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Repræsentantskabsmødet: 

Nedvendigt at klubberne ikke 
ser forbundet som en fjende 

DCFs repræsentantskabsmøde i Idrættens Hus 3.december. 
blev kortvarigt og stilfærdigt.23 af forbundets klubber 
var repræsenteret og det var nok ikke helt forkert at 
det væsentligste,der kom ud til offentligheden,via Rit
zaus Bureau,var en konstatering af at DCF for det kom
mende år havde besluttet sig til IKKE at ændre turne
ringssystemet. 
Men der skete nu altså også andre ting.Forbundsformand 
Ove Dalsgaard,Viborg,mindedes indledningsvis de to i 
årets løb afdøde Horsens-folk Erik Olesen og Anders Mo 
se,samt dommeren Preben Kunst,Arhus,der i en periode 
også havde sæde i UK. 
I sin beretning lykønskede formanden Svanholm CC til 
årets danske mesterskab,Svanholms andet - han fandt det 
en stor tilfredsstillelse for Brøndby-klubben at se, 
hvordan det mangeårige ungdomsarbejde nu bærer frugt. 

HIDTIL STØRSTE ANTAL KAMPE 

Gennem næsten samtlige DCFs 25 år er aktiviteterne ble
vet øget.Jubilæumsåret gav ingen undtagelse.De 584 af
viklede turnerings- og pokalkampe er det største antal 
nogensinde. 
Der var planlagt 643 kampe mod 659 året før,men hvor 
der året før havde været et betydeligt antal aflyste 
og ikke spillede kampe,kunne man i år nøjes med 59 ik
ke spillede kampe - et antal formanden dog fortsat men 
te er for højt. 
Han hæftede sig især ved problemerne i mellemrække øst 
og til dels i mellemrække vest,mens han satte et spørgs 
målstegn ved,om det er klogt at lade juniorspille'.e 
foretrække senior- fremfor juniorhold,selvom man 1 år 
stort set kunne afvikle juniorrækkerne efter planen. 
-Grund- og slutspillene har deres fortalere og deres
modstandere.Der er imidlertid ingen,som kan hævde at
turneringerne nu er kedelige,som de vitterligt var i
en periode,sagde Ove Dalsgaard videre.
Grundspillene bød for tre af fire rækkers vedkommende
på afgørelser så tætte,at man skulle have haft målfoto
hvis det havde været atletik,der var tale om.Også afgø
relsen på årets danske mesterskab blev yderst incite
rende.Selvfølgeligt ville det være morsomt om mere end
to klubber kunne være med i kampen om DM,men sådan som
et par af de andre hold bed fra sig til sidst,synes der
at blive muligheder for en større jævnbyrdighed.

FRIVILLIGT ARBEJDE 
Oprykningsspillet blev næsten ligeså sindsoprivende 
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spændende som sidste år,men desværre blev turneringen 
ikke sluttet som planlagt p.gr.af regn.Det var trods 
alt dejligt at se to klubber,som ellers selv havde de
res på det tørre,sørge for at turneringen fik en sports 
lig helt tilfredsstillende afslutning. 
Kvalifikationsspil let blev også spændende,men det helt 
håbløse septembervejr gjorde desværre slutningen helt 
kaotisk.Jeg skal undlade at komme nærmere ind på de en
kelte sager,men en overgang var den samarbejdsvilje 
som et par enkelte klubber viste DCF,af en helt urime-
1 i g karakter. 
For turneringsledelsen er sådanne situationer overordent 
lig ubehagelige.Man kan så vælge at bruge jernnæven og 
diktere de afgørelser,der efter DCFs mening er de rig
tige,men som vil resultere i tvangsnedrykninger og i 
klubber placeret i martyr-roller,sagde formanden. 
Jeg vil gerne i denne sag takke Køge,der i modsætning 
til andre ikke stillede sig på bagbenene,men medvirkede 
til at rækken blev sluttet på banen og ikke ved skrive 
bordet. 
Jeg skal ikke undlade at nævne.at et par klubbers ind
stilling til problemernes løsning,var sådan,at flere 
af bestyrelsens medlemmer mente,at deres tid som ar
bejdsmænd for klubberne i DCF var omme. 
Nu er vi kommet lidt ned på jorden igen,men det er des
værre alt for ofte sådan,at klubber opfatter DCF som 
en fjende.Det er nærmest tragisk at høre klubber,der 
føler sig personligt forfulgt,fordi de med års mellem
rum kommer ud for afgørelser,der går dem i mod.Sager 
næsten helt tilbage fra DCFs stiftelse kan bringes i 
marken,når de pågældende klubber skal bevise,hvor for
fulgte de er i 1978,sagde forbundsformanden. 
Klublederne bedes lægge sig på sinde,at vi alle gør et 
frivilligt arbejde - og at vi gør det i vores fritid. 
I ved selv fra jeres klubber,at det ikke er nemt at fin
de folk til de forskellige lederjobs.Vi bør alle i for
bindelse med vores arbejde for den sport,vi kan lide, 
skønne på,at der er andre,som gør en indsats på andre, 
og ligeså nødvendige felter.Derfor må der samarbejdes 
og systemet kan simpelthen ikke bære,at DCF gang på 
gang skal løse klubbernes indbyrdes stridigheder,sagde 
Ove Dalsgaard. 
NYT SYSTEl-1 ET FREIISKRIDT 

Bestyrelsen har følt,at der nu må ro over turnerings
formen.Vi kan ikke fortsat lave ændringer hvert eneste 
år - derfor er de forslag til ændringer af turnerings
reglementet,der er stillet,også kun af redaktionel art. 
Det system.der indførtes i år,har i meget vidt omfang 
været et fremskridt.Alt kræver sin tid - også forståel
sen af at overs skal afvikles hurtigere og at scorings
tempoet kan øges,bl.a.ved at parader føres igennem til 
enere. 
Også dommerne må lære systemet at kende,og lære at ta
ge deres modforholdsregler,når et hold f.eks.usports
ligt trækker tiden ud.Skrider dommerne omgående ind med 
henstillinger - og hjælper det ikke,skal de som bekendt 
lægge tid til - vil de enkelte hold,der måske en enkelt 
gang har været en smule unfair,hurtigt holde op med 
den praksis,mente formanden. 
Det skal da medgives.at der kan være ting at diskutere 
også ved dette system,men vi har trods alt overtaget 
nogle regler,der har været gennemprøvet i adskillige 
år i Holland.At røre synderligt ved det efter kun et en
kelt år,finder vi ingen grund til. 
SAMMENPRESSET PROGRAM 

På grund af VM bliver programmet 1979 meget presset sam 
men.Grundspillene skal,forså vidt angår l.division være 
afviklet inden landsholdet rejser til England,d.v.s.med 
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sidste spilledag omkring midten af maj,mens de øvrige 
rækker kan afvikles normalt. 
Det betyder problemer for pokalturneringen,hvor de før
ste runder skal afvikles i samme weekends som l.divisi 
onskampe og hvor de sidste runder af pokalturneringen 
rni'l afvikles uden VM-spillere. 
Dee må man acceptere - alternativet var at aflyse pokal 
turneringen 1979 og det forekommer ikke rimeligt over
for alle de klubber,der ikke er berørt af landsholdets 
VM-rejse,sagde Ove Dalsgaard. 
Han omtalte derefter den forløbne sæsons internationa
le arrangementer - kampene mod MCC og Irland og kampene 
mod BAOR og RAF,samt på ungdomsfronten kampene mod Hol
land i Nyk.M.og Viborg.I den forbindelse glædede Ove 
Dalsgaard sig over den opmærksomhed Viborg kommune vis
te landskampen,DCF og dansk cricket i almindelighed.�an 
takkede de mange,der var mødt op til forbundets jubilæ
umsreception,ligesom han glædede sig over juniorholdets 
tur til England og den støtte Horsens Plastic og David 
Jenkins som altid har ydet dette ungdomsarrangement. 
Ove Dalsgaard omtalte også med tilfredshed kampene om 
de indendørs mesterskaber - Glostrup stod for arrange
mentet for ungdom,Kerteminde for kvindemesterskaberne. 
Videre noterede han den store aktivitet omkring Glo
strups drengestævne - også her håbede han på endnu stør 
re tilslutning og det samme er tilfældet for det initi
ativ Køge tilsvarende har taget indendørs med hjælp fra 
et af byens pengeinstitutter. 
Formanden omtalte landsdelsdrengestævnet i Brøndbyerne 
og glædede sig i den forbindelse over repræsentationen 
fra den nye skånske klub Bjerred. 

DET KOMMENDE ARS OPGAVER 

Ove Dalsgaard vendte sig derefter til den kommende sæ
sons opgaver,først og fremmest seniorlandsholdets del
tagelse i \lorld Cup-kampene i Birmingham i maj-juni. 
Han omtalte de igangværende fællestræninger og notere
de også med stolthed at ungdomslandsholdet skal til Ca 
nada i juli for der at forsvare 3.pladsen fra den senes 
te seks-nationersturnering i England i 1977. 
Derudover er det meningen at junior- og drengelandshold 
skal på genvisit i Holland,formentlig ligeledes i juli. 
Formanden beklagede videre de meget store vanskelighe
der aer er for mindre sportsgrene hvad angår at vinde 
gehør - og dermed sendetid - indenfor Danmarks Radios 
sportsredaktion. 
Ove Dalsgaard lykønskede videre de ledere.der har mod
taget hædersbevisninger fra Dansk Idræts Forbund - det 
gælder Henry K.Buhl ,Husum,Erik ftøller,Slagelse,og E
vald Møller,Skanderborg.Desuden har man gennem DIF mod 
taget legatportioner fra Tuborg-fondet og SAS Idræts
fond. 

DOMMERPROBLEMET 

Ove Dalsgaard beklagede,at der har været store proble
mer,fordi man ikke har haft en tilpas mængde kvalifice
rede dommere til rådighed. 
-Et udvalg har været nedsat i nogle år og jeg følte at
vi dermed var på rette spor.Det var derfor med en vis
glæde vi var med til den stiftende generalforsamling i
dorrmerforeningen i Odense,sagde formanden.Det var bekla
geligt at dette forsøg i første omgang er løbet ud i
sandet,men man starter nu et nyt forsøg.
Til alt held - og uden dem var det umuligt - har vi
haft og har stadig nogle behjertede dommeransættere,der
yder en fantastisk helhjertet indsats for at løse pro-

blemerne,sagde formanden,der iøvrigt takkede alle,som 
har støttet DCF og DCFs arbejde i det forløbe år. 
Han overrakte derefter - under behørig hyldest og klap 
salver - diplomer og andre hædersbevisninger til de 
klubber,der har haft de danske mestre,pokalsejrherrene 
og kredsmesterskabsvinderne. 

KUN FA BEMÆRKNINGER 
Bortset fra debatten om indførelse af en 8-a-side turne 
ring for lilleputter (se referatet andetsteds) var der 
kun få bemærkninger til beretning og regnskab - det 
sidstnævnte forelagt af kassereren Per Burmester. 
Erik Jløller,Slagelse,takkede for forbundets indstilling 
af ham til DIFs nål. 
Harry Erichsen,Nyk.F.ankede over at turneringsleder og 
redaktør blot lod det fremgå af bladet at hans hold hav 
de tabt uden kamp,når den pågældende kamp blot var ble
vet udsat og ikke senere berammet. 
Jan Ri bel ,AB,fandt forbundets mening om at juniorspil
lere bør foretrækkes til juniorhold,fremfor til senior
hold,hvis de to mandskaber spiller samtidig,diskutabel. 
Han fandt en sådan afgørelse alene klubbens. 
Desuden ønskede han dommerstandarden hævet og mente at 
samtlige klubber bør pålægges at stille dommere i nogle 
kampe årligt. 
Ove Dalsgaard understregede at det netop er klubberne, 
der skal finde dommerne frem og bakke dem op.Peter Car
roll ,den jyske dommeransætter,er i øvrigt parat til at 
komme rundt til klubberne med instruktionsmateriale. 
Thor Jensen,Glostrup:-AB er jo ikke selv for flittig 
til at stille dommere ... 
Jan Ribel:-Vi er helt opmærksomme på det problem ... 

DIF TILSKUD 
Jørgen Belling,Frem,fik en oplysning om ansøgning vedr 
materialetilskud og på et spørgsmål fra Jens Jeppesen, 
Køge,oplyste Erling Froulund at man håber på et tilskud 
fra DIF for 1979 på ca.41O.OOO kr. 
Kontingentsatser og indskud for holdtilmeldinger fast
sattes uændret for det kommende år. 
Forslaget fra bestyrelsen om ændring af ordens- og ama 
tørreglementet vedr.nye betalingssatser for instruktø
rer godkendtes. 
Desuden vedtoges det at de aktive medlemmer engang år
ligt efter anmodning sender en opgørelse over deres med
lemstal til DIF. 
I forbindelse med ændringer af turneringsreglementet 
ønskede flere tilladelse til at benytte de såkaldte "pa 
kistaner-bolde".Der var enighed om at fremsende prøver 
til forbundsledelsen,idet den skal autorisere alle gyl
dige typer bolde. 
Flere fandt det betænkeligt at man vil afvikle kampe 
som ikke kan gennemføres f.eks.en lørdag p.gr.af regn 
allerede om søndagen efter,som nødvendigheden byder i 
næste års grundspil.Klubber kan komme ud for ikke at 
kunne stille samme hold de to dage. 
Under eventuelt rejste J.Belling spørgsmålet om neutra 
le dommere i pokalkampe og P.S.Hargreaves ønskede,støt 
tet af Erik Møller,en længere pause mellem de to in
nings i en pokalkamp a.h.t.dommerne. 
C.Fabian,Lund,anmodede om at der ved turneringstilret
telæggelsen i mellemrækken tages hensyn til lunds sto
re problemer med at stille hold i sommerferietiden.

ola 

Inde-DM i Herning 
Efter at Glostrup CC i mange år har trukket det store 
�æs med hensyn til afvikling af ungdomsmesterskaberne 
indendørs,�ar klubben ønsket en pause,hvad der ikke er 
noget at sige til. 
!stedet er Herning beredvilligt sprunget til som arran
gør - med de mange messe-arrangementer har Herning en
betydeligt halkapacitet og derfor skal Inde-DM afvik
les i Hedens hovedstad den 8.april .Kvindernes Inde-DM
afvikles i den nye Kertemindehal søndag l.april.

