thomas Jensen
havde spillet lidt før.Sidstnævnte vil utvivlsomt næs
te år blive en pointssluger i lilleputrækken.
Der er for få jysk/fynske lilleputhold.Ingen klub med
respekt for sig selv burde undlade at have hold i denne
aldersgruppe.Det var derfor en geografisk meget spredt
række,der udkæmpedes under betegnelsen kreds 62.Esbjerg
var aldeles dominerende og vandt samtlige kampe 8-0.Fle
re af kampene havde hverken særlig interesse for Esbjerg
selv eller for modstanderne,fordi Esbjerg var så overle
gen.
Herning havde lilleputhold med for første gang,Med anfø
reren Michael Krogh Andersen i spidsen og med bistand
bl.a.af Peter Brink,der gjorde det fint som kaster,gik
det udmærket.Kerteminde bar præg af,at det var en sæson
hvor man kom sent i gang,men man noterede sig da navne
som anføreren Troels Jepsen og Peter Jacobsen.
I kreds 63 havde Nykøbing tilmeldt to hold og de var der.
Men der må have været nogen,som har lavet en gevaldig
kikser,da de afgørende kampe i Alborg mod Chang skulle
udkæmpes,for Nykøbing sendte afbud med kort varsel p.gr.
af ledermangel.
Synd for Nykøbings putter,at de ikke fik lov at prøve
kræfter med Chang her.På Nykøbings 1.hold lagde vi mærke
til anfører Carsten Hansen,keeper Per Bislev og Christi
an Nielsen,på 2.holdet til Kurt Jensen og Chr.Degn.
Holstebro fik også sejre for sine putter,efter at de har
taget tilløb i nogle år.Man siger,at der i Kaj Andersen
er tilløb til en pointsæder i fremtiden,men Per Andersen
er heller ikke bag ad dansen.
AaB var mærkværdigt op og ned.Holdet vandt,særligt tak
ket være Claus Frederiksen og Tony Bak,over. tophold som
NyRøbing og Chang,men tabte eller stillede ikke op ved
andre lejligheder.Hvad rækkevinderen Chang angår har
Poul Sanden som sædvanligt fået lavet et solidt hold ud
af et materiale,som ikke umiddelbart så ud til at være
den selvfølgelige rækkevinder,som så mange Chang-mand
skaber ellers har været det de senere år.Men Torben Klit
gaard,Søren Nielsen,Jan Anker og Jess Høgh fik som of
test regnskabsførerne til at notere de sejrsgivende po
ints eller gærder og således vandtes det jyske mester
skab.Det har man_grund til at være tilfredse med i Chang.

S�anholm tilbageerobrede sin posi
tion som mest vindende på Sjælland
efter at Glostrup i fjor havde over
taget "tronen" .Her er Svanholms vin
dere af kreds 51 :Stående fra v:Jes
per Larsen,Thomas Johannesson,Lars
0�tergaard,David Olafsson (anf),Mar
tin Iversen og Jesper Petersen.Sid
dende fra v:Søren Henriksen,Allan
From Hanse� (wck),Thomas Jensen,
Claus Mathiesen og Thomas Fabrin.
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IN MEMORIAM

Formanden for Horsens forenede Sportsklubbers cricketaf
deling,Anders Mose,Vinten,er død.Han blev 43 år.Anders
Mose,der st�mmede fra Esbjerg kom i 1959 til Horsens,
hvor han sp1lle�e på klubbens l.divisionshold til syg
dom tvang ham til at lægge battet på hylden.Han soillede i 1963 på det danske landshold mod Holland.
Fra formanden for HfS hovedafdeling.Paul Høj,har vi mod
taget følgende mindeord:
Mandag 11.september modtog vi i Horsens forenede Sports
klubber meddelelsen om at cricketafdelingens formand,
Anders Mose pludselig var afgået ved døden.
Skønt velvidende,at Anders længe havde været syg,syntes
meddelelsen os ufattelig.Med Anders'bortgang efterlades
et gabende tomrum,som det vil blive meget svært at fyl
de ud og som måske endda vil medføre en begyndende over
levelseskamp for cricket i Horsens.
Anders kom til Horsens i 1959 og tilførte klubben den
forstærkning,der gav oprykning til l.division og gjorde
at vi i nogle år var med helt i toppen af dansk cricket.
'Desværre satte en uhelbredelig sygdom en altfor tidlig
stopper for hans aktive karriere,der nogle år forinden
var blevet belønnet med en landsholdsplads.
Trods sin sygdom forsøgte Anders at deltage i lederger
ningen indenfor klubben og det blev snart tydeligt,at
han her var ligeså dygtig som på banen.Han organiserede
og stabiliserede cricketafdelingens økonomi i en sådan
grad,at spillerne alene kunne koncentrere sig om spillet
Dette indbragte ham fortjent klubbens lederpokal for
1977.
Udover at være formand for klubbens cricketafdeling for
måede han også at være redaktør for klubbens medlemsblad.
Et arbejde,han satte meget stor pris på og som medførte
et særdeles godt klubblad,der som sådan også kan bruges
som årsberetning.
Som menneske var Anders åben og ærlig,altid godt under
rettet.Sine tanker og ideer havde han altid velunderbyg
get,han var ligeledes en særdeles god kammerat såvel på
banen som udenfor.
Horsensiansk cricket har med Anders·a1t for tidlige bort
gang mistet en af sine store.Æret være hans minde.
Paul Høj

Klar til kursus-sæson

DCFs kursudvalg har ikke ligget på den lade side,selvom
det har været sommer og tid for turnerings- og interna
tional cricket.Der er udarbejdet flere kursustilbud i
den kommende vinter.
Således holdes der Grundkursus III i Brøndbyerne lo,11
og 12.november med Otto Gade,Ole HUckelkamp,Thor Jen
sen,Claus Hansen og Erik Hansen som ledere.Man starter
allerede fredag aften med foredrag om trænin§stimens
opbygning,og om nettræning,hvorefter der er film om
cricket,selvfølgelig.Lørdag formiddag går man i gymna
stiksal for at øve træningstime i praksis,siden bliver
der gruppearbejde i indenet og i gymnastiksal.Det fort
sætter også lørdag aften,hvor der ligeledes demønstre
res intervaltræning.Der vises film og søndag holdes der
så eksamener,bl.a.i træningstimens organisation og kur
susdeltagerne slutter med at undervise børn.Det er i de
senere år lykkedes DCF at stable et,i forhold til for
bundets størrelse,imponerende kursus- og instruktions
program på benene,og der vil givet være noget at hente
også her.9.og 1O.december finder grundkursus III med
samme program sted på Morsø Vandrehjem i Nykøbing Mors
med Otto Gade,Claus Hansen og Erik Hansen som instruk
tører.
Ciaus Hansen har iøvrigt mulighed for at komme med det
nyeste nye.Han var i sidste halvdel af oktober på det
videregående trænerkursus på Lilleeshall.Ungdoms- og in
struktørudvalget håber endvidere at man kan få Peter
Palle Klokker,B 19O9,og Mogens Uhrskov,Hjørring,med på
dette års NCA-kursus.
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Arets bedste unge engelske keeper Chris Scott får her
overrakt sin præmie - en rejse til Danmark,af formanden
for "L1icketkeepers society",Alan Buckley.

Engelsk visit

I England har man en fornem forening ka1det "Wicketkee
pers society".Præsident og vicepræsidenter er berømte
keepere såsom Godfrey Evans,Alan Knott og Keith Andrews
Disse mennesker vælger hvert år den mest lovende unge
keeper i England ud og han belønnes med en rejse et el
ler andet interessant sted hen i verden,betalt af diver
se sponsorer.
Det er siden 1975 blevet til besøg i Singapore,Hong Kong
og Grækenland for unge �licketkeepere,hvoraf to nu er kee
pere på countyhold.
I år faldt valget på Chris Scott,19 år og professionel
i Lancashire gennem de sidste to år.Han er normalt på
Lancashires 2.hold,men har spillet for countyholdet fle
re gange i år og regnes for overordentlig lovende.Med få
dages varsel havde englænderne fundet ud af det i år var
til Danma•·k,rejsen skulle gå - så et stykke ind i sep
tember modtog DCF Chris Scott,skønt vi fakti�k havde
gjort englænderne op11i3:rksomme på,at der er både vådt og
koldt i Danmark og at det var meget småt med den cric
ket,vi kunne byde ham.
Men takket være stor velvilje fra Sorø Akademi og akade
miets "cricketcoach" (og tysklærer) Thomas Petersson,
samt familien Morthorst,der fungerede som værter,fik
Scott nogle gode dage på akademiet,hvor han hjalp med
træningen og hvor han var med i den årlige kamp mellem
akademiets elever og "gammelsoranerne",som eleverne be
sejrede på sidste bold.Det havde Scott vistnok sin andel
i.•
Siden havde Chris Scott et par dage i København,hvor han
trænede med Svanholms spillere og havde Bjarne K.Jensen
som "guide",hvorefter Carsten og Annie Morild i Alborg
var vært for ham under den sidste del af besøget.Han
skulle have været med i Forty Clubs kamp mod Junior Vest
og han skulle have kigget på udtagelseskampene j Ø.Ut
trup,men det hele regnede jo i stykker...
Scott,der allerede som 16-årig besluttede at satse på
cricket som sin levevej,gjorde et fantastisk godt ind
tryk,overalt hvor han kom frem.På trods af,at han kom i
en periode,hvor regnen næsten aldrig stilnede,håber vi
på,at han har fået lidt glæde ud af sin rejse og sit op·
hold i Danmark.Men om vi kan konkurrere med Singapore,
Hong Kong og Grækenland - ja,vi ved snart ikke... Nis.