I�deturneringerne har iøvrigt allerede nu fin tilmel
ding.Den københavnsk/sjællandsk/skånske række har til
m�lding af 11 seniorhold,8 juniorhold,1O drengehold,6 
lilleputhold,� kvindehold og 6 skolehold,mens den jysk 
fynske turnering,der afvikles via enkeltstævner har 
t�lmeldt 7 seniorhold,12 juniorhold,12 drengehold,ll 
lilleputhold og to kvindehold. 
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Deltagerne i den første af ungdomslandsholdets fællestræninger-i Brø-ndby.Trænerne Thor Jensen og Ole-HUckelkamp 
står til venstre og til højre,og i bageste række er det ell2rs fra v.Søren Roland,Glostrup,Dennis Olsen,Esbjerg,0-
le BUlow,Horsens,Ole Mortensen,Svanholm,der var med sof11 !Jæst,Carsten Strandvi9,Chans,Jcr�en Morild,AaB,Niels Bind
slev,Chang,Søren ftikkelsen,Glostrup.Forreste række fra v:Flemrning Agerskov,Viborg,Bjarne Knakkergaard,Nyk.M.Hans 
H.Nissen,Sorø,Mogens Seider,Esbjerg,Thony Hadersland,AB,og Kim Neerup,Svanholm.

Forberedelsernes vinter 

I slutningen af juli skal ungdomslandsholdet til Cana
da,hvor det i Toronto skal forsvare sin 3.plads i seks 
nationersturneringen,der i år er udvidet til en syv-na 
tioners turnering,idet Bermuda er med sammen med de 
traditionelle hold,nemlig foruden Danmark og værtslan
det Canada også Irland og Holland samt det nordengel
ske og det sydengelske hold. 
Turneringen starter 25.juli og slutter 4.august.Ove 
Dalsgaard og Ole HUckelkamp skal med som ledere for 
DCF på turen. 
Med henblik på at finde de rette spillere og forbedre 
deres form til den krævende turnering,ikke mindst fy
sisk,arrangeres i vintere nogle fællestræninger.Den før 
ste har fundet sted i Brøndbyerne med Thor Jensen og 
Ole HUckelkamp som instruktører. 
Med i fællestræningen var Søren Roland og Søren Mikkel
sen,Glostrup,Dennis Olsen og Mogens Seider,Esbjerg,Jør
gen Morild,AaB,Ole BUlow,Horsens,Bjarne Knakkergaard, 
Nyk.M. ,Flemming Agerskov,Viborg,Hans Henrik Nissen,So
rø,Carsten Strandvig og Niels Bindslev,Chang, Thony 
Hadersland,AB,og Kim Neerup,Svanholm. 
Til den næste fællestræning vil ungdoms-UK udtage yder 
ligere nogle spillere,således at man virkelig får et 
godt grundlag at udtage det endelige hold på. 

TURNERINGEN TIL DANMARK 

Iøvrigt har DCFs bestyrelse besluttet at indbyde de an 
dre nationer til at afvikle seks-nationers turneringen 
i Danmark i 1981,formentlig fra slutningen af juli til 
begyndelsen af august. 
Der arbejdes med planer om at samle holdene på Sorø A
kademi og afvikle kampene på forskellige af de midtsjæl 
landske baner.Formentlig bliver der også tale om en tur 
til København under opholdet. 
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Disse planer arbejdes der videre med,ligesom det efter 
al sandsynlighed bliver Holland,som påtager sig værts
skabet for turneringen i 1983,idet dette år er 100-året 
for det hollandske cricketforbunds stiftelse. 
Iøvrigt skal det danske junior- og drengelandshold til 
sommer på genvisit i Holland,hvor der skal spilles lands 
kampe i Ockenburg.Det hollandske forbund har opfordret 
til også at stille et hold af 12-14 årige.Dette overve-

Der blev lagt vægt også pl den fysiske træning i ung
domslandsholdets samling.Det er ikke for ingen tin9,at 
deltagerne her puster ud.Alle fik mult deres "kondital" 
nogle fik besked på at gå hjem og gøre tallet bedre,og 
alle fik en træningsplan,så de kan leve op til de store 
fysiske krav,en sådan turnering vil stille. 
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jer DCF i skrivende stund. 
Kampene ventes at tage deres begyndelse 10.juli med en 
50 overs match,hvorefter der 11.og 12.juli skal spilles 
en to-dages kamp - således at mønstret for kampene i 
Jylland i sommer gentages. 

GANG I KURSUSVIRKSOMHEDEN 
A propos dygtiggørelse,så er der også i vinter fuld gang 
i kursusvirksomheden.Bl .a.afvikledes i Nykøbing �IDrs 
grundkursus II for instruktører først i december - som 
vanligt i de udmærkede omgivelser en succes. 
Instruktørerne gennemgik her i teori og i praksis orga
nisationen af en træningstime,ligesom der var gruppeun
dervisning i gærdespils teknik og klasseundervisning i 
bowling og markspil.Desuden var der præsentation af for
skellige træningsprogrammer,bl .a.intervaltræning i grup
per,og man diskuterede bl.a.lederens rolle,forebyggelse 
af idrætsskader og sportspsykologi. 
Desuden fik kursisterne lejlighed til ai prøve at omsæt 
te den erhvervede vi den i praksis ved undervisning .af 
børn under instruktørernes overvågning. 
Er der behov for det,afvikles et lignende instruktør
kursus øst for Storebælt i februar/marts måned - og de 
kommende måneder,frem til græsset grønnes,vil i det he
le taget være præget af samlinger til træning og i nstruk 
tion,især af de forskellige landshold,der skal i ilden 
i sæsonen 1979 - internationalt set måske Danmarks stør-
ste hidtil.. ola. 

FORSIDEBILLEDET viser at vinteren 1979 står i forl:ere
delsernes tegn,hvadenten det er med henblik på somme
rens brændpunkter i Birmingham,England,Toronto,Canada, 
eller Ockenburg,Holland,eller som her fra instruktions 
kurset i Nykøbing Mors.{Foto:Poul Jensen). 

LILLEPUT-MESTRENE.-Glostrup CCs lilleputter,der vandt 
det danske mesterskab med en sejr over Chang,er her. li
net op.Det er,stående fra venstre:Michael Danielsen, 
Lars Hansen,Jack Nielsen,flichael Naqui ,Claus Finnich, 
Steffen Jørgen og lederen Steen Thomsen.Knælende fra v: 
Peter Sørensen,Lars Mikkelsen (anf),Claus Sørensen,Al
lan Naqui,Anders Sørensen og Steffen Langgaard (wck). 

Interesse for 8-å-side stævner 
Turneringsledelsen vil forhøre sig hos klubberne om de 
er interesseret i at stille hold til en såkaldt 8-a-si 
de-turnering,sandsynligvis afviklet som centrale stæv
ner,sideløbende med den ordinære turnering i lilleput-
rækken. 
Spørgsmålet blev drøftet på repræsentantskabsmødet,hvor 
der var overvejende stemning for at køre ordningen som 
et forsøg,uden at det går ud over den normale turnering 
En fordel vil være at klubber,der måske ikke kan stil
le et fuldtalligt lilleputhold,kan gå sammen ved sådan
ne stævner,hvis de da ikke selv kan mønstre 8 spillere 
På den måde skulle der være chancer for at få gang i 
ungdomsarbejdet i flere klubber. 
På repræsentantskabsmødet gik Thor Jensen,Glostrup,ind 
for at en 8-a-side turnering køres sideløbende.Det sam 
me synspunkt havde Søren Damgaard,Nyk.M.Jørgen Morild, 
Arhus,fandt tanken interessant,fordi også svagere spil 
lere styrkes.Jens Jeppesen,Køge,ville ikke afvise mu
ligheden af sådanne kampe spillet f.eks.om aftenen,hvor 
klubberne ligger nær nok til at gøre det. 
Max Jeppesen,Ringsted,så en mulighed for at få gang i 
lilleputafdelinger i Sorø.Nyk.F.og Næstved f.eks.og vil 
le gerne bidrage med spillere fra Ringsted til sådanne 
stævner.Harry Erichsen,Nyk.F.gav ligeledes tilsagn og 
også Ole HUckelkamp,Sorø,stillede sig positivt. 
Jør9en Morild mente at man med en sådan turnering kan 
fri nogle af de svagere spillere for de sviende neder
lag de får til gode hold i kampe,der egentlig ikke har 
den sportslige berettigelse. 
Jørgen Jønsson,Svanholm,gik ind for tanken om pokal
stævner og det samme gjorde Steen Lund,KB.Enden på de
batten blev altså at de enkelte klubber spørges,om de 
vil være med. 
8-A-SIDE-TURNERING

Det nationale engelske forbund,NCA,har foreslået nogle 
regler til en eksperimentel version af en.8-a-side-tur 
nering.De ordinære cricketlove er gældende,bortset fra 
følgende: 
l.Hvert hold skal bestå af 8 spillere.

2.Hver kamp består af en halvleg til hvert hold på 8,
12,16 eller 20 overs.alt efter.hvilken tid,der er til
rådighed.
3.Gærdeholdet deles op i par.Hvert par batter 2,3,4 el
ler 5 overs,alt efter hvilket oversantal halvlegen er
aftalt til.Det enkelte par bliver inde,uanset om de ta
ber deres gærde.Spillerne skifter gærdeende,hvis de
"går" (Dog ikke hvis de falder på den sidste bold i en
over).
4.Hver spiller på markholdet,undtagen keeperen,skal kas
te.
5.Hvert hold begynder sin halvleg med 200 points.Hver
9ang et gærde falder,trækkes 10 points fra den samlede
score.Det hold,der slutter med højest score,vinder.
FORNØJELSE OG FYSISK AKTIVITET 

Det hedder i NCAs bemærkninger til forslaget bl.a. "Man 
ge børn eri'ikke parat til at spille normal cricket med 
11 spillere på hver side,ej heller er det altid det bed 
ste spil for børn i denne aldersgruppe,selvom de er pa
rat til at forsøge sig. 
De bør opmuntres til at tage del i cricket-spil,hvor et 
mindre antal spillere er med,et spil,der kan afvikles 
over kortere perioder med hovedvægten lagt på fornøjel
se og fysisk aktivitet.Den stærke forøgelse af tallet 
af spillere,som tager del i cricket efter par-princip, 
enten 8- eller 6-a-side,er et bevis på den fornøjelse, 
sådanne spil kan medføre. 
Dette er særligt tydeligt.når spilletiden f.eks.er be
grænset til en skoletime eller to timers klubtræning. 
En fortsat tagen del i alle spilles facetter er nøglen 
til den succes,disse nye former har haft.Alle er ved 
gærdet,kaster og er i marken,uanset deres standard el
ler medfødte anlæg.Derved forbedrer de deres standard 
og sikrer at en virkelig holdpræstation er nødvendig 
for sejren". 
Så vidt NCA - men flere af de danske klubber synes alt
så også,at der er behov for denne form for cricket for 
at styrke interessen hos de helt unge,fra hvem fornyel 
se og overleven skal komme.. ola. 
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Nye stjerner er 
dukket op efter 
Packers indhug 

England går fra den ene triumf til den anden for tiden 
Nok har nationen afgivet strålende spillere som keepe
ren Allan Knott,kasteren Derek Underwood,allrounderen 
Bob \Joo lmer ,åbneren Dennis Arni ss ,ex-anføreren Tony Grei g 
m.fl.til Packers cricketcirkus,men det mærkes ikke.Ja,
det er vel i dag tvivlsomt,hvor mange af de nævnte,der
kunne tilbageerobre deres plads på testholdet.
England vandt næsten pinligt overlegent de to testseri
er over Pakistan og New Zealand i sommer.Pakistanerne
kunne ikke udfylde hullerne efter Packers indhug i de
res rækker.Spillere. som Zaheer Abbas,Imrahn Khan og
Mushtaq Mohammed kunne ikke undværes.Og pakistanerne,
som har en ulykkelig evne til at opfatte tabte testmat
cher som nationale katastrofer,med følger,der ligefrem
kræver politiske foranstaltninger,besluttede at give
tabt til Packer.De har taget Packer-spillerne til nåde
igen,og har i den lige overståede hjemmeserie mod Indi
en {den første i 20 år) ladet Packer-spillerne være med
når det passede dem.De problemer havde New Zealand ikke
- der er ingen Packer-folk.
Men tilbage til matcherne i England.Her udviklede eng
lænderne nye, lysende stjerner på samlebånd. To ganske
unge fremstod særligt klart.Allrounderen Botham fra So
merset blev nationens helt.Hans gærdespil er fanden-i
voldsk og hans kastning - medium-fast - er gang på gang
matchvindende.
Den purunge,lyshårede David Gower,der i seksnationers
ungdomsturneringen i Holland i 1975 scorede et legende
let century bl.a.mod det danske landshold,spillede med
samme eminente teknik og utrolige timing i sine debut
matcher og noteredes her bl .a.for et century.Hans ry nå
ede cricketverdenen rundt på få måneder.

VED AT MISTE PLADSEN? 

Og i keeperen Taylor fra Derbyshire siges englænderne 
at have verdens bedste.Han har i årevis stået i skygger. 
af Knott,ikke fordi han er en dårligere keeper end den 
fantastiske Knott,men fordi Knotts gærdespil er bedre. 
Nu har Taylor efter næsten et dusin år i skyggen,taRket 
være Knotts salg til Packer,fået sin belønning. 
Anfører Brearleys gærdespil ville formentligt,hvis ikke 
holdet iøvrigt havde klaret sig så godt,have kostet ham 
pladsen.Den ene halvdårlige indsats efter den anden og 
det hjalp lidet,at han flyttede op og ned på sig selv i 
gærdeordenen. 
Men til gengæld nyder han en fabelagtig ti 11 id som anfø
rer. Hans hårdnakkede brug af en uskøn,hjelmlignende ge
vækst rundt om tindingerne,uanset hvor fredelig kastnin
gen end er,undskyldes med,at han jo rent faktisk har så 
meget at beskytte deroppe i knolden.Hans universitets
baggrund og det forhold,at han opgav en lysende karrie
re som universitetslærer i filosofi drages ofte frem og 

Øverst Englands og Somersets kaster Ian Botham,der al
lerede er ved at overstråle mindet om Greig. 