Kredsvinderne fra Kerteminde Cricket
klub:Bageste række fra venstre:Lisbeth
Gommesen,Bettina Hansen,Gitte Olsen,Su·
sanne Nielsen,Gitte Nielsen og Birgit
Vohnsen,forreste række fra venstre:Ma
rianne Hjorth,Lillian Løfwall,Lone Lar
sen,Jena Larsen,Bettina Friis og Linda
Gommesen.

Kertemindes piger
giorde det igen
Kerteminde Cricketklub er (undskyld udtrykket) en af
"foregangsmændene" indenfor dansk kvindecricket og det
blev da også Kerteminde som for 2.år i træk vandt kvin
derækken og dermed hjemførte det uofficielle danske mes
terskab.

Slutstævnet blev afviklet i Kerteminde,men under de van
skeligst tænkelige forhold med blæst og bygerne.Piger
ne blev mere og mere våde,efterhånden som kampene skred
frem,men en afgørelse ville de have og en afgørelse
blev der.
Kerteminde vandt nemlig både over Køge og over AB.Der
med var sagen afgjort og da regnen fortsat strømmede
ned og kampen mellem Køge og AB reelt var uden betyd
ning,blev man enige om at opgive den.
Kerteminde tabte kun eet gærde i bestræbelserne på at
vinde over AB,der lagde ud med beskedne 26.Køge var
straks en vanskeligere nød,men bl.a.takket være Susan
ne Nielsen 31 og Jena Larsens 22 samt 26 ekstras nåede
Kerteminde 91 for 5 og det kunne Køge kun svare igen på
med 51 hvoraf Alice Madsen scorede 19.Lillian Løfwall
tog 3 gærder for 10 og Bettina Hansen 3 for 13 for Ker
teminde,som dermed fik revanche for nederlaget til Kø
ge tidligere på sæsonen - det nederlag,der en overgang
bragte Køge frem som det bedste bud på rækkesejren.
Kertemindes piger er allerede begyndt at forberede sig
til kampen om det indendørs mesterskab,hvor titelhol
derne fra sidste år Nyk.M.dog nok skal vide at gøre mod
stand.Det er så at håbe at endnu flere af de klubber,
som har kvindelige spillere,kan mønstre hold,så DM for
kvinder kan blive endnu mere repræsentativt,end det er
i øjeblikket.
ola.

Peter Hargreaves overrækker her på DCFs vegne Kertemin
des hold beviset på,at de for 2.år i træk har vundet
DCFs kvinderække i cricket.
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En "på
gokl<en"
i Glostrup
Mens kampen Forty Club-Junior Vest måtte aflyses,fordi
Skanderborgs bane ikke havde kunnet tage den megen sep
temberregn,blev kampen Forty Club-Junior Øst gennemført
i år - med en sejr til juniorerne på 72 points til føl
ge på Glostrups bane.
Kampen burde give anledning til en notits i crickethi
storien,idet det vist ikke kan være sket mange gange,at
et hold bruger hele tre anførere.Joh,vil mange indvende,
hjemme hos os har vi hele 11.Men forskellen er,at som
oftest er de 10 selvbestaltede,her var der tre officiel
le anførere.
Der skete nemlig det at Forty-holdets første anfører,
Frank Pearson kom ud for et grimt og dramatisk uheld,da
en gærdespiller ramte ham i panden med battet.Der kom
et ordentligt hul og det blødte så voldsomt,at kasterne
senere klagede over,at de ikke kunne stå fast i tilløbet
hvor den stakkels Pearson havde lagt sig.Heldigvis hav
de Forty-holdet læge med og Charles Lønholdt har i for
mange år syet skrammer sammen på skadestuen til at lade
sig gå på af sligt.Han lappede Pearson sammen,indtil am
bulancen kom med udrykning ind på pitchen og afhentede
den stakkels keeper.Det hele var dog heldigvis ikke vær
re,end at Pearson et par timer senere kunne stille sig
ind ved gærdet - men for sent til at redde sit hold.
i2.mand.en Jørgen Arnsbjerg fik overladt anførertøj lerne
men nan skulle ud at sælge huse.Så faldt det i Jørgen
Jønssons lod at prøve at gentage triumfen fra Svanholms
DM,men mod et juniorhold er det noget ganske andet.
Juniorernes 40 overs resulterede i 187 for 9.De lavede
næsten alle noget og de vil sikkert ikke kunne forstå
at vi "Forty·er" (såvel over som lidt under 40) syntes,
at det godt kunne have været lidt bedre.Et instruktør
hjerte vil dog nok finde lidt trøst i Alex Olsen,Sorø.
der prøver at spille rigtigt og i Kim Neerup,Svanholm,
der også bærer præg af,at nogen har prøvet at lære ham
at spille lodret.Dem,der kan lide "klamphug" ud til en
mark,som ikke kan gribe,fik noget for pengene,da Micha
el B.Hansen,Ringsted,og Hans H.Nissen,Sorø,gav de stak
kels Forty-kastere en på gokken.Af de 187 blev 34 scoret
på de sidste tre overs.
VELKONTROLLERET BOWLING
Søren Mikkelsen,Glostrup,forekom at være dagens bedste
kaster og hans indledende otte overs {3/12) afgjorde nok
den match.Men "Man of the match" blev dog Hans Henrik
Nissen,Sorø,der ikke blot med sit eventyrlige hitteri,
men også med en velkontrolleret bowling havde en stor
andel i to af spillets discipliner.
Han fik de udsatte handsker som præmie og man forstår,
at de i Sorø ærgrer sig gule og grønne over,at han i ju
ni brækkede noget i foden,så han ikke kunne hjælpe hver
ken senior- eller juniorhold i de afgørende kampe.I So
rø tror man,at det kostede både oprykningen til 2.divi
sion og et sjællandsmesterskab hos juniorerne.
AB's Thony Hadersland var en kompetent anfører for ju
niorholdet,men guderne må vide,hvad der er sket med hans
gærdespil.Ved sæsonens start lignede han et af de stør
ste talenter,der er set i mange år.Selv den hurtigste
kastning,der kan præsteres herhjemme,så han ud til at
have masser af tid til at spille.Nu virker �an blæst
for selvtillid.Har AB forceret ham for kraftigt frem?
Nå,hans tid kommer,vær vis på det.
Forty·erne fik kun 115 for 9 og de havde heller ikke
fortjent mere,sådan som de spillede.Der stod en stiv
kuling og af og til regnede det,men det var da skønt i
betragtning af,hvad man ellers er blevet budt af vejr
guderne i denne sjaskvåde turneringsafslutning.Og så er
det så hyggeligt at være gæster i Glostrup.
Nis.
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4. slip
DER KLAGES ofte af mere eller mindre udenforstående o
ver,at cricket er et så indviklet spil.Selvom et eller
andet familiemedlem lader sig lokke med ud på banen,
hvad får den pågældende så ud af det.Hvordan kan man
letfatteligt forklare udenforstående,hvad cricket går
ud på? DCF har nu afhjulpet dette savn.I samarbejde med
Preben B.Søborg,DIF er fremstillet en fiks og informa
tiv brochure,som dels fortæller om spillet,dels om rek
visitterne og om spillestederne.På bagsiden af folderen
er der plads til at klubben kan trykke oplysninger om
sig selv,spillesteder,træningstider,kontingent m.v.hvis
det ønskes.På den måde kan folderen også bruges som
hvervebrochure f.eks.på skoler.Designet er smart og til
talende - brochuren kan absolut anbefales som en billig
propaganda.Forbundsformand Ove Dalsgaard sidder parat
på Rismarken 33,8800 Viborg for at sælge brochuren for
en halvtredser pr.100 stykker.Han har også eksemplarer
af folderen "Cricket - et spil for store,og for små",
der introducerer spillet f.eks.på lejrskole,non-stop
o.s.v.således at spillet kan tages op,selvom der ikke
i starten er de faciliteter til stede,en cricketklub
kan byde på.