Nederst improviserer en stor gærdespiller.Som svar på 
Selveys negative,lidt korte kastning omkring legpinden 
til en legmark,giver Hampshires vestinder Richards si0 
selv plads til dette fantastiske stød. 
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måske er det medvirkende til at pressen næsten lefler 
for ham.På den anden side - begyndte han at tabe matcher 
ne - skulle den engelske presse nok også være der og så 
kunne hans filosofiske baggrund utvivlsomt bruges i ne
gativ retning. 

EN TRAGISK SKIKKELSE 

Den tidligere testanfører Tony Greig er blevet en tra
gisk skikkelse.Midt i sæsonen gjorde han comeback som 
menig spiller for sit gamle county Sussex og denne,før
hen beundrede spiller og folkehelt,præsterede intet af 
værdi ,skønt han er anfører for "Resten af verdens" hold 
i Packers cirkus-shows.Efter få kampe blev det klart,at 
hans nærværelse skadede mere end den gavnede. 
Han trak sig tilbage - hans store bedrifter for England 
er glemt - han står som en pengebegærlig type,uønsket 
i England.Meget tyder på,at han skifter nationalitet og 
slår sig ned i Australien. 
Ligeså bedrøveligt gik det med den forhen så berømte 
fastbowler John Snow,også en af Packers noget falmede 
stjerner.Intet county ville tage ham på lønningslisten 
og han tilbragte sommeren ffled at spille for diverse 
klubber for de klatskillinger,tilskuerne lagde i hatten 
der gik rundt. 

UPOPULÆR VINDER 

County-turneringen - den fornemste turnering,spillet o
ver tre-dages kampe - fik Kent som vinder.Kent er det 
county,der normalt har den største publikumsopbakning, 
men det var med blandede følelser,at selv Kent-tilhæn
gerne modtog dette mesterskab. 
Kent havde nemlig den store fordel,at holdet aldrig af
gav spillere til testholdet.Stjernerne var nemlig Pac
ker-folk som Underwood,Woolmer og pakistaneren Asif lq
bal,der jo er udelukkede fra test-cricket,mens de øvri
ge counties bedste spillere kun var med i en del af kam
pene på grund af testmatcherne. 
Det var en mægtig fordel for Kent,men det var på den an
den side også et rimeligt forsvar,at Kent snart i mange 
år altid har måttet afgive så mange spillere til test 
under county-turneringerne,at man aldrig rigtig har få
et et tydeligt billede af Kents styrke. 

GILETTE-CUP'EN 

Gilette-cuo·en blev en triumf for Sussex,så meget mere 
som dette county startede året berøvet næsten alt,hvad 
holdet havde af navne.Den nedtur,dette county fik,blev 
modtaget med ikke så lidt hoveren flere steder,fordi 
Sussex har været oprørsk og brugt midler,som andre ik
ke har fundet videre pæne. 
Det var fra Sussex,Greig kom,og dette countys bakken 
det øvrige England op i kampen mod Packer har været me
re end halvhjertet. 
I finalen mødtes Sussex og Somerset.Her lavede Ian Bot
ham en kamp ud af det ved at score 80 af Somersets 207 
for 7.Den berømmelige vestinder Viv Richards,der alene 
kunne have vundet matchen,røg for 44. 
Mendis,der spillede for Ari Lanka,da denne nation gæste 
de Danmark i 1975,åbnede Sussex·scoring med 44.Topsco
rer blev dog universitetslæreren Paul Parker med 62 -
en af de særdeles mange unge engelske talenter,der befal 
ker countyholdene,efter at det tilladte antal af uden
landske stjerner er skåret ned - i løbet af et par år må 
der kun være een - og efter at cricket er blevet et væ
sentligt bedre levebrød end før. 
Sussex scorede 211 for 5 på 53,l ud af de ialt tilladte 
60 overs.Bemærkelsesværdigt var det at 36 ud af Sussex· 
60 overs blev afleveret af spinnere,et bevis på at fast 
eller medium-fast bowling ikke nødvendigvis behøver at 
være våbnet i overbegrænset cricket. 

FARVEL TIL EN AF DE STØRSTE 

Der lå også en god historie bag Hampshires sejr i John 
Player-turneringen.Det er søndagsturneringen,der spilles 
over to gange 40 overs.Det er nok den mindst eftertrag
tede af de tre gevinster - til gengæld er det den turne
ring,som giver flest penge,idet folk har tid til at kom
me om søndagen og gerne vil have et resultat i løbet af 
nogle få timer. 
At de "rigtige" cricketkendere - og spillerne - ikke me 
ner,at man kan spille en "anstændig" cricketkamp på den 
tid,er en anden sag. 
Men tilbage til Hampshire.Holdet mistede nogen tid ind 
i sæsonen sit store navn på kastesiden,vestinderen Ro-

SØREN NISSEN om 

INTERNATIONAL CRICKET 

berts,en af Packerspillerne,som åbenbart ikke kunne hol
de til også at køre en krævende engelsk turnering igen
nem.For hårde kastere er kravene også nærmest umenneske
lige.Ingen kan holde til at kaste virkeligt hårdt dag 
ud og dag ind i løbet af et helt år.Det var imidlertid 
hvad Roberts skulle gøre efter først at have spillet for 
Packer i Australien,derefter et par kampe for sit eget 
land,før også dette brød med Packers spillere,og deref
ter for Hampshire i England. 

Det nye engelske gærde-es,Daviå Cower i �ktion. 
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Dermed var Hampshires bedste kastekort røget,men det 
skulle blive værre endnu.Berømte - og i hvert fald i nog 
le år - verdens bedste åbner,B.A.Richards er en af Pac
kers største stjerner.Naturligvis har han valgt denne 
vej,fristes man til at sige,for som sydafrikaner har han 
ingen testkampe til at tjene sine penge eller bruge si
ne ambitioner på. 
I løbet af den engelske sæson blev det mere og mere ty
deligt,at det hele kedede nam usigeligt.Han fremhævede 
det selv i en bog,han skrev,og det fremgik af hans præs 
tationer på banen - de var mådeholdne og helt ude af 
trit med hans evner og tidligere præstationer. 
Det hele blev utåleligt for ham.Hampshire fik nogle læs
terlige klø i countyturneringen og han lavede intet.Så 
meddelte han,at han ikke længere ville spille countykam
pe og kort efter trak han sig definitivt tilbage fra en 
gelsk cricket.En stor karriere er forbi,ihvertfald hvad 
det sportslige angår. 
Hos Packer spiller han videre,men der er langt mellem 
snapsene selv her og bedrifterne i denne afdeling af 
cricket må rubriceres under betegnelsen gode artistnum
re.Packers shows hvor 3-4 hold rejser rundt og spiller 
mod hinanden i een uendelighed,minder fuldstændig om 
6-dagesløb.De tages jo også kun alvorligt af fulde folk
og af formiddagsaviser,der har fundet ud af,at de ved
at digte en virkelighed,som ikke eksisterer,kan forøge
oplagstallene.
Men tilbage til Hampshire.Holdets anden berømte åbner,
vestinderen Grenidge,der er vokset op i slum i England
� og forøvrigt også købt af Packer - blev hos countiet
og lavede imponerende bedrifter.Et mediumkasteangreb
og en klog anfører i Gilliat,der nu har trukket sig
tilbage,skaffede Hampshire en uventet John Player-tri
umf.
Og så er vi nået til december 1978,hvor den første en
gelske test mod Australien spilledes i Brisbane.Det u
prøvede australske hold faldt i l.halvleg for 116 og
efter en katastrofestart,hvor de første fem gærder var
ude for omkring en snes points.Willis - fastbowleren -
behøvede ikke at levere en eneste bumper.Længde,retning
og fart - samt en livlig pitch - hjalp ham til 4 for
46.
Derek Randall,der scorede 175 i 100 års-testen i Mel
bourne,fortsatte sine bedrifter mod australierne,efter
at have været væk fra det engelske testhold under en
mådelig engelsk hjemmesæson.Han toppede med 86,da Eng
lGnd lavede 286.Australiens debuterende kaster Hogg tog
6 for 74.Debutanter var der nu mange af på det austral
ske hold - alle de gamle er jo solgt til Packer.
I 2.halvleg lavede den australske anfører Yellop 102
og Kim Hughes 129 men scoren på ialt 329 var ikke stør
re end at England kunne nøjes med 170 for 3 for at vin
de.Atter Randall i spidsen med 74 not out,mens Gower
var næstbedst med 48.
Der er ialt seks matcher i serien.Den sidste bold er
kastet 16.februar.Til den tid har holdene spillet test
cricket i 30 dage (hvis alle kampe går tiden ud) af i
alt 75 dage.

SIKKER ENGELSK SEJR I 2.TEST 

I juledagene vandt England også den 2.test mod Australii

en.Scorer på 309 og 218 til England mod Australiens 190

og 167 fortæller,at marginen var stor. 
Boycott battede en,hel dag i den enge<lske l.halvleg uden

et eneste grænseslag og han slog på intet tidspunkt bol

den længere væk end 25-30 meter.Men uanset at det ikke 

just var morsomt at se på,var det guld værd for England 

for ingen af de øvrige,på nær Gower,gjorde væsen af sig 

Til gengæld tegnede Gower sig for et century på 101.I 

2.halvleg,hvor englænderne efter Australiens mådelige 1.

halvleg skulle speede op,var ingen særligt kede af at se

Boycott forsvinde forholdsvis hurtigt på en "ben for".

Randall toppede den engelske inning med 45.Australien

har fostret et nyt fastbowlerfund - Hogg.I denne anden

test blev hans resultater 5/65 og 5/67 og han har i de

to tests tegnet sig for ialt 17 engelske fald.Hos austra
lierne imponerede fortrinsvis Toohey med 81 not out i 1.
halvleg.

SKAL STRAMME SIG OP 

Men det begynder at blive alvorligt for australierne.For
mår de ikke snart at gøre mere modstand i denne serie 
over i alt seks tests ,risikerer de,at interessen for cric 

shows,der kunne mønstre flere tilskuere til en af de 
talrige kampe mellem Australien og "Resten af Verden" 
eller Vestindien (Disse tre hold spiller non-stop hos 
Packer) end der var til denne anden test. 
-De to australiere,der var dommere i test nr.2,var tilmed
udsat for en voldsom kritik.Den ene af de australske åb
nere Wood m�stede i begge halvlege sit gærde på disku
table kendelser.Hen hævdede bagefter,at de to dommere
var forkert på den ialt otte gange i løbet af matchen,
og at det fortrinsvis gik ud over Australien,hvilket de
engelske kommentatorer var enige i.Den ene af dommerne
meddelte i løbet af matchen at han trak sig definitivt
tilbage som dommer,når denne match var ovre.

OPTØJER I INDIEN

Den første test i Indien,hvor Vestindien er på besøg,
s 1 uttede uafgjort,mens den anden så geva 1 digt spændende
ud før sidstedagen.Her havde Vestindien scoret 437 (Bac
chus 97,Kallicheran 71),Indien 371,hvorefter Vestindi
en i 2.halvleg lukkede ved 200 for 8.
Men en afslutning på matchen fik man aldrig.Tidligere
premierminister Indira Gandhi blev fængslet kort før
jul og dette medførte så voldsomme optøjer,at ingen tur
de tage ansvaret for at kampen blev spillet færdig.
Det er snart daglig kost at cricketmatcher afbrydes p.
gr.af optøjer.Den netop afsluttede serie mellem Indien
og Pakistan i Pakistan led samme skæbne.Pakistan sejre
de ganske vist,men de længe afbrudte cricketmæssige for
bindelser mellem de to lande havde det forsat ikke for
godt.
I_en endageskamp udvandrede inderne i protest mod at pa
kistanerne fortsat kastede bumpers,ligesom indernes vur
dering af de pakistanske dommere mildt sagt var negativ.
Det er iøvrigt mærkværdigt,at man ikke seriøst overvejer
at få neutrale dommere til disse nationale matcher.I Au
stralien var det galt med de australske dommere,idet de
blev beskyldt for at være for engelsk-venlige (forment
ligt,fandt deres kritikere,for ikke at blive råbt ud
som hjemmedommere) og i Pakistan støttede do11111erne ef
ter sigende hjemmeholdet i en sådan grad,at.det medfør-
te en erklæringskrig mellem de to lande. Nis

ket på topplan i Australien svinger over til Packers Den nye australske testanforer Yallop ved gærdet. 
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Boycott-af færen 

Vinterens historie i engelsk cricket - den har faktisk 
taget ligeså megen spalteplads ?9 sat sindene l�geså_me 
get i bevægelse i England,som Ritts ophold på R1tz gJor
de i Danmark - har været Boycott-affæren. 
Et utroligt bevis på,hvad cricket betyder for englænder
ne og særlig beboerne i Yorkshire - har denne sag været. 
Boycott har skabt sig en "kult", for hvem han står som 
"Yorkshire".Han er ubestrideligt en af Englands·bedste 
gennem tiderne.100 centuries i første k�asse� crick�t 
beviser det,men et blik på hans gærdesp1l,hv1s teknik 
simpelthen er perfekt,fortæller det også. 
Men Boycott er en egensindig person,der ofte er blevet 
beskyldt for at sætte egne interesser_fo:an holdets.Så 
sent som i sommer medførte dette en h1dt1l uset hændel
se i Yorkshire.J.Hampshire,Yorkshires viceanfører,der 
havde været anfører for countyholdet,mens Boycott spil
lede testkampe,samt en mere ubetydelig spille:,Johnson 
battede på et tidspunkt i en kamp,hvor Yorksh1re mang
lede omkring 15 points på det nogenlunde samme antal o
vers for at lave 300 points og dermed opnå maksimums
turneringspoint i den kamp. 
Men istedet for at tage de points,der vitterligt var, 
mod et fredeligt modstander-kasteangreb prikkede de to 
spillere uden overhovedet at angribe kastningen,således 
at Yorkshire ikke fik bonuspoint·sene.Enhver kunne se, 
at det var en protesthandling mod at Boycott havde stå 
et inde i omkring 75 overs i en anden kamp for at nå et 
century.Derved havde han - som talrige gange tidligere 
- tvunget sine holdkammerater til at spille hasarderet
for at Yorkshire kunne nå en hæderlig total.
Sagen endte med store bøder til de to "prikkere" .Men
nogle måneder senere blev John Hampshire udnævnt til ny
anfører for Yorkshire,efter at Boycott havde været ved
roret i otte år.Det var et chock for Boycott og for
hans fans.Han var anfører for Enqland i fjor,da Brear-

ley blev skadet.Samtidig med at han mistede anførerhver 
vet for Yorkshire fik han meddelelse om,at i år kunne 
han end ikke anvendes som vice-anfører for England. 