FOLK fra mange steder mødtes i slutningen af september
i øsende regn for at celebrere,at Aage Wange Thomsen
var næsten 60 år.Det skete ved en match for den stadigt
aktive cricketer og det kan ikke undre,at det lykkedes
regnskabet {Wanges datter) at erklære kampen uafgjort.
Ligeså selvfølgeligt lød der under den efterfølgende
festlighed mange smukke og passende ord.Der var også
gaver,bl .a.en Lfonge-pokal,beregnet til evig vandring i
klubben.Så var der pudsigt nok en pibe,men højdepunktet
var så absolut den særdeles fortjente og med stort bi
fald modtagne udnævnelse til æresmedlem af Kolding I
dræts Forening.

LOST OG FAST OM CRICKET OG CRICKETERS

4. slip

FINN NISTRUP har haft en stor sæson for Svanholrn, ru kronet med det danske mesterskab,i sit come back,efter at han
frasagde sig pligterne som UK-formand og vendte tilbage som aktiv på Svanholms l.divisionshold.Efter en mislykket
sæson i 1976 afskrev han sig selv som gærdespiller i ].division og trak sig tilbage på Svanholms 2.hold.Men et hav
af points her,bragte ham på andre tanker og sæsonen 1978 har bragt ham tilbage blandt den absolutte elite.Man er
nok lidt for tilbøjelig til at afskrive spillere i Danmark blot fordi de når på den anden side af de 30.I England
siges en gærdespiller at have sin bedste alder midt i 30'erne.Finn Nistrup har ihvertfald ikke modbevist denne på
stand.Her er han i en kamp mod Glostrup i færd med et af sine favoritstød - et cut.
MARIANNE DALSGAARD,gift med forbundsformanden,fik uven
tede gæster en lørdag aften i september.Forbundet hav
de nemlig meget snedigt regnet skråsikkert med at AaB
ville vinde guldet,hvorfor Ove Dalsgaard var taget til
Ø.Uttrup med disse medaljer,mens Erik Hansen sad i Ny
købing med sølvmedaljerne.Da resultatet af de sidste
kampe var kendt,var der påfaldende lidt interesse for
de respektive medaljer de pågældende steder - i Nykø
bing blev sølvmedaljerne lidt pinligt lagt i omklæd
ningsrummet,men Svanholmerne ville have deres guld,så
de mente at Ove Dalsgaard da bare kunne komme til Ny
købing med medaljerne {En tur på mindst 105 km).Enden
på sagen blev at man mødtes på halvvejen,d.v.s.i Vi
borg,hvor Svanholm på behørig vis fejrede klubbens 2.
danske mesterskab.

I SOMMER blev en epoke,også i cricketrræssig henseende,
afsluttet.På kommunens bud begyndte man at bryde det
gamle klubhus for Aalborg Boldspilklub på Ny Kærvej
ned.I klubbens over 90-årige historie blev Ny Kærvej
ensbetydende med AaB for generationer af ålborgensere
som eksercerpladsen var det for de foregående og som
Øster Uttrup vil blive det for de nye generationer.Den
store stenterasse ved klubhuset var i sin tid støbt af
ungdoms- og seniorspillere,som nu er omkring det halve
hundrede ar.Vel var det vemodigt at se "de gamle hal
ler" jævnt med jorden,skriver Poul Munk i AaBs medlems
blad .- men på den anden side kan den omstændighed at
huset på Ny Kærvej nu er væk fjerne enhver tvivl om at
det er på Øster Uttrup det nu foregår,som det har gjort
i en årrække.

JØRN STEEN LARSEN,cricketformand i Skanderborg,har sam
men med Kaj Møldrup Nielsen været i England for at pro
ve at få fat i en træner,som gerne skulle besøge Skan
derborg og Silkeborg i april og maj,i denne periode læ
re spillerne noget,men - og det er nok et mere interes
sant initativ - også prøve at uddanne nogle af klubber
nes egne folk i instruktørarbejdet,så de to østjyske
klubber senere kan blive "selvforsynende" i højere
grad.Planen er at søge at få en sådan træner et par må
neder hvert år i en tre-årig periode.

I SIDSTE NUMMER af bladet kom Jørgen Morild med nagle
humoristiske betragtninger om mottoet "Honi soit qui
mal y pense" som han havde set i Oxford under XL-clubs
besøg der.Vi takker for henvendelser fra Hans Juncker,
Ringsted,Ole Helmersen,og Peter S.Hargreaves,AB,i sa
gen og iler med at berette at teksten på dansk betyder
"Skam få den,der tænker ilde derom" og er mottoet for
den en�elske hosebåndsorden,der blev indstiftet af Ed
ward den Tredie omkring 1348.0rdenen består af et lille
stykke stof,som ridderen bærer under sit knæ og på stof
fet står mottoet.Det siges at stamme fra en situation
ved hoffet,hvor en af damerne tabte sit strømpebånd,
hvorefter kongen skulle have samlet det op,bundet det
under sit knæ og sagt de bevingede ord.Når han gjorde
det på fransk skyldes det den normanniske indflydelse
i det engelske kongehus.Peter Hargreaves kan videre
fortælle at navnet Brasenose College i Oxford forment
lig kommer af det fransk-flamske "Brassenhuis",der be
tyder bryghus.Helt op til 1890- erne lavede man Brase
nose Ale som blev serveret til studenterne - og måske
netop derfor har kollegiet antaget Hosebånds-ordenens
motto;
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AAB
7 22
8 10
ARHUS
8 9
HJØRRING
8-0
17/9.Bjerred-Frem
8 56 7.00 LILLEPUT:
SVANHOLM
GLOSTRUP
6 33 5.50 KREDS 61:
AB
8 36 4.50 5/6.KB-AB
8 33 4.13 3/9.KB-Nyk.F.
KØGE
8 33 4.13 3/9.KB-Ringsted
RINGSTED
BJERRED
8 30 3.75 3/9.AB-Ringsted
8 17 2.13 3/9.AB-Nyk.F.
KB
FREM
7 3 0.43 2/9.Svanholm-Glostrup
ROSKILDE
7 2 0.29
10 58
SLAGELSE
trukket GLOSTRUP
RINGSTED
12 62
KREDS 52:
AB
10 41
2/9.Frcia-Kerteminde 8-0 KB
11 43
2/9.Frcia-Kerteminde 8-0 KØGE
11 36
8 22
7 52 7.43 NYKØBING F.
ESBJERG
12 6
8 43 5.38 SVANHOLM
FREDERICIA
7 27 3.86
SKANDERBORG
8 16 2.00 KREDS 62:
KERTEfH NDE
8 7 0.83
B 1913
ESBJERG
6 43
KREDS 53:
KERTEMINDE
6 15
6 7
8 56 7.00 HERNING
NYKØBING M.II
9 36 4.00 KREDS 63:
HERNING
NYKDBING M.III 9 20 2.22
6 30
9 10 l.11 CHANG
SILKEBORG
NYKØBING M.I
7 33
KREDS 54:
HOLSTEBRO
6 15
6 14
NYKØBING M.I
6 42 7.00 AAB
6 2
CHANG
8 42 5.25 NYKDBING M.II

DRENGE:

KREDS 51:

STILLINGER

DM-SPILLET:

3/9.AaB-Svanholm
3/9.Nyk.M.-Arhus
3/9.Glostrup-Skborg
9/9.AaB-Skanderborg
9/9.Nyk.M-Svanholm
SVANHOLM
10 51
AAB
10 50
10 32
ARHUS
SKANDERBORG
10 29
GLOSTRUP
10 27
NYKØBING M.
10 9

6-1
1-6
6-1
6-1
1-8
5.10
5.00
3.20
2.90
2.70
0.90

3/9.Ringsted-KB
3/9.AB-B 1909
AB
CHANG
RINGSTED
KB
ESBJERG
B 1909
SILKEBORG
HJØRRING

33
29
28
23
22
21
21
8

1-6
6-1
5.50
4.14
4.00
3.83
3.14
3.00
3.00
1.14

2/9.Slagelse-Frem
3/9.Køge-Slagelse
9/9.Frem-Horsens
9/9.Herning-Svanh.II
16/9.Køge-Herning
FREM
10 47
SVANHOLM II
9 34
10 34
HERNING
HORSENS
9 23
SLAGELSE
10 25
10 24
KØGE