AFSTEMNINGER 

En storm af forargelse rejste sig fra Boycott-kultens 
medlerrrner i engelsk cricket.Yderligere vand på deres 
mølle var,at Yorkshire havde været så utrolig ufiks at 
fyre ham,mens hans moder lå for døden. 
Der blev stillet krav om at Yorkshires ledelse skulle 
gå af og at Boycott skulle genindsættes.En skriftlig af
stemning blandt Yorkshires medlemmer blev gennemført og 
et møde,hvor henved 1500 medlemmer var tilstede,kritise 
rede den ledende komite sønder og sammen. 
Men Boycott tabte.2/3 af Yorkshires 11.262 medlemmer af
gav deres stemme.Men kun omkring 2600 stemte for!at. Boy
oott skulle genindsættes,ca.4800 stemte mod.En t1l11ds
erklæring til komiteen var ikke så overbevisende - ca. 
4400 erklærede deres fortsatte tillid,3000 havde mistet 
den. 
Tilbage står Boycott - denne kontroversielle skikkelse 
som havde fæstet lid til fortsat anførerskab.Han er ble
vet tilbudt at videreføre sin kontrakt med Yorkshire, 
men det vil være en næsten umulig situation for ham at 
vende tilbage efter den rolle,han har indtaget i protes
terne mod hans afgang.Der næres håb om at Yorkshires ny
e manager,den tidligere landsholdsanfører Ray Illing
worth,der i år har lagt op,kan klinke skårene. 
Boycott har tid til efter nytår til at afgøre sin frem
tid hos Yorkshire.I mens prøver han at koncentrere sig 
om at lave points for England mod Australien.Det har 
forståeligt knebet. Nis. 

SØREN NISSEN om 
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Idrætsmandens væske-erstatter 

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

Videnskaben siger idag, at dette væsketab straks skal 
udlignes, for at sportspræsentationen 
kan fulden9es. Da det ikke er ligegyl• 

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

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

af sukker og salte til kroppen. 
Gastorade benyttes af idrætsudøvere 

verden over og i Danmark indenfor føl• 
gende Idrætsgrene, Badminton, Bord• 

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

ning, Wolleybold m.fl. 

DOMINION SPORTS INDUSTRI ApS 
Kokkedal Industripark 103 A 2980 Kokkedal 

Tlf. 03 - 24 24 24 
som anviser nærmeste forhandler 
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Johan Luther,Frem 
Peter P.Klokker,B 1909 
Mahboob Subhani,Frem 
Hermann Alker,Husum 
Troels Nielsen,Frem 
Klaus Buus,AaB 
ule Mortensen,Svanholm 
Finn Nistrup,Svanholm 
Ole Olsen,Ringsted 
Kim Madsen,Esbjerg 
Søren Mikkelsen,Glostrup 
Jan Madsen,Fredericia 
Flemm.Jørgensen,Skanderbg. 

række inn no.h.s. pts gnsn 
2.div 24 5 156 941 49.52
l.div 25 6 89+ 694 36.52
2.div 17 4 109+ 646 49.69
Mlræk 9 4 107+ 640 128.0
2.div 12 l 141 585 53.18
l.div 22 11 56 576 52.36
l.div 23 3 70 556 27.80
l.div 20 4 57 552'j4_5Q_
Drenge 16 l 115+ 543 36.20
Junior 15 5 98 538 53.80
Junior 17 2 112+ 537 35.80
Drenge 16 5 99+ 515 46.82
Drenge 9 4 123+ 504 100.8

500 
points 

l-uti1er - flest ppi nts 

Ser man på 1978-statistikkerne,må det erkendes,at det 

Gane-guf for 
snit-spillere 
og tal
narkomaner 

- på få undtagelser nær - er de gode,gamle,prøvede kræf
ter,der dominerer listerne,ihvertfald for l.og 2.divi
sions vedkommende.

KLAUS BUUS,landsholdets anfører,har suverænt været den 
bedste gærdespiller i år - glædeligt,ikke kun fordi han 
er en af dansk crickets mest seriøse og sympatiske 
spillere,men ligeså meget,fordi hans anførerskab på 
testholdet øjensynligt ikke har påvirket hans gærde
spil,tværtimod. 

PETER P.KLOKKER endte ligesom i fjor på en meget fin 
2.plads og var flittigst scorende i l.division.Skal
der kommes lidt malurt i hans efterhånden fyldte points
bæger må det være,at han på klubplan bør forcere sit
spil lidt mere,så hans hold ikke kommer i tidnød.

HANS FRANTZEN,Arhus,var så helt afgjort den største o
verraskelse på gærdesiden i år.Cricketeksperter var 
godt klar over,at han er en lynhurtig gærdespiller,men 
at han også mod de bedste kastehold formåede at score 
pæne halvlege,var nok lidt af en overraskelse.Skal han 
også kunne begå sig internationalt må han forstå at 
tøjle sit spil på legsiden.Måske 70 pct.af hans points 
bliver netop scoret på legsiden,men mod gode,interna
tionale kasteangreb går det ikke at "tværse" en bold 
med godt længde på offpinden. 

samlet af Jørgen Jønsson 
og Bjarne K. Jensen 

,,.._ 

,-----

D,�\ � � 

�;-�� Jy c:J�-
1 / 

' -Kom tilbage!Jeg så forkert -
du ER med på gærdestatistikken! 

Buhl - flest gærder 
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50 
gærder 

CARSTEN MORILD,KELD KRISTENSEN,FINN NISTRUP og MORTEN 
PETERSSON kunne med deres livlige spil ikke undgå at 
imponere ved flere lejli"gheder.Nistrup beviste med si
ne 552 l.divisionspoints at det var alt for tidligt,at 
han i 1977 fortrak til 2.holdet,selvom også dette var 
i 2.division og Morten Petersson kommer man formentlig 
også til at høre mere om som gærdespiller - mod AaB 
var han begge gange svanholmernes bedste gærdespiller. 

JESPER MORILD,Hjørring,nåede kun at score 189 points 
med et gennemsnit på 16,5 og det var nok lidt skuffen
de for dette lovende bat - men siges skal det også,at 
han her i Hjørrings skæbneår var voldsomt presset og 
at han sammen med N.C.Elefsen stort set måtte prøve at 
ride stormene af alene. 

KASTERANGLISTEN i l.division er-som vanligt domineret 
af AaB,der besætter de første 4 pladser.Henrik Morten
sens 63 gærder for så beskedne omkostninger som 6,1 er 
helt i særklasse.Retfærdigvis skal det siges,at han ik-

Henry K.Buhl,Husum 
Henrik Mortensen,AaB 
Ole Mortensen,Svanholm 
Mogens Seider,Esbjerg 
Carsten Morild,AaB 
Martin Burridge,KB 
David Olafsson,Svanholm 
Morten Petersson,Svanh. 
Jørgen Eliasen,Sorø 
Tim Jensen,Esbjerg 
Flemm.Agerskov,Viborg 
Ole Beir Andersen,AB 
Carsten Griegel,Esbjerg 

Læs videre side 15 

række ov ma. pts wck gnsn 
Ml ræk 187. 0 57 432 70 6 .17 
l.div 247.2 80 386 63 6.12
l.div 312.2 60 933 62 15.04

Junior 204.4 61 438 62 7.06
l.div 245.0 64 568 58 9.69

Lillep 146.2 30 391 57 6.86
Drenge 127.0 32 307 56 5.48
l.div 266.5 43 824 55 14.98
3.div 222.3 55 459 53 8.66

Drenge 141.0 40 231 53 4.36
3.div 204.0 49 493 52 9.48
2.div 201.3 45 492 51 9.64

Junior 141.5 29 431 51 8.45



Landsholdsanfører 
Klaus Buus topper 
gærderanglisten 

1.DIVISION:

(Min:5 inn.og 175 pts) inn no h. i. pts gnsn 
Klaus Buus ,AaB 22 11 56 576 52.36 
Peter P.Klokker,B 1909 25 6 89+ 694 36.52 
Hans Frantzen,Arhus 17 3 87 496 35 .42 
Jan Hansen,Ringsted 14 2 75 413 34.33 
Finn Nistrup,Svanholm 20 4 57 552 34.50 
Henrik Mortensen ,AaB 11 2 70+ 289 32. 11 
Gulzar Ahmed,B 1909 9 2 74 224 32.00 
Keld Kristensen,Skanderborg 15 0 84 461 30.73 
Ole Mortensen,Svanholm 23 3 70 556 27.80 
Morten Petersson,Svanholm 23 9 45+ 388 27. 71 
Michael Petersson,Svanholm 18 4 59 381 27. 21 
Carsten Morild,AaB 24 6 34 436 27 .00 
Henning Jensen,Nyk.M. 15 3 54 319 26 .53 
Jørn Steen Larsen,Skanderborg 9 0 108 230 25.55 
John Perram,B 1909 11 0 66 278 25.27 
Thor Jensen,Glostrup 14 2 112+ 290 24.16 
Per Vinding,Ringsted 11 1 73 241 24.10 
Tage Mikkelsen,Nyk.M. 16 2 67 334 23.85 
Knud Nordkamp,Glostrup 13 4 46+ 214 23.77 
Henning Bergh,Ringsted 14 2 70 277 23.08 
Claus Morild,AaB 19 1 41 414 23.00 
Per Hansen,Glostrup 17 1 65 367 22.93 
Erik Juul ,Skanderborg 14 2 47 272 22.66 Jørgen Eliassen,Sorø 12 4 100+ 432 54.00 
Flemming Dalager,B 1909 14 1 56 289 22.23 I. Rana ,AB II 11 3 106+ 374 f,6. 75 
Ebbe Hansen,Ringsted 11 2 33 199 22.11 Søren Nissen,Svanholm III 7 2 57+ 198 39.60 
John f.1adsen,Arhus 14 1 49 273 21.00 Per Pedersen,Slagelse II 7 0 71 272 38.35 
Niels C.Elefsen,Hjørring 11 0 34 224 20.36 Ole HUckelkamp,Sorø 9 2 80 259 37.00 
Bjarne K.Jensen,Svanholm 19 4 65+ 303 20.20 Frank Pearson,Soraner 14 3 87 368 33.45 
Steen Thomsen,Glostrup 21 2 66 365 19. 21 Tufail Mohammed,KB II 9 0 83 299 33.22 
Steffen Mei bom,Arhus 15 1 57 267 19.07 Kaj Petersen,Glostrup II 9 3 57+ 196 32.66 
Jørgen Mori 1 d ,AaB 13 2 26+ 205 18.63 Lars Christensen,AB II 8 1 70 228 32.57 
Gert Christensen,Svanholm 17 1 44 294 13.37 Hans H.Nissen,Sorø 9 4 34+ 162 32.40 
Bjarne Jensen,Nyk.M. 17 0 83 309 18 .17 Søren Mikkelsen,Glostrup II 10 4 71 + 156 26 . 00 
Søren Roland,Glostrup 14 1 41 234 13.00 Palle Lykke,Roskilde 14 l 152 337 25.92 
Hans Kurt Lohmann,B 1909 16 1 61+ 259 17.26 Henning Henriksen,Soraner 8 0 60 205 25-. 62 
Jørgen Knakkergaard,Arhus 13 0 69 216 16.61 Michael Andersen,Glostrup II 12 l 50+ 272 24. 72 
Jesper Morild,Hjørring 11 0 73 139 16. 54 Ian Barnes,Roskilde 12 1 83 267 24.27 
Rene Thomsen,Glostrup 16 1 88 246 16.40 Bent Olesen,Køge II 10 0 69 242 24.20 
Jørn Beir Andersen,Arhus 14 1 52 213 16.38 Preben Feldt,Køge II 11 0 59 227 20.63 
2.DIVISION:(5 inn/150 pts): inn no h. i. pts gnsn Bjørn Olesen,Køge II 9 0 73 184 20.44 
Troels Nielsen,Frem 12 1 141 585 53.13 Henrik Wilhelmsen,Ringsted II 13 2 66+ 224 20. 36 
Mahboob Subhani,Frem 17 4 109+ 646 49.69 Ab dur Rab Khan, Frem Il 12 0 57 243 20.25 
Johan Luther,Frem 24 5 156 941 49.52 Alex Olsen,Sorø 10 0 47 202 20.20 
Finn Madsen,Frem 14 4 92 420 42.00 Jørgen Belling,Frem II 9 0 42 160 17. 77 
Bjarne Rasmussen,Silkeborg 14 4 120 454 41 .27 Michael Jacobsen,Ringsted II 12 2 33+ 171 l 7. 10 
Niels Talbro,AB 13 3 79+ 382 38.20 Bo BlUitgen,Soraner 13 3 64 155 15.50 
Steen Lund,KB 12 1 116 405 36.81 3.DIVISION VEST (5 inn/150 pts) inn no h.i. pts gnsn
Jan Madsen,Esbjerg 7 2 47+ 170 34.00 Tommy Nielsen,Nyk.M.II 5 l 133+ 211 52. 75 
Jan Ribel,AB 10 2 81 265 33.12 Steen Østergaard,Fredericia 11 2 121 384 42.66 
Tom Iver Poulsen,Horsens 9 2 69 214 30.57 Jan Andersen,Viborg 15 3 82+ 438 36.50 
Ole Schaumann,Horsens 13 4 63 273 30.33 Kim Madsen,Esbjerg II 9 2 63 246 35. 14 
John Simonsen,Herning 15 2 71 378 29.07 Preben Juhl,Skanderborg II 8 0 70 268 33.50 
Chr.Ankersø,Esbjerg 15 2 94 373 28.69 Erik Madsen ,Arhus I I 9 l 71 258 32.25 
Hans Chr.Jensen,Esbjerg 15 2 71+ 352 27 .07 Jørgen Morild,Arhus II 7 l 65+ 193 32.16 
Bruno Nielsen,KB 12 1 48 292 26.54 Keld Petersen,Kolding 10 1 156+ 272 30.22 
Leif Øre,Esbjerg 12 2 52 262 26.20 Peter Johansen,Holstebro 10 1 70 262 29. ll 
Freddy Sangild,Herning 12 2 56 261 26 .10 Poul E.Mortensen,Holstebro 10 2 65+ 231 28.87 
Achtor Cheema,Frem 12 l 74 287 26.09 Chr.Boldsen,Dronningborg 12 1 104 308 28.00 
Erling Krogh Andersen,Herning 11 l 49 249 24.90 Patrick Joseph,Viborg 11 3 53 217 27. 12 
Torben Olesen,AB 9 l 69 191 23.37 Jørgen Jensen,B 1913 12 2 76+ 266 26.60 
Niels Hyllen,Esbjerg 15 l 59 328 23.42 Henning Jensen,Kolding 14 2 78 318 26.50 
Jørgen Holmen,KB 10 l 80+ 202 22.44 Henning H.Petersen,Esbjerg II 9 2 102+ 185 26.42 
Poul Erik Hjorth,Horsens 15 l 50 278 19.85 Erik L.Pedersen,Kerteminde 11 2 123+ 235 26. ll 
Per B.Nielsen,Køge 14 2 52 228 19.00 Bent Nielsen,Kerteminde ll l 65 248 25.60 
Benny B.Nielsen,Køge 14 l 70+ 240 18.46 Mogens Sørensen,Viborg 14 4 76+ 245 24.50 
Lindy Petersen,Slagelse 14 0 44 243 17. 71 Flemming Sørensen,Viborg 16 2 89+ 327 23.35 