1-6
3-1
6-1
6-1
1-6
4.70
3.78
3.40
3.11
2.50
2.40

OPRYKNINGSSPILLET:

6
7
7
6
7
7
7
7

KVALIFIKATIONSSPILLET:

MELLEMRÆKKERNE:
KREDS 3l:

27/8.Lund-JB 77
1-6
NYKØBING F.
4 24 6.00
JB 77
5 26 5.20
LUND
5 21 4.20
GLOSTRUP III
3 8 2.67
NÆSTVED
4 7 l.75
ISHØJ
4 3 0.75
RINGSTED I II
trukket
SORANER II
trukket
KREDS 32:

2/9.B 1909 II-Husum
2/9.Kolding II-B 1913
2/9.Hovedgd-Kertm.II
HUSUM
10 60
B 1909 II
9 44
B 1913 II
10 47
KOLDING II
9 29
KERTEMINDE II lO 13
10 13
HOVEDGAARD
KREDS 33:

CHANG II
AAB II
VIBORG II
HERNING II
HJØRRING II

5
5
4
6

6-1
1-6
6-1
6.00
4.89
4.70
3.22
l.30
1.30

25 5.00
20 4.00
9 2.25
9 1.50
trukket

KVINDER:

3.14
1.25
1.13
1-6
1-6
1-6
1-6
regn
1-6
5.80
5.17
4.10
3.91
3.27;
2.75
0.50
8.00
2.50
1.17
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.

KREDS 34:

9/9.Kerteminde-Køge
6-0
9/9.Kerteminde-AB
6-0
9/9.Køge-AB
regn
3.DIVISION ØST:
KERTEMINDE
5 24 4.80
KØGE
4 12 3.00
2/9.Glost.II-Ringst.II 3-0 RINGSTED
6 12 2.00
GLOSTRUP II
3 44 5.50 AB
5 6 1.20
SORØ
10 49 4.90
SORANER
10 43 4.30
SVANHOLM III
7 29 4.14 JUNIORES:
AB II
3 33 4.13 KREDS 41:
ROSKILDE
10 35 3.50
6 36 6.00
RINGSTED II
9 30 3.33 SVANHOLM
7 34 4.86
SLAGELSE II
9 23 2.56 GLOSTRUP
6 25 4.17
KB II
9 22 2.44 RINGSTED
7 29 4.14
KDGE II
10 24 2.40 SORØ
6 20 3.33
FREM II
10 8 0.80 AB
5 15 3.00
KB
3.DIVISION VEST:
7 11 1.57
KØGE
7 2 0.29
2/9.Arh.II-Skborg II 1-6 SLAGELSE
3/9.Frcia-Esbjerg II 6-1 KREDS 42:
1-6
3/9.B 1913-Viborg
1-6
3/9.Kolding-Nyk.M.II 6-1 17/9.Horsens-Arhus
3/9.Kertem-Holstebro 6-1 ESBJERG
7 54 7.71
8 43 5.38
10 47 4.70 SKANDERBORG
VIBORG
8 27 3.38
FREDERICIA
9 39 4.33 ARHUS
8 10 1.25
SKANDERBORG II 10 40 4.00 KERTEMINDE
8 9 l .13
KOLDING
10 40 4.00 HORSENS
KERTEMINDE
10 40 4.00 KREDS 43:
ESBJERG II
10 35 3.50
5 28 5.60
NYKØBING tur 10 35 3.50 VIBORG
4 21 5.25
10 30 3.00 CHANG
B 1913
6 17 2.83
HOLSTEBRO
10 27 2.70 NYKØBING M.
6 l 0.17
10 27 2.70 DRONNINGBORG
ARHUS II
trukket
9 13 1.44 HJØRRING
DRONNINGBORG
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DM-SPILLET
26/8.GLOSTRUP (ude) over NYKØBING M.med 5 st.gærder ef
ter l.halvleg.(6-l}.Nyk.M.136/3 (Tage Mikke.lsen 67,Pe
ter Dalgaard 49),Glostrup 138/5 (Per Hansen 57,Rene Thom
sen 41+,Steen Thomsen 35).
27/8.SKANDERBORG (hj}-AAB:Første halvleg ikke færdigspil
let.(3-1).AaB 220/3 (Hardy Sørensen 117+,Klaus Buus 32,
Carsten Morild 27+),Skanderborg 183/8 (Keld Kristensen
79,Erik Juul 29+,Jens Kamp 29,Henrik Mortensen 5/45).
27/3.SVANHOLM (ude) over ARHUS med 2 st.gærder efter l.
halvleg.(6-1).Arhus 185 (Jørn Beir Andersen 52,Steffen
Meibom 31,Mogens Gregersen 29,John Madsen 27,0le Morten
sen 4/65,Flemm.Søegaard 3/41),Svanholm 186/3 (Søren Ham
berg 44,Michael Petersson 36,Morten Petersson 34,J.Mad
sen 5/51).
3/9.AAB (hj) over SVANHOLM med 11 points efter l.halv
leg.(6-1).AaB 119 (Ole Mortensen 6/61,Morten Petersson
3/11),Svanholm 108 (Morten Petersson 26,Henrik Morten
sen 4/29).
3/9.ARHUS (ude) over NYKØBING M.med 6 st.gærder efter l.
halvleg.(6-l).Nyk.M.115 (Poul Pedersen 41,John Madsen
7/38,Lars Mathiasen 3/27),Arhus 117/4 (Hans Frantzen 77+)
3/9.GLOSTRUP (hj) over SKANDERBORG med 8 point efter l.
halvleg.(6-1).Glostrup 122 (Thor Jensen 34,Knud Nordkamp
29,Keld Kristensen 3/22),Skanderborg 114 (Steen Thomsen
6/34).

9/9.AAB (hj) over SKANDERBORG med 29 points efter l.halv
leg.(6-l).Skanderborg 32 (Carsten Morild 3/6,Jørgen Mor
rild 3/13) og 89 (Erik Juul 28,Henrik Mortensen 5/36,
Carsten Morild 4/21),AaB 61/3 og 21/2.
9/9.SVANHOLM (ude) over NYKØBING M.med 7 st.gærder ef
ter færdigspillet kamp.Nyk.M.førte. efter første halvleg.
(8-l).Nyk.M.105 (Claus Hansen 32,0le Mortensen 7/40) og
78 (Tage Mikkelsen 31,Peter Dalgaard 31,Lars Hansen 4/
12,Flemm.Søegaard 3/26),Svanholm 73/5 (Finn Nistrup 30+
Erik Hansen 4/36) og lll/3 (Michael Petersson 41+,Lars
Dalgaard 3/29).
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9/9.HERNING (hj) over SVANHOLM II med 71 points efter l.
halvleg.(6-1).Herning 155 (Folmer Christiansen 37,John
Simonsen 31,Peter Schmidt 5/39,Henrik Lam 4/57),Svanh.II
84 (Søren Nissen 27,Sten Louis Hansen 26,Mohammad Abbas
6/23).
16/9.HERNING (ude) over KØGE med 43 points efter l.halv
leg.(6-1).Herning 127 (Tom Jensen 43,Benny B.Nielsen 3/
15,Jens Jeppesen 3/34),Køge 34 ( Mohammad Abbas 5/18,
Freddy Sangild 3/31).

3. DIVISION OST

.

'

27/8.CHANG (ude) over HJØRRING med en halvleg og 58 po
ints.(8-0).Chang 185/6 (Niels Bindslev 83,Morten Skande
rup 42,Torben Skov 41),Hjørring 28 (Torben Skov 4/4,Gert
Christiansen 5/17) og 99 (Mogens Uhrskov 38,Torben Skov
3/27,M.Skanderup 4/28).
27/3.B 1909 (hj)-RINGSTED:Første halvleg ikke færdigspil
let (3-l).Ringsted 235 (Jan Hansen 61,Henning Berg 40,
Ebbe Hansen 33,Per Jacobsen 4/63,Flemm.Dalager 3/67),B
1909 199/7 (Peter P.Klokker 85,Hans K.Lohmann 33,Allan
Lohmann 23,Hans E.Juncker 3/37).
27/3.ESBJERG (ude) over SILKEBORG med 6 st.gærder efter
l.halvleg.(6-l ).Silkeborg 140 (Bjarne Rasmussen 44,Knud
Randløv 33,Mogens Seider 3/25),Esbjerg 143/4 (Hans Chr.
Jensen 71+,Jan H.Hansen 36).
27/8.AB (hj)-KB:Aflyst p.gr.af regn.
3/9.KB (ude) over RINGSTED med 6 st.gærder efter l.halv
leg.(6-1).Ringsted 209/7 (Henning Berg 70,Per Vinding
45,Michael B.Hansen 27+),KB 210/4 (Steen Lund 83+,Jør
gen Holmen 30+).
3/9.AB (hj) over B 1909 med 9 points efter l.halvleg.
(6-1).AB 143 (Niels Talbro 67,Bjarne Rossen 47,Egon Jen
sen 4/50),B 1909 139 (Per Jacobsen 49,Bj.Rossen 6/45).