I
Thony Hadersland,AB 12 2 63 177 17. 70 Kurt Østergaard,Fredericia 12 l 65 248 22.54 
John Poyser,Horsens 13 l 45 201 16. 76 Karsten Kennild,Viborg 10 0 63 224 22.40 
Erik Jensen,Køge 12 l 56 181 16.46 Henry Rasmussen,Skanderborg I I 9 0 42 191 21.22 
Knud Randlev,Silkeborg 12 0 41 191 15.91 Peter Jørgensen,Kerteminde 11 0 51 225 20.45 
Leif Hansen,Svanholm II 12 2 41+ 157 15.70 Lars H.Pedersen,B 1913 11 0 61 224 20 .36 
Erik Mikkelsen,Silkeborg 13 0 52 202 15.53 Bjarne Henriksen,Fredericia 10 0 67 199 19.90 
Bo Christiansen,Slagelse 13 l 50 185 15. 41 Jan Østergaard,Fredericia 12 3 46+ l 78 19 . 77 
Folmer Christiansen,Herning 12 l 37 169 15.36 Flemming Agerskov,Viborg 14 2 55 234 19.50 
Finn M.Nielsen,Køge 10 0 67 153 15.30 Knud Larsen,Kerteminde 11 l 62 194 19.40 

Kent Andersen,Fredericia 11 2 60+ 169 18.77 
3.DIVISION ØST (5 inn/150 pts) i nn no J h. i. pts gnsn Jens Melfeldt,Arhus II 9 0 42 161 17. 88 
Leif Sørensen,Slagelse II 5 l 95 256 64.00 Jens E.Jensen,Skanderborg I I 12 2 49 171 17.10 
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Lars P.Nielsen,Kolding 13 2 
Flemming Rasmussen,Dronningborg 13 0 
Peter Carroll ,Nyk.M.II 11 l 
Poul E.Nielsen,Kolding 14 l 
Jørgen Hvidkjær,B 1913 12 2 
Knud Jessen,Kolding 11 0 
Ulf Fromholdt,Dronningborg 13 l 

MELLEMRÆKKE ØST (3 inn/100 ptsj inn no 
Flenuning Søndergaard,Nyk.F. 4 3 
Harry Erichsen,Nyk.F. 4 3 
Poul E.Nielsen,Nyk.F. 5 l 
Stig Hanmerhøj,Glostrup III 4 l 
Mogens Hansen,Næstved 6 l 
D.Wander,JB 77 6 l 
Niels Bagh,Næstved 6 0 
A.Watson,JB 77 9 0 

MELLEMRÆKKE MIDT (3 inn/100 pts)inn no 
Hermann Alker,Husum 9 4 
Jan Olesen,B 1909 II 5 l 
Bent Damsgaard,B 1913 II 6 l 
Kjeld Lyø,B 1909 II 4 l 
Torben Dalager,B 1909 II 6 l 
Kurt Hansen,B 1913 II 5 l 
Poul Offersen,B 1913 II 10 3 
Flemming Christensen,Kolding II 5 l 
Kaj Madsen,Kolding II 7 l 
Kjeld Jannings,B 1909 II 4 0 
Henry K.Buhl,Husum 7 2 
Egon Jensen,B 1909 II 7 0 
Arne Grønvig,B 1913 II 8 0 
Herluf Nielsen,B 1913 II 6 1 
Jens Tjørnehøj,B 1909 II 5 0 
Rainer Neumann,Husum 9 l 
Graham Jenkins,Hovedgaard 8 0 
Thors ten Jensen 7 0 

MELLEMRÆKKE VEST {3 inn/75 pts) inn no 
Jørgen W.Larsen,AaB II 8 4 
Axel Morild,Hjørring II 3 1 
Claus Jørgensen,Chang II 3 1 
Jess Christensen,Chang Il 4 1 
Ole Schiødt,Viborg II 4 1 
Poul Pedersen,Viborg II 6 l 
Peter Jørgensen,AaB II 7 2 
Jørn Mathiasen,Viborg II 6 0 

JUNIOR 

KREDS 4l {min 100 pts/10.00) inn no. 
Michael B.Hansen,Ringsted 9 4 
Michael Jacobsen,Ringsted 9 4 
Mark Lucas,Glostrup 6 3 
Søren Mikkelsen,Glostrup 17 2 
Erik Jensen,Køge 17 4 
Tom Hansen,KB 5 l 
Alex Olsen,Sorø 13 2 
Peder Sørensen,Køge 8 2 

32 182 16. 54 
40 213 16.38 
65+ 163 16.30 
44 210 16.15 
40+ 154 15.40 
39 167 15.18 
35 182 15.16 

h. i. pts gnsn 
104+ 135 135.0 
46+ 118 118.0 

112 257 64;25 
73+ 138 46.00 

101+ 167 33.40 
53 129 25.80 
27 109 18.17 
35 122 13.56 

h. i. pts gnsn 
107+ 640 128.0 
112+ 200 50.00 
96 232 46.40 
51 126 42.00 
59+ 208 41. 60 
58 142 35 .50 
79 240 34.29 
48 136 34.00 

103+ 201 33.50 
63 132 33.00 
31+ 135 27.00 
91 179 25.57 
67 194 24.25 
46+ 116 23.20 
54 103 20.60 
51 164 20.50 
58 154 19.25 
31 106 15 .14 

h. i. pts gnsn 
104+ 223 55. 75 
46+ 96 48.00 
62+ 92 46.00 
44+ 123 41.00 
46 90 30.00 
71+ 147 29.40 
28 107 21.40 
38 87 14.50 

h.i. pts gnsn
72+ 305 61 .00
39 220 44.00
55 113 37.67

112+ 537 35.80
83+ 463 35 .62
77+ 141 35.25

108+ 378 34. 36
66+ 197 32.83 

Troels Nielsen - bedste gennemsnit i 2.division 
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Kim Neerup,Svanholm 16 5 59+ 302 27.45 
Jan Bredo,Ringsted 13 0 75 354 27.23 
Tommy Henriksen,Svanholm 7 0 64 182 26 .00 
Søren Roland,Glostrup 10 3 58+ 162 23.14 
Thony Hadersland,AB 15 l 66 309 22.07 
Peter Morthorst,Sorø 7 2 31 102 20.40 
Ebbe Christiansen,Slagelse 10 0 66 202 20.20 
Thorbjørn Wulsten,Svanholm 10 l 38 141 15.67 
Stig Hanunerhøj,Glostrup 10 l 28 100 11.11 

KREDS 42 {min 100 pts/10.00) inn no. h. i. pts gnsn 
Kim Madsen,Esbjerg 15 5 98 538 53.80 
Mogens Seider,Esbjerg 19 5 127+ 483 34.50 
Ole BUlow,Horsens 10 l 99 310 34.44 
Knud Larsen,Kerteminde 15 3 114+ 371 30.92 
Dennis Olsen,Esbjerg 12 2 75+ 297 29.70 
Flemming Jørgensen,Skanderborg 8 3 60 123 24.60 
Torben Stern,Skanderborg 7 2 47 123 24.60 
Torben Jensen,Esbjerg 12 3 97 217 24.11 
Lars Wittus,Skanderborg 12 3 33 193 21.44 
Keld Fonvig,Arhus 12 0 47 251 20.92 
Tim Jensen,Esbjerg 6 l 32+ 100 20.00 
Torben Rasmussen,Kerteminde 10 l 44+ 148 16.44 
Jens Bønding,Arhus 11 l 83 161 16.10 
Lars Gadkjær,Skanderborg 12 2 38+ 159 15.90 
Jan Høbjerg,Esbjerg 7 0 39 111 15.86 
Michael Simonsen,Skanderborg 9 1 42 122 15.25 
Flemming Petersen,Arhus 11 1 39 126 12.60 
Jesper Thygesen,Kerteminde 12 1 33+ 134 12 . 18 
Carl Sejr,Arhus 11 1 45 119 11.90 

KREDS 43 {min 100 pts/10.00) inn no. h. i. pts gnsn 
Karl E.Poulsen,Nyk.f.1. 6 2 95 217 54.25 
Niels Bindslev,Chang 14 2 87 435 36.25 
Flemming Agerskov,Viborg 13 5 68+ 278 34.75 
Karsten Kristensen,Hjørring 6 1 124+ 150 30.00 
Mogens Sørensen,Viborg 6 1 33 129 25.80 
Bjarne Knakkergaard,Nyk.M. 10 1 66 194 21 .56 
Gert Christiansen,Chang 5 0 71 107 21.40 
Carsten Strandvig,Chang 12 0 82 251 20.92 

DRENGE 

KREDS 51 {min 100 pts/10.00) inn no. h. i. pts gnsn 
Matti Jacobsen,Køge 10 3 86+ 322 46.00 
David Olafsson,Svanholm 11 4 56 259 37 .00 
Ole Olsen,Ringsted 16 l 115+ 543 36.20 
Jesper Sørensen,Glostrup 7 l 49 194 32.33 
Martin Bundgaard,AB 6 l 50+ 146 29.20 
Carl-Erik Pedersen,Frem 13 l 113+ 316 26.33 
Kenneth Jacobsen,Køge 10 l 83 232 25. 78 
Jesper Larsen,Svanholm 11 3 42+ 173 21.63 
Kenneth Burridge,KB 12 5 57+ 147 21.00 
Lars Mikkelsen,Glostrup 10 3 37+ 137 19.57 
Michael Asker,Bjerred 9 2 41+ 129 18.43 
Allan F.Hansen,Svanholm 12 0 53 217 18.08 
Sagib Desnim,KB 9 2 52+ 120 17. 14 
Calle Asker,Bjerred 12 2 47 167 16. 70 
Peder Sørensen,Køge 9 2 29+ 112 16.00 
Kenneth Hansen,Ringsted 9 l 66 111 13.88 
Søren Henriksen,Svanholm 11 l 33+ 138 13.80 
Hugo Strømskov,Frem 10 2 22 100 12.50 

KREDS 52 {min 100 pts/10.00) inn no. h.i. pts gnsn 
Flemming Jørgensen,Skanderborg 9 4 123+ 504 100.8 
Tim K.Jensen,Esbjerg 12 6 67+ 342 57.00 
Kim Sorgenfri ,Fredericia 12 8 48+ 212 53.00 
Jan Madsen,Fredericia 16 5 99+ 515 46.82 
Jan Jensen,Esbjerg 6 3 47+ 101 33.67 
Peter Lyø,Kerteminde 13 0 45 158 12. 15 
Henning Larsen,Kerteminde 12 l 45+131 11.91 

KREDS 53: {min 5 inn/50 pts) inn no. h.i. pts gnsn 
Ole Nihm,Nyk.M.II 7 3 43+ 120 30.00 
Jørgen Mogensen,Nyk.M.II 7 2 39 103 20.60 
Flemming Jensen,Silkeborg 14 2 60 166 13.83 
Henrik D.Hansen,Nyk.M.II 7 0 21 95 13.57 
Birgit Støvlbæk,Nyk.M.III 11 l 39 120 12.00 
Kim Petersen,Nyk.M.II 8 0 42 88 11.00 
Michael Krogh Andersen ,Herning 12 3 30+ 94 10.41 
Jan U.Andersen,Herning 12 l 32+ 109 9.91 
Carsten Olsen,Silkeborg 15 2 55+ 105 8.08 
Susanne Sørensen,Nyk.M.III 9 0 31 65 7.22 
Anne Kjelstrup,Nyk.M.III 11 1 17 72 7.20 
Jesper Rosendal,Herning 12 l 25 72 6.55 

KREDS 54 {min 100 pts/10.00) inn no. h. i. pts gnsn 
Kim Riishøj,Nyk.M.I 4 2 100+ 137 68.50 