20/3.ROSKILDE (hj) over RINGSTED II med 100 point efter
l.halvleg.(6-1).Ringsted II 96 (Henrik Wilhelmsen 25,Ei
gil Johansen 4/12,Kogs Reddy 4/36) og 21/l,Roskilde
196/4 (K.Reddy 81+,Shahid Sial 79).
26/8.SVANHOLM III (hj)-ROSKILDE.Tabt af Roskilde,der ik
ke' stillede hold.
26/8.SORØ (hj) over KB II med 151 points efter l.halvleg
(6-1).Sorø 228/7 (Jørgen Eliasen 100+,John Hansen 56,
Hans H.Nissen 25,Torben Ankjærgaard 3/71),KB II 77 (Jør
gen Eliasen 4/9).
26/8.SORANER (hj) over FREM II med 10 st.gærder efter
færdigspillet kamp.(3-0).Frem II 97 (Johnny Hansen 55,J.
Butler 3/4) og 78 (Johnny Hansen 46,N.O.Bjerregaard 3/30)
Soraner 119/4 (Frank Pearson 50+) og 67/0 (Kim Schaumann
54+).
27/8.AB II (hj)-GLOSTRUP II.Aflyst p.gr.af regn.
2/9.GLOSTRUP II (hj) over RINGSTED II med 9 st.gærder ef
ter færdigspillet kamp.(8-0).Ringsted II 43 (Søren Mik
kelsen 7/26) og 64 (S.Mikkelsen 5/32),Glostrup II 56/1
(S.Mikkelsen 31+) og 61/l.

3. DIVISION VEST
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KVALIFIKATION
26/3.FREM (hj)-HERNING:Første halvleg ikke færdigspil
let.(3-1).Frem 359/6 (Johan Luther 156,Troels Nielsen
141,Achtor Cheema 37,Mohammad Abbas 5/46),Herning 171/8
(Freddy Sangild 56,John Simonsen 25,Finn Madsen 3/51).
27/8.KØGE (hj)-HERNING.Afbrudt p.gr.af regn.Herning
146/8 (John Simonsen 71,Leif O.Hansen 4/43,Dennis Seier
3/ 17).
27/3.SLAGELSE (hj)-FREM.Afbrudt p.gr.af regn.Frem 245/4
(Johan Luther 105+,Finn Madsen 75).
2/9.FREM (ude) over SLAGELSE med 7 st.gærder efter l.
halvleg.(6-1).Slagelse 95 (Kim Christiansen 32,Troels
Nielsen 6/19),Frem 97/3 (Johan Luther 57).
2/9.SVANHOLM II (hj)-HORSENS.Aflyst p.gr.af regn.
3/9.FREM (hj)-HORSENS.Aflyst p.gr.af regn.
3/9.KØGE (hj)-SLAGELSE:Første halvleg ikke færdigspillet
(3-l).Slagelse 136 (Kim Christiansen 38,John Nielse� 33
Stig Hansen 5/30,Leif O.Hansen 4/44),Køge 120/9 (Erik
Sørensen 4/51,Alf Sørensen 3/39).
9/9.FREM (hj) over HORSENS med 7 st.gærder efter l.halv
leg.(6-1).Horsens 195 (Ole Schaumann 63,Poul E.Hjorth
50,Johan Luther 6/83),Frem 204/3 (Troels Nielsen 34+,
Finn Madsen 51+,J.Luther 28).

'

20/3.VIBORG (ude) over DRONNINGBORG med 10 st.gærder ef
ter færdigspillet kamp.(8-0).Dronningborg 70 (Patrick
Joseph 3/9,Jan Thorup 6/42) og 36 (J.Thorup 6/22,Flemm.
Agerskov 3/12),Viborg 106/5 (Jan Andersen 51,Chr.Bold
sen 3/14) og 4/0.
26/8.SKANDERBORG II (hj) over ESBJERG II med 165 points
efter l.halvleg.(6-1).Skborg II 282 (Finn Krause 67,
Steen Sørensen 61,Henry Rasmussen 42,Sv.A.Nielsen 30,
Henry Baadsgaard 6/70),Esbj.II 117 (Kim Madsen 59+,Michael Simonsen 3/42,Bo Jepsen 3/50).
26/8.VIBORG (hj) over ARHUS II med 9 st.gærder efter l. '
halvleg.(6-1).Arhus II 151 (Jens Malfeld 42,Henrik Knap
30,Patrick Joseph 3/24),Viborg 155/l (Flemming Sørensen
89+,Jan Andersen 46+).
26/8.B 1913 (ude) over DRONNINGBORG med 7 st.gærder ef
ter l .halvleg.(6-1) .Dronningborg 151 (Bjarne Madsen 28
Jørgen Jensen 4/29),B 1913 154/3 (J.Jensen 76+,Lars H.
Pedersen 35,Jørgen Hvidkjær 29).
27/8.FREDERICIA (ude) over HOLSTEBRO med 100 points ef
ter l.halvleg.(6-1).Fredericia 220/3 (Steen Østergaard
53+,Jan Østergaard 46+.Kent Andersen 45,Bjarne Henrik
sen 37),Holstebro 120 (Peter Johansen 52,Peter Øster
gaard 3/20,Steen Østergaard 3/29).
2/9.SKANDERBORG II (ude) over ARHUS II med 62 points ef
ter l.halvleg.(6-1).Skborg II 161 (Preben Juhl 70,Hen
ry Rasmussen 39,Hans O.Malfelt 4/31,Raman 3/39),Arhus
II 99 (Kim Nielsen 45,Finn Krause 3/8,Bo Jepsen 3/45).
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3/9.FREDERICIA (hj) over ESBJERG II med 25 points efter
l.halvleg.(6-1).Fredericia 246/5 (Kurt Østergaard 65,
Steen Østergaard 56,Bjarne Henriksen 41,Per Eskildsen
35+),Esbj.II 221 (Kurt Hansen 86+,Dennis Olsen 44, Jan
Kristensen 25,Steen Østerga ard 6/42).
3/9.VIBORG (ude) over B 1913 med 163 points efter l.
halvleg.(6-1).Viborg 236/6 (Carsten Kennild 63,Flemming
Sørensen 54,Jan Andersen 53,Flemm .Agerskov 38,Erling
Hauge 4/48),B 1913 73 (Fl.Agerskov 7/20) og 68/1 (J ør
gen Hvidkjær 40+).
3/9.KERTEMINDE (hj) over HOLS TEBRO med 12 points efter
l.halvleg.(6-1).Kerteminde 141 (Bent Nielsen 65,Geoffrey
Stanford 4/13,Peter Johansen 6/68),Holstebro 129 (Uffe
K. Jensen 38,Peter Johansen 36,Allan Ifill 5/31.Bent Ni
elsen 3/26).
3/9.KOLDING (hj) over NYKØBING M.II med 10 points efter
l.ha lvleg.(6-1).Nyk.M.II 78 (Lars P.Nielsen 7/30) og
148/8 (Svend Villumsen 55,Peter Carroll 26,L.P.Nielsen
4/83),Kolding 88 (Henning Jensen 25,Sv.Villumsen 5/31,
Bj.Knakkergaard 3/12) og 119/6 (Lars H.Madsen 29+,Henn.
Jensen 27+,Karl E.Poulsen 3/22).

MELLEM RÆKKERNE
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KREDS 31:
27/8.JB 77 (ude) over LUND med 50 points efter l.halv
leg.(6-1).JB 77 169 (A.\fatson 35,D.Moore 31,Vander 30,
P.Gregg 28,Ray Fontaine 6/25),Lund 119 (Christopher Bee
25,A.Wa tson 4/16,S.Wassell 3/23).