Bj. Knakkergaard. Nyk ,M. I 12 4 54 364 45.50 
Peter Lillebæk,Nyk.M.I 8 3 101+ 184 36.80 
Kim Olesen,Chang 12 2 75+ 359 35. 90 
John Hingebderg,AaB 8 3 72+ 173 34.60 
Karl E.Poulsen,Nyk.M.I 11 2 72+ 241 26.78 
Per Pedersen,Chang 8 l 48 164 23.43 
Anders Larsen,Arhus 11 l 55+ 175 17.50 
Anders Morild,Hjørring 9 l 67+ 130 16.25 
Kenneth Hansen,AaB 10 2 56 128 16.00 
Gorm Skannerup,Chang 9 l 28 118 14. 75 
Tonny Jacobsgaard,Nyk.M.I 12 3 25 109 12 .11 

LILLEPUT 

KREDS 61: (min 100 pts/10.00) i nn no. h. i. pts gnsn 
Claus Sørensen,Glostrup 10 6 82+ 319 79.50 
Martin Bundgaard,AB 12 5 84+ 386 55.14 
Lars Mikkelsen,Glostrup 8 2 95 267 44.50 
Ole Stoustrup,Køge 13 5 76+ 345 43. 13 
Martin Burridge,KB 11 0 85 305 27.73 
Kenneth Hansen,Ringsted 17 2 71 395 26.33 
Jack Nielsen,Glostrup 8 2 37+ 130 21.67 
Kenneth Martinsen,AB 12 1 54+ 220 20.00 
Jens Bredo,Ringsted 15 3 43+ 220 18.33 
Morten Halver,Nyk.F. 13 l 43 189 15.75 
Theis Eichel,KB 12 3 33 141 15.67 
Peter Stoustrup,Køge 13 1 40 178 14.83 
Henrik Scheuer,KB 12 3 37 130 14.44 
Carsten Hansen,Ringsted 13 2 24+ 124 11.27 
Thomas Jensen,Svanholm 21 4 48 178 10.47 

KREDS 62 (min 3 inn/50 pts) inn no. h. i. pts gnsn 
Kurt Knudsen,Esbjerg 4 3 51+ 99 99.00 
Jan K.Jensen,Esbjerg 3 2 41+ 75 75.00 
Lars Christiansen,Esbjerg 4 2 46+ 101 50.50 
Peer Jensen,Esbjerg 3 1 44+ 81 40.50 
David Perram,Kerteminde 4 1 21 54 18.00 
Peter Jacobsen,Kerteminde 7 0 54 85 12. 14 
Michael Krogh Andersen,Herning 11 1 40+ 106 10 .60 

KREDS 63 (min 3 inn/50 pts) 
Christian Nielsen,Nyk.M. 
Tony Bak ,AaB 
Kaj Andersen,Holstebro 
Claus Frederiksen,AaB 
Jess Høgh,Chang 
Jan Anker,Chang 
Carsten Hansen,Nyk.M. 
Torben Klitgaard,Chang 
Søren Nielsen,Chang 

i.DIVISION (min 15 wck)
Henrik Mortensen,AaB
Jørgen Morild,AaB
Carsten Morild,AaB
Henning Olesen,AaB
Lars Dalgaard,Nyk.M.
Torben Skov Nielsen,Chang
Peter Schmidt,Svanholm
Niels C.Elefsen,Hjørring
Jørn Beir Andersen,Arhus
John Madsen,Arhus
Flemming Søegaard,Svanholm
Morten Petersson,Svanholm
Ole Mortensen,Svanholm
Flemming Dalager,B 1909
Claus Rasmussen,Ringsted
Jørn Steen Larsen,Skanderbg.
Jørgen Jønsson,Svanholm
Per Rasmussen,Skanderborg
Jens Priess,Skanderborg
Tom C.Nielsen,Hjørring
Thor Jensen,Glostrup
Steen Thomsen,Glostrup
Rene Thomsen,Glostrup
Jan Rasmussen,B 1909
Lars Mathiasen,Arhus
Karsten Kristensen,Hjørring
Keld Kristensen,Skanderborg
Claus Hansen,Nyk.M.
Jan Hansen,Ringsted
Per Jacobsen,B 1909
Henning Jensen,Nyk.M.

i nn no. h.i. pts gnsn 
6 
3 

11 
4 
6 
9 
6 
9 
8 

ov. 
247.2 
97 .o

245.0 
122.4 
64.4 

171.4 
104.5 
163.0 
151 .2 
207.2 
113:'0 
266.5 
312.2 
222.0 
94.0 

150.0 
102.5 
163.0 
74.0 

130.4 
151.0 
313.4 
130 .0 
120 .4 
136.4 
94.0 
91.0 

184.4 
201.2 
156.0 
114.0 

3 63 162 54.00 
l 59+ 74 37.00
3 64 263 32.88 
l 49+ 77 25 .67
0 41 116 19. 33 
2 22 105 15.00 
2 29+ 60 15.00 
0 30 112 12 .44 
2 16 55 9 .17 

ma. pts wck gnsn 
80 386 6 3 6 ; 12 
28 194 21 9.23 
64 568 58 9.79 
29 300 26 11.53 
10 220 19 11.57 
34 471 40 11.77 
12 348 23 12.42 
46 318 24 13.25 
26 410 30 13.66 
64 460 33 13.93 
22 330 23 14.34 
43 824 55 14.98 
60 933 62 15.04 
54 573 38 15.07 
16 257 17 15.11 
36 324 21 15.42 
21 346 22 15.72 
38 379 24 15.79 
15 263 15 17 .53 
23 369 21 17.57 
21 429 24 17.87 
90 750 41 18.29 
23 439 24 18.29 
18 364 19 19. 15 
28 423 22 19.22 
9 377 19 19.84 

15 330 16 20.62 
32 617 29 21.27 
40 544 25 21.76 
38 435 17 25.58 
13 424 15 28.26 

Henrik Mortensen 
atter stærkestel 
divisionskaster 

Il.DIVISION (min 15 wck) 
Bjarne Rossen,AB 
Ole Beir Andersen,AB 
Ole Schaumann,Horsens 
Anker Ankersø,Esbjerg 
Tom Christensen,Svanholm II 
Mohammed Abbas,Herning 
Bent Andersen,Silkeborg 
Stig Hansen.Køge 
Troels Nielsen,Frem 
Bjarne Rasmussen,Silkeborg 
Thomas Kentorp,AB 
John Christensen,Slagelse 
Jan Madsen,Esbjerg 
Niels Nørregaard,AB 
Tom Jensen,Herning 
Freddy Sangild,Herning 
Bruno Nielsen,KB 
Henning Lystrup,KB 
Oriel Joseph,Horsens 
Otto Gade,Esbjerg 
Leif Hansen,Køge 
Bo Christiansen,Slagelse 
Johan Luther,Frem 
Ebbe Christiansen,Slagelse 
Jens Jeppesen,Køge 
Ole BUlow,Horsens 
John Simonsen,Herning 
Henrik Lam,Svanholm ti 
Mogens Seider,Esbjerg 
Benny B.Nielsen,Køge 
Erik Mi kke 1 sen ,Silkeborg 
Finn Madsen,Frem 

III.DIVISION ØST (min 15 wck)
Peer Nørgaard,Soraner
Erik Neergaard,AB II
Jørgen Eliasen,Sorø
Jørgen Hansen,Glostrup II
Eigil Johansen,Roskilde
Søren Mikkelsen,Glostrup II
Erling Christiansen,Svan.111
Erik Sørensen,Slagelse II
Leif Johansen,Ringsted II
Leif Jacobsen,Slagelse II
Hans H.Moldow,AB II
Hans E.Juncker,Ringsted II
N.O.Bjerregaard,Soraner
Hans H.Nissen,Sorø
Jørgen B.Nielsen,Soraner
Hans Rasmusen,Soraner
Karsten Mikkelsen,Glostrup II
Jan Pedersen,Køge II
Bjørn Olesen,Køge II
Jan Bredo,Ringsted II
Palle Lykke,Roskilde
Torben Ankjærgaard,KB II
Bent Olesen,Køge II
Bo BlUitgen,Soraner
Karl Morild,KB II

ov. ma pts wck gnsn 
89.4 20 197 21 9.38 

201.3 45 492 51 9.64 
113.1 33 283 29 9.75 
56 . 4 12 179 18 9 . 94 
92.0 21 236 21 11.23 
95.0 21 244 21 11.61 

125.4 28 297 25 11.88 
112.3 26 255 21 12.14 
176.1 45 520 42 12.38 
241.2 71 561 42 13.35 
110.1 34 276 20 13.80 
102. l 15 339 24 14. 12
84. 3 12 312 22 14. 18

105.0 19 292 20 14.60
136.0 33 303 19 15.94
90. 0 16 275 17 16. 17

116.0 29 275 17 16.17
199.5 36 603 37 16.27
96.0 27 264 16 16.50
80.2 16 252 15 16.30
99.5 5 407 24 16.95

191.0 48 531 29 18.31
223.0 31 772 41 18.32
148.0 36 439 23 19.08
191.3 31 631 33 19.12
117.0 13 369 19 19.42
142.0 30 417 20 20.35
124.3 24 335 16 20.93
173.0 34 432 19 22.73
129.0 23 355 15 23.66
121.3 20 413 17 24.29
131. l 17 459 18 25.50

ov. ma. pts wck gnsn
63.0 6 228 15 8.43 
42.0 6 127 15 8.46 

223.3 55 459 53 8.66 
69.0 16 145 16 9.06 

104.0 26 202 22 9.18 
102.2 30 330 34 9.42 
72.4 14 188 19 9.89 
63.0 17 165 16 10.31 

107.2 29 231 22 10.50 
90.l 18 338 29 11.65
82.3 14 217 17 12.76

110.0 18 334 26 12.84
123.0 24 393 29 13.55
114.2 24 300 21 14.28
80.0 16 258 17 15.17
63.0 6 228 15 15.20
99.2 20 236 15 15.73
80.1 13 237 15 15.30

100.2 16 323 20 16.15
93.0 16 331 20 16.55

121.3 21 368 20 18.40
14 7 . l 15 504 26 19 . 38
76.0 5 308 15 20.53

134.5 24 474 21 22.57
102.0 6 549 22 24.95
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III.DIVISION VEST (min 15 wck) ov. ma. pts wck gnsn Torben Jensen,Esbjerg 141. 2 16 369 43 8.58
Torben L.Pedersen,Nyk.M.II 54.2 12 139 16 8.68 Carl Sejr,Arhus 82. l 17 242 20 12. 10
Henry Baadsgaard,Esbjerg II 59.0 14 168 19 8.73 Michael Simonsen,Skanderborg 44. l 6 150 11 13.64
Allan Ifill,Kerteminde 103.0 26 221 24 9.20 Claus Andersen,Kerteminde 35.0 5 161 11 14.64 
Steen Østergaard,Fredericia 91.0 23 226 24 9.41 Lars Mortensen,Arhus 55.0 8 198 10 19.80 
Fle11111ing Agerskov,Viborg 204.0 49 493 52 9.48 Knud Larsen,Kerteminde 118.0 16 444 21 21.14 
Jan Thorup,Viborg 116.4 18 358 34 10.52 Ole BUlow,Horsens 56.3 2 267 11 24.27 
Bent Nielsen,Kerteminde 75.3 12 218 20 10.90 KREDS 43 (min 10 wck) ov. ma. pts wck gnsn Patrick Joseph,Viborg 135.0 34 301 27 11.14 Niels Bindslev,Chang 52.5 11 137 23 5.96 Albert Keun,Kolding 90.0 19 236 21 11.23 Gert Christiansen,Chang 51.5 14 93 14 6.64 Erik L.Pedersen,Kerteminde 155.0 40 391 34 11.50 Flemming Agerskov,Viborg 155.l 34 400 41 9.76Kaj M.Nielsen,Skanderborg II 90.0 14 232 19 12.21 John Tørring,Chang 54.2 10 168 15 11. 20Jørgen Machon,B 1913 74.0 8 232 19 12.21 Kgrl P.Graversen,Nyk.M. 75. l 9 217 17 12. 76Svend E.Madsen,Skanderbg.II 117. l 24 299 24 12.45 Bjarne Knakkergaard,Nyk.M. 61.5 17 187 14 13.36 Torben Jensen ,Esbj,erg I I 121.0 24 319 28 12.46 Jan Thorup,Viborg 106.0 23 376 28 13.43 Peter Johansen,Holstebro 154.3 33 413 33 12.51 Cårsten Strandvig,Chang 91.3 21 248 14 17.71 Lars P.Nielsen,Kolding 157.3 35 499 36 13.86 
Svend Villumsen,Nyk.M.II 83.2 11 256 17 15.05 
Erling Hauge,B 1913 134.5 37 364 24 15. 16 DRENGE 
Lars H.Madsen,Kolding 138. l 25 373 24 15.54 KREDS 51 (min lo wck) ov ma pts wck gnsn 
Jan Østergaard,Fredericia 113.0 34 236 15 15. 73 Lars Mikkelsen,Glostrup 86.0 28 168 33 5.09 
Chr.Boldsen,Dronningborg 137 .2 27 414 26 15.92 Martin Bundgaard,AB 31. 3 3 101 19 5.32
Poul E.Mortensen,Holstebro 140.0 31 398 25 15.92 David Olafsson,Svanholm 127 .0 32 307 56 5.48
Peter Østergaard,Fredericia 117 .2 13 465 27 17.22 Jesper Larsen,Svanholm 32.3 14 96 17 5.65 
Jørgen Jensen,B 1913 140.0 27 366 21 17.42 Martin Burridge,KB 35.0 8 97 15 6.47 
Bo Jepsen,Skanderborg II 128.0 28 354 17 20.82 Jens Bredo,Ringsted 108.5 22 272 38 7 .16 
Erik Madsen,Arhus II 110. 3 24 343 15 22.86 Lars Østergaard,Svanholm 73.4 20 139 17 8.18 
Arne Honore,Esbjerg II 145.0 23 447 19 23.52 Matti Jacobsen,Køge 109.3 27 286 32 8.94 
Flemming Rasmussen,Dronnbg. 182.2 12 458 15 30.53 Thomas Fabrin,Svanholm 28.2 2 92 10 9.20 
MELLEMRÆKKE ØST (min 10 wck) ov. ma. pts wck gnsn Ole Olsen,Ringsted 168. l 31 400 43 9.30
Poul E.Nielsen,Nyk.F 79. l 23 156 24 6.50 Søren Henriksen,Svanholm 117. l 25 283 30 9.43
Poul J.Pedersen,Nyk.F. 33.4 10 113 13 8.69 Sagib Desnim,KB 52.0 9 157 15 10.47
A.Loweth,JB 77 80.0 17 193 20 9.65 Frederik Hegnelias,Bjerred 83.0 9 242 23 10.52
D.Wander,JB 77 42. l 8 111 11 10.09 Calle Asker,Bjerred 75.2 11 278 24 11.58
S,Wassel ,JB 77 44.3 4 157 14 11.21 Kenneth Jacobsen,Køge 73.3 21 190 16 11.88
Flemming Søndergaard,Nyk.F. 90.2 9 292 25 11.68 Claus Sørensen,Glostrup 69.4 14 171 14 12.21
A.Watson,JB 77 73.0 13 157 13 12.08 Jesper C.Nielsen,AB 63.0 10 167 13 12. 85