27/8.NÆSTVED (hj) over GLOSTRUP III med 142 points efter
l.halvleg.(6-1).Næstved 225/3 (Mogens Hansen 101+,Niels
Bagh 27,Leif Henriksen 25),Glostrup III 83 (Stig Hammer
haj 41 (Niels Bagh 4/17).
KREDS 32:
20/8.HUSUM (hj) over HOVEDGAARD med 36 points efter l.
halvleg.(6-1).Hovedgaard 66 (Torsten Jensen 31,Henry K.
Buhl 6/29,Hermann Alker 4/27) og 91/7 (Graham Jenkins
50,H.Buhl 4/37,H.Alker 3/37),Husum 152/6 (H.Alker 107+)
26/8.B 1909 II (ude) over KERTEMINDE II med 116 points
efter l.halvleg.(6-1).B 1909 II 143 ( Jens Tjørnehøj 54
Chr,Scheffmann 5/45).Kerteminde II 27 (Kjeld Jannings
4/9).
27/8.HUSUM (hj) over B 1913 II med 4 st.gærder efter l.
halvleg.(6-1).B 1913 II 92 (Børge Hansen 25,Henry Buhl
7/33),Husum 94/6 (Hermann Alker 57+,Kaj Hansen 4/44).
2/9.B 1909 II (hj) over HUSUM med 122 points efter l.
halvleg.(6-1).B 1909 II 240 (Kjeld J annings 63,Torben
Dalager 41,Kim Jpesen 29,Vagn Hansen 28,Lorenz Thomsen
4/55),Husum 118 (Henry Buhl 31+,Hermann Alker 31,Vagn
Hansen 3/27).
2/9.B 1913 II (ude) over KOLDING II med 8 points efter
l.halvleg.(6-1).B 1913 II 190 (Arne Grønning 67,Kurt
Hansen 58 (Dogan Øzelik 4/29),Kolding II 182 (Kjeld Jes
sen 49,Flemming Christensen 39+,Henrik Eriksen 41,Kaj
Madsen 30,Herluf Nielsen 3/50,Kurt Hansen 3/66).
2/9.HOVEDGAARD (hj) over KERTEMINDE II med l point efter
l.halvleg.(6-1).Hovedgaard 126 (Poul J.Winther 5/52),
Kertem.II 125 ( Jan L.Pedersen 62,Steen Sørensen 4/45).

KREDS 33:
20/8.AAB II (ude) over VIBORG II med 80 points efter l.
halvleg.(6-1).Viborg II 94 (Jeppe Sørensen 33,Henning
Olesen 5/33, J ørgen W.Larsen 4/26) og 17/1,AaB II 174/3
( Jørgen W.Larsen 104+,Henn.Olesen 36,Peter J ørgensen
25+).
27/8.CHANG II (ude) over HERNING II med l st.gærde ef
ter l.halvleg.(6-1).Herning II 164 (Svend Rasmussen 81
Per Pedersen 5/18),Chang II 165/9 ( Jess Christensen 40
Lars Jensen 34,Michael Jensen 30,Peter Gøttsche 6/66).
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KVINDER
9/9.KERTEMINDE (hj) over KØGE med 40 point.(6-0).Kerte
m inde 91/5 (Susanne Nielsen 31+),Køge 51 (Lillian Løf
wa ll 3/10.Bettina Hansen 3/13).
9/9.KERTEMINDE (hj) over AB m ed 9 st.gærder.(6-0).AB
26,Kerteminde 27/1.
9/9.KØGE-AB.I Kerteminde.Aflyst p.gr.af regn.

JUNIOR
KREDS 41:
26/8.RINGSTED (hj) over AB med 9 st.gærder efter 1.halv
leg.(6-1).AB 138 (Peter Buch 34,Thony Hadersland 42, Jan
Bredo 3/45),Ringsted 149/1 (Michael B.Hansen 72+,Micha
el Jacobsen 37+).
27/8.KØGE (ude) over SLAGELSE med 10 st.gærder efter l.
halvleg.(6-1).Slagelse 138 (Ebbe Christiansen 50,Matti
Jacobsen 7/64,Erik Jensen 3/44),Køge 141/0 (Erik Jensen
83+,Peter Sørensen 38+).

KREDS 42:
27/8.HORSENS (ude) over KERTEMINDE med l point efter l.
halvleg.(6-1).Horse ns 91 (Knud Larsen 3/16),Kerteminde
90 ( Torben Rasmussen 30).
17/9.ARHUS (ude) over HORSENS med 8 st.gærder efter l.
ha lvleg.(6-1).Horsens 54 (Morten Sodem ann 27,Carl Sejr
3/20,Benny Peterson 3/27),Arhus 59/2 (B.Petersen 25+).
KREDS 43:

19/8.VIBORG (hj) over CHANG med 38 points efter l.halv
leg.(6-1).Chang 45 (Flemm .Agerskov 8/28),Viborg 93 (Fl.
Sørensen 32,Niels Bindslev 5/15).
27 /8.VIBORG (hj) over NYKØBING M.med 8 st.gærder efter
færdigspillet kamp.(8-0).Nyk.M.55 (Fl.Agerskov 4/21,Jan
Thorup 3/22) og 93 (Bjarne Knakkergaard 58,J.Thorup 4/
40,Fl.Agerskov 3/42),Viborg 68/0 ( J.Thorup 36+) og 86/2
(Flemm.Sørensen 33+,Fl.Agerskov 26+).
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KREDS 51:
26/8.RINGSTED (hj) over AB med en halvleg og 40 points.
(8-0).Ringsted 177/3 (Ole Olsen 115+),AB 63 (Ole Olsen
3/29) og 74.
26/8.B JERRED (hj) over KB med 15 points efter l.halvleg
(6-1).Bjerred 97 (Calle Asker 29,Martin Burridge 6/33,
Theis Eichel 3/14),KB 82 (Robert Wright 30,Fredrik Heg
nelius 6/16,Calle Asker 3/21).
27/8.ROSKILDE (hj)-FREM.Afbrudt p.gr.af regn.Rosk.25/3.
27/8.SVANHOLM (hj) over GLOSTRUP med l st.gærde efter l.
halvleg.(6-1).Glostrup 86 (Mads Jørgensen 29,Lars Øster
gaard 5/15,David Olafsson 3/32),Svanholm 87/9 ( Jesper
Sørensen 3/7).
17/9.B JERRED (hj) over FREM m ed 10 st.gærder efter fær
digspillet kamp.(8-0).Bjerred 143/9 (Calle Asker 47,Tim
Bingren 30,Karl-Erik Pedersen 5/48,Hugo Strømskov 3/46)
og 10/0.Frem 4/6 (Fredrik Hegnelius 5/1) og 76 (Karl-E.
Pedersen 54,Calle Asker 8/26).
KREDS 52:
2/9.FREDERICIA (hj) over KERTEMINDE med 10 st.gærder ef-

ter færdigspillet kamp.(8-0).Kerteminde 38 (Jan Madsen
4/13) og 67 (Peter Lyø 36,Bent Jessen 4/19),Fredericia
54/1 (Jan Madsen 43) og 53/0 (Jan Madsen 31+).
2/9.FREDERICIA (hj) over KERTEMINDE med en halvleg og
78 points.(3-0).Kerteminde 26 (Kim Sorgenfri 4/14) og
31 (K.Sorgenfri 5/2),Fredericia 135/4 (Jan Madsen 99+)
KREDS 53:
26/8.NYKØBING M.II (ude) over HERNING med 86 points ef
ter l.halvleg.(6-1).Herning 22 (Niels Thomassen 5/7,Kim
Petersen 3/1) og 37/4 (Kim Hansen 3/9),Nyk.M.II 108/8.
26/8.HERNING (hj) over NYKØBING M.III med ,9 st gærder
efter færdigspillet kamp.(8-0).Nyk.M.III 41 (Jesper Ro
sendal 4/18,Michael K.Andersen 3/12) og 36 (M.K.Ander
sen 4/14,J.Rosendal 3/12),Herning 68/3 (Jan Uldbjerg
31+,M.K.Andersen 30) og 16/1.
27/8.NYKØBING M.II (Hj) over NYKØBING M.III med 8 points
efter l.halvleg.(6-1).Nyk.M.II 80/7 (Birgit Støvlbæk
3/26),Nyk.M.III 72 {Niels Thomassen 5/14).
KREDS 54:
26/8.CHANG {hj) over ARHUS med 84 points efter l.halv
leg.(6-1).Arhus 48 (Kim Olsen 5/16,Carsten Olsen 3/8)
og 50/4,Chang 132/2 (Kim Olsen 75+,Gorm Skanderup 25).
26/8.AAB (hj) over HJØRRING med 81 points efter l.halv
leg.(6-1).AaB 114/4 (John Hingebjerg 72+),Hjørring 33
(Kenneth Hansen 6/9).

LILLEPUT
KREDS 61:
19/8.KB (hj) over KØGE med 5 st.gærder efter l.halvleg
(6-1).Køge 107 {Thomas Bryer 25,Martin Burridge 7/32)
KB 114/5 {M.Burridge 40,Theis Eichel 33).
26/8.KØGE {hj) over SVANHOLM med 90 points efter l.halv
leg.(6-1).Køge 153/2 {Ole Stoustrup 61+,Peter Stoustrup
40),Svanholm 63 (P.Stoustrup 5/13,Hans H.Rasmussen 3/14)
27/8.NYKØBING F (hj)-AB.Afbrudt p.gr.af regn.Nyk.F.120/5
{Morten Carlsen 40,Morten Halver 37),AB 45/2.
2/9.GLOSTRUP {ude} over SVANHOLM med 7 st.gærder efter
l.halvleg.(6-1).Svanholm 35 (Lars Mikkelsen 5/16,Claus
Sørensen 4/7),Glostrup 42/3.
3/9.RINGSTED (ude) over AB med 7 st.gærder efter l.halv
leg.(6-1).AB 46 (Kenneth Hansen 9/22),Ringsted 52/3.
3/9.AB (hj)-NYKØBIN G F.Afbrudt p.gr.af regn.AB 19 (Jes
per Stensnæs 3/3,Morten Halver 3/11),Nyk.F. 5/2.

3/9.NYKØBING F.over KB med 8 points efter l.halvleg.(61).Sp.på AB.KB 52/4,Nykøbing F.53 {Martin Burridge 5/23
Henrik Scheuer 3/2).
3/9.RINGSTED over KB med 11 points.(6-1).Sp.på AB.KB 46
(Jens Bredo 4/20),Ringsted 57/3 (Carsten Hansen 24).

5/6.AB {ude) over KB med 51 points efter l.halvleg.(6-1)
KB 48 (Kenneth Martinsen 4/24,Kristian Råhave 3/14) og
36/5 {Martin Bundgaard 3/12),AB 99/3 (K.Martinsen 54+,
M.Bundgaard 27,Henrik Scheuer 2/24).
KREDS 63:
20/8.CHANG {hj}-NYKØBING M.I.Tabt af Nyk.der ikke stil
lede hold.
20/8.CHANG {hj)-NYKØBING M.II.Tabt af Nyk.der ikke stil
lede hold.

26/8.NYKØBING M.I (ude} over AAB med 5 st.gærder efter
l.halvleg.(6-1).AaB 23 (Carsten Hansen 3/6,Chr.Nielsen
3/11),Nyk.M.I 25/5 (Claus Frederiksen 3/7).
26/8.HOLSTEBRO (hj) over NYKØBING M.II med 15 points ef
ter l.halvleg.(6-1).Holstebro 52 (Torben Nielsen 5/7,
Kurt Jensen 5/21),Nyk.M.II 37 (Per Andersen 3/12,Kaj An
dersen 3/13).

UNGDOMSFINALEKAMPENE:
JUNIORES
Semifinale:2?9 i Esbjerg.ESBJERG over VIBORG med 95 po
ints.Esbjerg 228/9 (Kim Madsen 58,Jan Hansen 39,Car
sten Griegel 37,Flemm.Agerskov 4/60),Viborg 133/9 (Fl.
Agerskov 31,Torben Jensen 4/52).
Finale:9/9 i Esbjerg:ESBJERG over SVANHOLM med 210 po
ints.Esbjerg 270/8 (Torben Jensen 97,Kim Madsen 70,Mo
gens Seider 30,Kim Larsen 7/90),Svanholm 60 (Carsten
Griegel 7/38).
DRENGE:
Semifinale:3/9 i Brøndbyerne:ESBJERG over SVANHOLM med
146 points.Esbjerg 163/9 (Tim Jensen 44,Bent Christian
sen 42,Lars Østergaard 4/41,David Olafsson 4/50),Svan
holm 17 (Tim Jensen 9/5).
Semifinale:2/9 i Nyk.M:NYKØBING M.I over NYKØBING M.II
med 183 points.Nyk.I 255/9 (Kim Rishøj 100+,Karl E.
Poulsen 55,Bjarne Knakkergaard 29+),Nyk.M.II 72 (Karl
E.Poulsen 3/3,Bj.Knakkergaard 5/20).
Finale:16/9 i Nykøbing M:NYKØBING M over ESBJERG med
9 st.gærder.Esbjerg 51 (Chr.Mikkelsen 4/15,Bjarne Knak
kergaard 4/27),Nyk.M.56/1 (Peter Li11ebæk 29+).
LILLEPUT:
Semifinale:2/9 i Alborg:CHANG over ESBJERG med l point
Chang 68 (Kurt Knudsen 6/27) og 66/4,Esbjerg 67 (Jess
Høgh 5/36).
Finale:9/9 i Alborg:GLOSTRUP over CHANG med 8 st.gær
der.Chang 26 (Claus Sørensen 7/10),Glostrup 66/2 (Cl.
Sørensen 42+).

PRIVATKAMPE
22/7.QUICK NIJMEGEN (hj) over XL CLUB DAm1ARK med 101
points.Quick 193/7 (A.Phyffer 53.,A.L.van Nierod 43,N.
Phyffer 31,J.van der Valk 27,Egon Jensen 5/87),XL-club
92 (W.Honig 5/27,Th.Burki 3/13).
24/7.XL-CLUB SCOTLAND over XL-CLUB DANMARK med 7 st.gær
der.Sp.i Oxford.XL-Danmark 107 (Egon Jensen 28,Erling
Krogh Andersen 27,R.Melville 6/29),XL-Scotland 108/3
(B.Adair 25,W.Bell 27).
25/7.XL-CLUB ENGLAND over XL-CLUB DANMARK med 83 points
Sp.i Oxford.XL-England 222/5 (J.P.Fellows-Smith 66,R.
Digman 41,J.Newnes 32+,D.Hamilton 45),XL-Danmark 134 (H
Seaborn 5/24).
26/7.XL-CLUB DANMARK over STILL GOING STRONG,Holland,
med 15 points.Sp.i Oxford.XL-Danmark 184/3 (J.Banton 77
Egon Jensen 44,Mike Pye 29+,Jørgen Morild 29+},SGS 169
(C.Joseph 49,M.van Welde 29,F.Dukker 25,J.Banton 5/42).
27/7.NORTH OXFORD CC-XL-CLUB DANMARK.Uafgjort.NOCC 263/2
(M.Cunnings 123,C.Lee 28,R.Pivic 26+),XL-Danmark 154/9
(H.Grossmann 65,Poul Winther 32+,A.Oliver 4/23,I.McFair
lane 4/38).
22/8.NYKØBING M.I over NYKØBING M.II med 10 st.gærder
efter færdigspillet kamp.(Lilleput).Nyk.II 13 (Chr.Niel
sen 4/2,Henrik R.Thomsen 3/1) ,og 8 (Chr.Nielsen 5/1),
Nyk.I 15/0 og 14/0.

17/9.JUNIOR ØST over XL-CLUB ØST med 72 points.Sp.i Glo
strup.Junior Øst 137 (Michael B.Hansen,Ringsted,41 ,Alex
Olsen,Sorø,34,Kim Neerup,Svanh.31,Hans H.Nissen,Soro,
26+),XL-club øst 115 (Thor Jensen,Glostrup,25,Søren Mik
kelsen,Glostrup,3/12).
A-RÆKKEN:
Kreds 72:
22/7.HORSENS over SILKEBORG med 31 points.Sp.i Viborg.
(6-0).Horsens 86 (Ole BUlow 35+,Peter Power 33+J,Silke
borg 55 (Per Hansen 6/9).
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DCF'S REGNSKAB

for perioden l.oktober 1977-30.september 1978
INDT�GTER
1977/78 76/77
Kontingenter,passive medl. 37.350
34
Kontingenter,klub og hold
27.135
64.985
18
Gaver til DCF
22.095
19
Jubilæumsgaver
7.750
O
Tilskud fra DIF
347.200 255
Salg,instrukt.bøger,tryksager
2
2.478
Salg,plakater,mærkater m.v.
2.889
5
3
1.200
Bøder
l)
2)
3)
4)
5)

UDGIFTER
32.979
Bladet "Cricket" (3 stk)
103.949
Kurser,tilskud m.v.
Kamparrangementer,seniores 101.114
Kamparrangementer,juniores 57.725
5.052
Inde-DM
107.285
Administration,m.v.