Johan Montelius,Bjerred 62.0 9 195 14 13.93
MELLEMRÆKKE MIDT (min 10 wck) ov. ma. pts wck gnsn Billa Mustansuv,Frem 36.0 0 185 11 16.82 
Henry K.Buhl,Husum 187.0 57 432 70 6. 17 Henrik Sørensen,AB 51. l 3 192 11 17.45
Kjeld Lyø,B 1909 II 67 .o 21 130 19 6.84 Hugo Strømskov,Frem 56.0 5 211 12 17. 58 
Kjeld J.annings ,B 1909 II 47 .1 17 95 11 8.64 Carl-Erik Pedersen,Frem 77.4 4 338 14 24.14 
Jens Nørup,Kolding II 39 .5 8 105 12 8.75 
Kaj Hansen,B 1913 II 102.3 26 229 22 10.41 

KREDS 52 (Min 10 wck) pts wck Bent Damsgaard,B 1913 II 62.0 14 177 15 11.80 ov ma gnsn 

Egon Jensen,B 1909 II 90. l 18 254 21 12.10 Michael Kjelin,Skanderborg 26.0 15 40 15 2.67 

Hermann Alker,Husum 221 .4 37 606 48 12.63 Tim Jensen,Esbjerg 141.0 40 231 53 4.36 

Kurt Hansen,B 1913 II 105.0 21 296 22 13.45 Kurt KnudsenjEsbje�g 93.5 36 136 28 4.86 

Børge Hansen,B 1913 II 88.0 20 217 16 13. 56 Jan Jensen,Esbjerg 34.2 6 85 15 5.67 

Ole Scott,Kolding II 46.0 11 156 10 15.60 Kim Sorgenfri,Fredericia 48.5 11 129 18 7 .17 

Steen Sørensen,Hovedgaard 89.0 19 250 13 19.23 Bent Jessen,Fredericia 53.0 8 177 21 8.43 

Kjeld Jessen,Kolding II 63.0 10 220 10 22.00 Lars Christiansen,Esbjerg 48. l 10 102 12 8.50 

Torben Steenshøj,Hovedgaard 78.3 7 350 14 25.00 Jan Madsen,Fredericia 131.0 27 414 48 8.63 

Søren Steenshøj,Hovedgaard 60.0 2 261 10 26 .10 Ole Wittus,Skanderborg 73.0 13 204 23 8,87 
Flemming Jørgensen,Skanderbg. 90.3 22 275 25 11.00 

MELLEMRÆKKE VEST (min 10 wck) ov, ma. pts wck gnsri Henning Larsen,Kerteminde 62.4 10 292 20 14.60 
Tom Christiansen,Hjørring II 39.0 7 110 13 8.46 Peter Lyø,Kerteminde 49.3 6 256 14 18.29 
Jørgen W.Larsen,AaB II 111. 3 20 292 20 14.60
Peter Nørgaard,Chang II 61.0 12 152 10 15.20

KREDS 53 (Min 10 wck) ov ma pts wck gnsn 
Jesper Jacobsen,Nyk.M.II 22.3 9 21 13 1.62 

JUNIOR Martin Rye Krogh,Nyk.M.II 33.0 14 31 18 l. 72 
KREDS 41 (min 10 wck) ov. ma. pts: wck gnsn Kim Petersen,Nyk.M.II 106.2 32 146 45 3.24 
Steen Paulsen,Svanholm 67 .2 18 154 22 7.00 Susanne Søndergaard,Nyk.M.III 49.0 19 67 16 4. 19 
Anders Trojel,Sorø 25.0 5 76 10 7.60 Jesper Rosendal,Herning 156.4 42 221 49 4.51 
Hans H.Nissen,Sorø 67.0 16 158 18 8.78 Kim Hansen,Nyk.M.II 52.3 16 83 18 4.61 
David Olafsson,Svanholm 69.0 17 168 18 9.33 Michael Krogh Andersen,Hern. 159.0 48 226 39 5.79 
Søren Mikkelsen,Glostrup 199.0 54 402 43 9.35 Niels Thomasen,Nyk.M. II 70.3 28 110 19 5.79 
Peter Morthorst,Sorø 87.0 19 186 19 9.79 Anne Kjelstrup,Nyk.M.III 56.5 15 143 18 7.94 
Michael B.Hansen,Ringsted 61. 3 19 191 18 10.61 Flemming Jensen,Silkeborg 144.2 37 318 30 10.60 
Søren Bo Rasmussen,Ringsted 95.5 18 267 22 12 .14 Birgit Støvlbæk,Nyk.M.III 76.3 16 139 13 10.69 
Kim Larsen,Svanholm 50.0 11 156 12 13 .00 Carsten Olsen,Silkeborg 133.4 20 271 22 12.32 
Thony Hadersland,AB 74.0 18 213 14 15.21
Tom Hansen,KB 78.3 12 286 18 15 .89 KREDS 54 (Min 10 wck) ov ma pts wck Jan Bredo,Ringsted 94.5 10 333 18 18.50 gnsn 

Karl E.Poulsen,Nyk.M.I 70.0 19 126 26 4.85 Thorbjørn Wulsten,Svanholm 49.l 4 234 11 21.27 Bjarne Knakkergaard,Nyk.M.I 127.5 39 225 41 5.49 Matti Jacobsen,Køge 84.0 13 307 14 21.93 Kenneth Hansen,AaB 75.4 17 179 29 6 .17 Morten Hansen,AB 81.0 9 328 14 23.43 Kim Olesen,Chang 98.5 28 243 38 6.39 
KREDS 42 (min 10 wck) ov ma pts wck gnsn Christian Mi kke 1 sen ,Nyk .M. I 87.3 27 184 27 6 .131 
Mogens Seider,Esbjerg 204.4 61 438 62 7.06 Carsten Olsen,Chang 50.0 13 122 14 8. 71 
Lars �ittus,Skanderborg 75.2 15 189 25 7.56 Tommy Kristiansen,Chang 76.3 17 170 18 9.44 
Torben Stern ,Skanderborg 91.5 21 227 28 8.11 Anders Morild,Hjørring 93.0 9 239 22 10.86 
Flemming Jørgensen,Skanderbg. 39.4 4 142 17 8.35 Anders Larsen,Arhus 31.5 2 135 11 12.27 
Carsten Griegel,Esbjerg 141. 5 29 431 51 8.45 John Hingebjerg,AaB 69.3 16 175 13 13.46 
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'På dette billede fra en tidligere ungdomssamling ses en række af de spillere,der dominerer ungdomsstatitikkerne 
for 1978 samt ycierst t.h.det nye bestyrelsesmedlem i DCF,Thor Jensen,Glostrup.Spillerne er stående fra v:Jesper 
Sørensen,Glostrup,Ole Olsen,Ringsted,Flemming Jørgensen,Skanderborg,Erik Christiansen,Kerteminde,Peder Sørensen,Kø 
ge,David Olafsson,Svanholm,og Per Pedersen,Chang.Siddende fra v:Carsten Olsen,Chang,Allan From Hansen,Svanholm,An
ton Biehe,Arhus,llenrik Sørensen,AB,og John Hingebjerg,AaB. 

LILLEPUT 

KREDS 61 (min 10 wck) ov. ma. 
Søren Englund,Ringsted 24.0 10 
Lars Mikkelsen,Blostrup 117. 2 40
Peter Dyremose ,KB 48.2 12
Henrik Scheuer,KB 28.0 8 
Jens Bredo,Ringsted 129.3 32 
Jesper Stensnæs,Nyk.F. 118. 5 36
Jack Nielsen,Glostrup 36. 5 12
Martin Burridge,KB 146. 2 30
Claus Sørensen,Glostrup 134.5 43
Thomas Olsen,Ringsted 47. 3 11
Morten Halver,Nyk.F. 82.0 24 
Martin Bundgaard,AB 142.2 38 
Kenneth Hansen,Ringsted 82.2 23 
Peter Stoustrup,Køge 107.0 20 
Kenneth �1arti nsen ,AB 129.3 22 
Per Madsen,Køge 119. 3 24
Hans H.Rasmussen,Køge 47.0 5 
Theis Ei chel ,KB 88.0 21 
Martin Steyn,Svanholm 75. 2 17

KREDS 62 (min 10 wck) ov. ma. 
Kent Jensen,Esbjerg 17 .0 11 
Kurt Knudsen,Esbjerg 112.0 50 
Lars Christiansen,Esbjerg 77.0 33 
Jan K.Jensen,Esbjerg 53.4 24 
Peter Jacobsen,Kerteminde 44.0 16 
Troels Jepsen,Kerteminde 58.4 22 
Mich.Krogh Andersen,Herning 48. 3 15

KREDS 63 (min 10 wck) ov. ma. 
Christian Nielsen,Nyk.M. 100 .2 42 
Jan Anker,Chang 90.4 33 
Claus Frederiksen,AaB 33.3 3 
Carsten Hansen,Nyk.M. 85.l 33 
Søren Nielsen,Chang 61.0 16 
Tony Bak ,AaB 33.4 3 
Kaj Andersen,Holstebro 93.3 25 
Per Andersen,Holstebro 87.l 26

pts wck gnsn 
44 13 3.38 

194 47 4. 13 
93 18 5 .17 
71 12 5.92 

281 46 6.11 
253 41 6 .17 
79 12 6.58 

391 57 6.86 
297 42 7.07 
110 15 7.33 
162 21 7. 71 
339 42 8.07 
203 22 9.23 
288 30 9.60 
330 33 10.00 
321 26 12.35 
156 12 13.00 
191 11 17. 36 
281 15 18.75 

pts wck gnsn 
6 12 0.50 

147 48 3.06 
81 24 3.38 
58 17 3.41 
57 12 4.75 

129 24 5.38 
148 14 10.57 

pts wck gnsn 
145 44 3.30 
126 33 3.82 
78 18 4.33 

128 27 4.74 
113 21 5.38 
102 10 lo.20 
230 22 10.45 
258 20 12.90 

ke deltog i nogle af DCFs internationale arrangementer 
men der er ingen tvivl om at landsholdet med ham på 
kastesiden bliver væsentligt forstærket til VM,selvom 
han kun må kaste 12 overs pr.kamp. 

TO NYE KASTETALENTER,begge venstrehånds,dukkede op i 
år.Den ene JØRGEN MORILD har det som bekendt ikke fra 
fremmede.Den anden,PETER SCHMIDT er vel ikke lige vel
kendt i alle egne af landet - men om dem begge gælder, 
at de kan drive det vidt,hvis de selv vil.Jørgen Morild 
har nok lidt for stor tilbøjelighed til at kaste sine 
inswingere for meget på leg-pinden og Peter Schmidt vil 
have nødigt stadig at udvikle sin skruning og variation. 

OVERRASKENDE er det at LARS DALGAARD,Nyk.M.i sin debut 
sæson indtager en flot 5.plads på kastestatistikken.Om 
ham er det for tidligt at sige noget endnu,så meget me
re som Nyk.tilsyneladende ikke ønsker at bruge ham ret 
meget (64 overs),hvilket forekommer ret besynderligt 
da morsingboernes to hovedkastere Claus Hansen og Hen
ning Jensen,som tilsammen bowlede 300 overs,var langt 
"dyrere i drift". 

NAR CHANG kunne bevare sin eksistens i den fornemste 
række,skyldtes det ikke mindst TORBEN SKOVs glimrende 
slowbowling i slutspillet. 

FREM er ligeså dominerende på 2.divisions gærdeside, 
som AaB er det på kastesiden i l.division.TROELS NIEL
SEN,MAHBOOB SUBHANI,JOHAN LUTHER og FINN MADSEN har de 
første 4 pladser og scorede tilsammen 90 pct.af Frems 
samlede pointshøst.Luhter var endda tæt på Henrik Mor
tensens sæsonrekord på 985 fra 1968.Luther ærgrede sig 
med sine 941 sikkert over at de to udtageilseskampe i 
Aalborg blev aflyst. 

NOK er det fyrige BJARNE ROSSEN,der topper 2.divisions 
kastestatistik,men hovedæren for ABs comeback til den 
fornemste række tilhører så absolut OLE BEIR ANDERSEN 
og hans swing-cut bowling. 

SOM SÆDVANLIGT udførte BJARNE RASMUSSEN et herkules
arbejde for sin klub.Både med bat og bold sørgede han 
for at SILKEBORG kom med i kvalifikationsspillet.Også 
OLE SCHAUMANN,Horsens,kan se tilbage på en god sæson. 
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Soranernes 
dej&ge 
dage 

Soranerne har måske ikke ført en så fremtrædende tilvæ 
relse de senere år,men fejre jubilæum,det kan klubben, 
præget af det sjældne sammenhold,bedre end de fleste. 
Soranerne fyldte 25 år et halvt års tid senere end DCF 
og fejrede jubilæet over tre omgange. 
Først spillede man en match mellem unge og gamle på Gen 
tofte stadion.så henlagde man en uges tid senere fest-, 
lighederne til Sorø Akademi,hvor Soranerne mødte skole 
holdet og hyggede sig sammen med Soranersamfundet,der 
i samfundets blad har givet jubilæet en meget fin omta 
le. 
Endelig oprandt så den "rigtige" dag,nemlig den 27.o�
tober 1978,hvor jubilæet fejredes med en overordentlig 
hyggelig reception i Gentofte stadions restaurant.Til 
stede af dem,der oprindelig tog initiativet til at stif 
te klubben,var Sidney Nørgaard og Frank Damkier.Sidney 
Nørgaard - den mangeårige formand - har siddet i besty 
relsen siden stiftelsen. 