Overskud før renter
6) Renter
Overskud (underskud i 1976/77)

443.597

336

408.104

33
103
G5
61
6
91

40.493
12.900

-43
12

53.393

-31

der anvendes således:
50.000
henlæggelse til ungdoms-EM 1931
3.393
henlæggelse til egenkapital
Balance 30.september 1978
1978 1977
AKTIVER
l
0
Kassebeholdning
41
107.136
Handelsbanken,indlån 353906
17
0
checkkonto 530484
3
4.470
Giro 7094302
Præmieobligationer:
190
nom.150 1954/84
200
nom.200 1965/95
Obligationer (anskaffelsessum):
Østifternes Kreditforening:
6.430
12.000 6 l/2 % 16.s.3.cfd:
7.768
7 % 15.s.4.afd:
13.000
18.900
10 % l7.s.1931
21.000
18.309
10 % 18.s.2003
23.400
Forenede Kreditforeninger:
35.149
10 % 5.s.1982
40.000
Kreditforeningen Danmark:
10.028 97.024
96
15.000
10 % 42.s.1999
(officiel kursværdi 91.598)
11
9.632
Diverse tilgodehavender:
218.262

169

94.425
0
15.500
30.532

78
70

140.457

148
169
143

77.305
Egenkapital
der specificeres således:
Saldo pr.l.oktober 1977
21.191
3.393
henlæggelse,jvf.overskudsfordeling
3.221
kursgevinst v/obligationsudtrækning
50.000
henlæggelse til ungdoms-EM 1981

21
52
-31

77.805

21

36.456

37

PASSIVER
Forud modt.tilskud fra DIF
Skyldige rejseomkostn.(Wagon-Lits)
Modt.tilskud til afh.af kurser
Handelsbanken (checkk.530434)
Aktiver
Passiver

Noter:
l) Bladet "Cricket"
Udgifter
Rabatindtægt
Annonceindtægt

218.262
140.457

477
3.000

3.477

32.979
2) Kurser,tilskud m.v.
Instruktionskurser
54.477
25.421 29.056
indg.kursusgebyrer
0
Indkøb af film
Materialetilskud
24.320
Egne materialer
16.089
Rejsetilskud
30.035
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0
0

0
0

l
3

33
21
10
25
17
29

Erstatning
3.000
Dommerforeningen,tilskud
Dommerforeningen,materialer 1.449
3} Kamparrangementer,seniores:
Poka lfinale
Landshold,London,Durham,Dublin
Forty Club-Junior Øst
DCF Øst og Vest-RAF og BAOR
Landsk.Skotland 1977 (mindre
udgift end ventet)
4) Kamparrangementer,juniores:
Juniorlandshold,Essex
Drenge- og juniorlandskampe
(mod Holland i Viborg og Nyk.M.)
Landsdelsstævne,drenge
5) Administration,m.v.:
Tryksager
Bestyrelses-,repræsentantskabs
og andre møder
UK-møder
Telefon,porto,kontorhold,revision
Repræsentation og gaver
Husleje,Idrættens Hus
Kontingent
6) Renteindtægter:
Obligationer
Indlån 353906
Giro
Checkkonto 530484

0

4.449

0

103.949

103

4.333
89.396
205
14.930
-7.750
101.114

35

23.475
20.511
13.739
57.725

61

28.498

25

23.513
4.736
43.615
2.845
4.068
10

21
3
36
2
4

107.285

91

11.140
2.292
53
-590

11
2

12.900

12

0

0

-1

DANSK CRICKET FOND
5
5.535
Renteindtægter,obligationer
35
0
Renteindtægter,indlån
-13_4___
0
Depotafgift
Overskud
5.436
5
Aktiver:
0
404
Indlån 81136-0,Danske Bank,Nakskov
Obligationer (off.kursværdi 30/9 73
48
kr.41.362)
53.858
43
54.262
0
0
Passiver:
54.262
48
Egenkapital:
der specificeres således:
14.339
14
Bundet egenkapital l/10 77
34.218
Til disposition 1/10 77
5.436
Arets overskud
34
Kursgev.v.obligationsudtræk. 269 39.923
43
54.262
HARALD SIMONSENS CRICKETLEGAT
2
2.409
Renteindtægter,obligationer
0
28
Renteindtægter,indlån
-121
0
Depotafgift
2
2.316
Overskud
Aktiver:
381
Forvaltningskonto,Bikuben
Obligationer (off.kursværdi 30/9 73
19
21.615
kr.17.759)
20
21.996
0
0
Passiver:
20
21.996
Egenkapital:
13
(saldo 1/10 77
19.680
20
21 .996
årets overskud
2.316
Ovenstående regnskaber,med tilhørende noter,som
vi har revideret,er i overenstemmelse med for
bundets,fondens og legatets bogføring.
Aalbong 13.oktober 1978
Revisionsfirmaet N.H.Christensen
F.Storgaard Christensen
(statsaut.revisor)
Svend Østergaard/Ole K.Kristensen

REPRÆSENTANTSKABSMØDE

Ordinært repræsentantskabsmøde holdes sond.
3.december 1978 kl.10.30 i Idrættens Hus,
Brøndby Stadion,2600 Glostrup,med følgende
dagsorden:
l. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsen aflægger beretning+)
3. Kassereren fremlægger det reviderede
regnskab til godkendelse.
4. Fastsættelse af kontingentsatser og
indskud for den kommende sæson.
5. Forslag.
(Forslag vil blive tilsendt klubberne.
Passive medlemmer kan få forslagene v.
henvendelse til formanden).
a. Forslag fra bestyrelsen om ændring af
forbundets love§ 23,stk. l.
Foreslås ændret til:
De aktive medlemmer sender en gang år
ligt efter anmodning en opgørelse over
deres medlemstal til Dansk Idræts For
bund.
b. Forslag fra bestyrelsen om ændring af
amatør- og ordensreglementet.
c. Orientering fra bestyrelsen om påtænk
te ændringer i turneringsreglementet.
6. Valg af bestyrelse.
På valg er:Per Burmester,P.S.Hargrea
ves,Ib Hansen,Erik Hansen.
7. Valg af ordens- og amatørudvalg.
På valg er:Knud Nielsen.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
På valg er:Ole Kjeld Kristensen,Svend
Age Østergaard,Helge Hørby.
9. Eventuelt.
+)Bestyrelsen overvejer forslag til
emne til eventuel gruppedrøftelse.For
slag fra klubberne modtages gerne og
skal være formænden i hænde senest 15.
november.Orientering til klubberne vil
blive udsendt.
p.b.v.
O.Dalsgaard

Fritidspædagog,klubpædagog eller medhjælper
med erfaring i ungdomsarbejde kan få arbej
de omgående.
Henvendelse:
Henry Kirstein Buhl
Dansk Ungdoms og fritidshjem
Neustadt 95
225 Husum/Sydslesvig
Telf.fra Danmark: 009494841 3356

TEXACO A/S
UDDANNELSESLEGAT
Texaco A/S beder herved ansøgere til sit uddannelses
legat om at melde sig.
Uddannelseslegatet blev indstiftet i foråret 1976 og er
på
kr. 25.000
Legatet kan erhverves af een eller flere personer i dansk
idræt til videreuddannelse indenfor det specielle områ
de, han eller hun virker med indenfor idrætten.
Legatet er personligt og kan kun benyttes til det i hen
hold til ansøgningen anførte formål. Legatet kan såle
des ikke gøres til genstand for overdragelse eller pant
sætning.
Begrundede ansøgninger til uddannelseslegatet kan
indsendes af medlemmer af alle idrætsorganisationer
inden 1. november 1978 til:
LEGATKOMITEEN FOR
TEXACO A/S's UDDANNELSESLEGAT
HOLMENS KANAL 5
1060 KØBENHAVN K.

Idrætsmandens væske-erstatter

lli}@]fl@ �@l � �

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.

.
1

DOMINION SPORTS INDUSTRI ApS

Kokkedal Industripark 103 A 2980 Kokkedal
Tlf. 03 • 24 24 24
som anviser nærmeste forhandler
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Svanholms danske mestre
blev hyldet i tåge

Det var tåget den sond ag formi dda g i oktob er, da Svan
holms d anske mestre fik deres officielle hyldes t - der
for er dette b illede fra Brond by s ta di on mere u s karpt
end fotograf Hans Stromsvik egentlig bryder si g om.C a .
2400 tilskuere til 2.divisionskampen i fodbol d mellem
Brond by og Fremad Amager fik lejlig h ed til a t hylde å
rets danske cricketmestre.Blandt dem v a r kommunens for
stemand,borgmester Kjeld Rasmussen, der havde pæne ord
og lykønskninger til mestrene, h vis a nforer Jørgen Jons-

son

her tager imod.
På for siden ses hele holdet i Pre b en B. Sobor g s fo to , på
nær F i nn N istrup, som s å kan ses på side 17 istedet . Hol 
det er:B a ges te række fra venstre:0le 11ortensen , Morten
Petersson, Lars H a nse n, Michael P eters son (keeper ),Bjar
ne K.Jensen.tlellemste række fra venstre: Flemmin g S oe
g aa rd, Thomas Peterss on, Gert Kristensen o g Peter S chmi dt
Forreste række fra ven s tre:Søren H a mber g, Jør gen Jons
son (anforer) o g T om Kristen s en.