GAVER FRA NÆR OG FJERN 

Blandt en masse nuværende og tidligere Soranere lagde 
man mærke til en af de mest trofaste tilskuere,som vel 
alle,der har spillet mod Soranerne på Gentofte stadion 
vil nikke genkendende til - uden at kende navnet.Han 

hedder Mackeprang og blev såmænd student fra akademiet 
i 1913. 
Der var lykønskninger og gaver fra nær og fjern.Soraner 
samfundet hjalp overordentligt på klubbens økonomi med 
en fin check,Thomas Provis kom på ABs og egne vegne med 
en flaske champagne og bogen Continental cricket.Han 
tilbageleverede ikke den buket evighedsblomster,som han 
efter sigende fortsat opbevarer til brug for afskeds
kampe,som han af en eller anden grund altid har spillet 
mod Soranerne. Eva 1 d Møller var kommet den 1 ange vej fra 
Skanderborg med lykønskning fra Skanderborg og XL-club 

Disse - ikke alle lige up to date� billeder viser fi
re af de spillere,der har haft stor betydning for So
ranernes sportslige udvikling - fra v.Peer Nørgaard, 
Jørgen Arnsbjerg, Frank Pearson og Hans Rasmusen. 
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Carl Petersen havde en check med fra Glostrup og Jør
gen Jønsson banner med fra Svanholm. 
''Moderklubben" Sorø Cricket Club,hvor næsten alle Sora 
nerne har spillet,havde ladet formand Jørgen Petersen 
medbringe et special-indgraveret askebæger og Crickets 
ærbødige,udsendte medarbejder havde fået i opdrag at 
repræsentere DCF med et specialsyet banner og slips til 
Sidney Nørgaard,der jo tillige har tjent DCF trofast. 
Og så var der gaver fra mange aktive og passive Sorane
re. 

JUBILÆUMSFILM OG STATISTIK 

Ved receptionen præsenteredes Soranernes jubilæumsfilm 
.Den har John Jørgensen lavet og den dækker næsten alle 
25 år - et crickethistorisk klenodie,hvor næsten alle, 
der har stukket næsen frem i dansk cricket i den peri
ode optræder - ihvertfald i glimt.Men først og fremmest 
fortæller filmen om det enestående sammenhold,der har 
båret Soranerne oppe.Damernes opbakning af foreningen 
og deres spillemæssige udfoldelser drages særligt frem 
� og det med god grund.DCF burde få lavet en kopi af 
den film,så man kan fortælle efterkommere,hvordan cric
ketfolket levede i 50-erne og 60'erne-
Et andet historisk klenodie var en samling scrapbøger 
dækkende begyndelsen af 70-erne.Det var ikke blot Sora
nerne,men det meste af den hjemlige cricket,der her er 
samlet klip om. 
Jørgen Jønsson havde udarbejdet jubilæumsstatistikken 
til Soranerne,og til alles - bortset fra landsretsdom
mer Damkiers - fryd,glemt Damkier på gærdestatistikken 
Damkier må trøste sig med,at han er den billigste kas
ter,Soranernes 1.hold nogensinde har haft.Hans 146 1. 
holdsgærder har kostet 10.33 i snit,men man må jo nok 
sige,at med hensyn til antal,er der ikke mange,som kan 
røre Hans Rasmusen.Med 577 gærder i 176 kampe med et 
gennemsnit på 10.76 hører han til DCFs førende kastere 
Dertil kommer så de gærder han tog for B 93.Halvt så 
mange gærder,og næstflittigst har Jørgen Hansen været 
med 231 gærder,men omkostningerne har været 18,45.Det 
skyldes markspillerne,siger DCFs tidligere turnerings
leder. 
Gærdemæssigt har Frank Pear,son været flittigst.Han har 
spillet flest halvlege,241,scoret flest points,4485 og 
haft det ret imponerende gennemsnit 20.86.Husk på,at 
han så ofte har måttet bære holdet.Sidney Nørgaard har 
lavet næstflest points med 3030 i 225 halvlege,til gen 
gæld har han spillet flest kampe (204),mens broderen 
Peer Nørgaard med 2801 points i 153 halvlege (snit 
22.40) og Jørgen Arnsbjerg med 2642 points i 142 halv
lege (snit 21.83) følger efter. 
Alt det fik man jo en god sludder om ligesom en mængde 
minder gennem de 25 år blev udvekslet. 
Sidney Nørgaard sluttede receptionen med håbet om god 
til gang i de kommende år og formanden for klubbens "ung 
domsafdeling",Jørgen Pedersen,Sorø,kunne tilslutte sig 
håbet og meddele at de unge er på vej. Nis. 



DOMMERSIDEN 

Idet vi fra Cricketdommerforeningen beklager og und
skylder vor nølen,går vi hermed igang.Da vi har fået 
stillet spalteplads til rådighed i Cricket,vil vi også 
udnytte den. 
Det vil ske på flere måder.Bl.a.vil vi herigennem søge 
at skabe en debat mellem spillere og dommere {udenfor 
banen!) og vi vil på en ny måde gennemgå de sværeste, 
og erfaringsmæssigt.vanskeligste love og regler. 
Vi har tænkt os at lave en slags konkurrence,hvor vi 
blandt de indsendte svar vil trække lod om et par slå
handsker.Der vil så i næste nu11111er af Cricket være en 
detaljeret gennemgang af spørgsmålene med henvisning 
til de relevante lovparagraffer,ligesom vinderen vil 
være istand til at finde sit navn. 
Her følger nogle eksempler på,hvordan spørgsmål kan se 
ud.Disse spørgsmål har været benyttet ved dommerinstruk 
tioner rundt om i landet og et enkelt er blevet misfor
tolket.Men her kommer de korrekte svar: 
l.En skadet gærdespiller,som har en løber,flytter sig
frem for at spille en "no ball".Han slår forbi og for
søger ikke at nå inden for slaggrænsen igen.Keeperen 
bryder gærdet med bolden i handskerne og appellerer.Bå
de slåeren og hans løber er foran slaggrænsen,da gær
det brydes.Hvad skal dommeren i slåerens ende svare på
appellen? 
Svar:Løbet ud.Lov 2-41-42.
2.Du og din kollega går til gærdet i begyndelsen af en
kamp,efterfulgt af markholdet.Hvad skal du gøre,før 
kasteren kaster kampens første bold fra din ende? 
Svar:Du skal kontrollere overliggere,bold,antal spille
re,tid.Du skal meddele kasteart.Du skal overbevise dig 
selv om at din kollega og regnskabet er klar.Du skal 
råbe:Spil. 
3.Gærdespillerne har krydset på deres femte løb,da du
ser en markspiller sparke bolden over grænsen med vil
je.Hvilken handling vil du foretage? 
Svar:Markere 9 points.De fem løbne points plus de af
marken afgivne yderligere fire points.Lov 2O,stk.6. 
4.Spillerne forlader banen i den tro,at gærdeholdet
har vundet kampen.Efter at anførerne har kontrolleret 
regnskabet,er de enige om,at der er en fejl,og at gær
deholdet,som har tre gærder i behold,har opnået samme 
antal points,som det hold,der først var ved gærdet.An
førerne oplyser dette og spørger dig om råd.Hvilket 
råd vil du give? 

Svar:Spil videre,hvis spilletid resterer.Nægter en an
fører,har han tabt.Lov 22. 
5.Opgiv tre lejligheder,hvor en dommer retfærdigt kal
der: "Død bold", før gærdespilleren modtager bol den. 
Svar:Lov 25.Hvis gærdespilleren ikke er klar.Hvis bol
den er tabt inden afleveringen.Hvis overliggerne blæ
ser af,før bolden modtages. 
6.Opgiv to lejligheder,hvor dommeren retfærdigt kalder
"Død bold" ,efter at slåeren har søgt at ramme bolden, 
eller tilladt den at passere. 
Svar:Lov 25.Tilskadekomst,unfair play og hvis der fore
kommer "legspil" (D.v.s.at en gærdespiller eksempelvis 
blokerer en bold,der pitcher i leg med sin skinne og 
søger at løbe). 
Efter dette lille overblik over systemet i konkurren
cen kommer her det første sæt spørgsmål. 
l.Anførerne henvender sig til dig og fortæller,at de
vil spille med 12 mand på hvert hold.Hvad vil du medde 
le anførerne? 
2.Du får at vide,at en spiller fra det hold,der var
først ved gærdet,ikke er mødt op efter frokostpausen og
at anføreren vil sætte en reserve ind.Hvilken handling 
{Hvis I skal) vil du og din makker foretage? 
3.En spiller fra markholdet forlader banen og 12.manden
tager hans plads.Anføreren for gærdeholdet spørger om 
det er lovligt.Hvilket svar vil du give ham og hvad vil
du eventuelt foretage dig? 
4.En gærdespiller bliver ramt på knæet af en hurtig
bold.Efter at have spillet videre en kort stund,anmo
der han om at få en løber ind.a) Er det tilladt at få 
en løber? b) Må den skadede spiller spille i marken? 
c) Må den skadede spiller kaste?
5.En skadet spiller,der ikke er slåer,står udenfor slag
grænsen.Keeperen ser dette og bryder gærdet i den ende 
hvor den skadede spiller står,mens bolden er i spil. 
Hvad skal dommeren i slåerens ende svare på en appel? 
De rigtige s�ar sendes,ledsaget af navn og adresse til 
TORBEN HIRTZ,Bygmarksvej 36,I,521O Odense NV. 
GENERALFORSAMLING 
Der holdes ordinær generalforsamling i Cricketdommer
foreningen lørdag 2O.januar 1979 kl.13.OO på Kolding 
stadion. 
Dagsorden: 
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsen aflægger beretning.
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Behandling af evt.indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant.
7. Valg af to revisorer og revisorsuppleant.
8. Eventuelt.

,/""-t.._ i(� 1 æ�t /Eventuelle forslag sendes til PETER CARROLL ,Lybyvej 1, 
. �lbtc, · · ••�- Bostrup,787O Roslev. 
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-På den anden side,selvom det var hans 8.ben for,så kun
ne den nu godt være rigtig ... 

Apropos dommerne,så var der den gamle dommer,som ikke 
længere så og hørte særlig godt.Han vidste at han var 
trådt ind i sit livs aften.Een ting lå ham dog meget 
på sinde:Blev der mon spillet cricket i himlen? 
Den gamle dommer spurgte sin præst,der lovede at under 
søge sagen.Næste søndag efter guds.tjenesten sagde præs 
ten til dommeren:-Jeg har undersøgt sagen og jeg har 
både et godt og et dårligt svar til dig. 
-Lad mig høre det gode først,sagde dommeren.
-Jo,der spilles skam cricket i himlen.
-Og så det dårlige ...
-Du skal dømme på søndag!
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LØST OG FAST OM CRICKET OG CRICKETERS 
ADRESSEFORANDRINGER: 

Følgende klubber har skiftet adresse og skal fremover 
kontaktes som føl ger: 

"Vestjyden" Esbjerg 
Otto Gade,Majsmarken 23,6771 Gredstedbro. 
Telf.(05} 43 17 23. 

Horsens fS 
Gulla Nielsen,Hybenvej 57,8700 Horsens. 
Telf.{05} 61 41 64. 

Hjørring IF 
Peer Morild,Højvangen 7,9800 Hjørring. 
Telf.(08) 92 10 08. 
Sekretær og ungdomsleder: 
Jesper Thomsen,Sverrigsvej l a,9800 Hjørring. 
Telf.(03) 92 54 33.(arb). 

SØREN DAMGAARD er blevet ny formand for Nyk.M.Han er
statter OLE HEOEl-lANN HANSEN,som trak sig tilbage i pro
test mod kommunens langsommelighed m.h.t.afklaring af 
baneproblemerne.Tage Mikkelsen er også nyvalgt til be
styrelsen i Nykøbing.Han efterfølger Claus Hansen.Tage 
Mikkelsen har iøvrigt sammen med et andet bestyrelses
medlem Jørgen Degn i efteråret arbejdet på at udbedre 
pitchen,så den kommer i overenstemmelse med DCFs krav. 

DANSK IDRÆTS FORBUND har udarbejdet et emnehæfte med 
titlen "SKAT" - det er ikke en kærl ighedshistorie,men 
derimod informativ information om kørsel,medaljer,gave 
kort,forplejning,diæter,frirejser m.v.i relation til 
beskatningen.Klubkasserere og andre interesserede kan 
rekvirere hæftet direkte fra DIF - konsulentafdelingen 
Idrættens Hus,2660 Brøndby,formedelest 5 kr pr.stk. 

D.J.STEPTOE,dansk crickets nestor på det internationale
plan,er blandt dem,som er udnævnt til livsvarige æres
medlemmer af Marylebone Cricket Club.Også herfra et til
lykke med hædersbevisningen - den første på det plan
fra MCC til dansk cricket.

PA GRUND af deltagelsen i WORLD CUP har DCF med bekla
gelse måttet bede BAOR og RAF om at udskyde eventuelle 
besøg af danske repræsentative hold til 1980.Det har 
BAOR/RAF vist stor forståelse for,men indbyder til gen 
gæld danske klubhold til besøg i Rhin-dalen i løbet af 
1979.Skanderborg og B 1909,der van værter for BAOR un
der kampene i år er allerede blevet indbudt til at sen
de et fælleshold til Vesttyskland,men andre interesse
rede kan kontakte squadron leader D.J.Germain,RAF se
cretary,Royal Air Force Cricket Association c/o CPEdO 
RAF Germany BFPO 40 ,4050 Monchen Gl adbach 5 ,LJ.Germany, 
for at høre nærmere om mulighederne. 

DEN DANSKE XL-club skal også på farten i 1979.Still Go
ing Strong - Forty Clubs hollandske modstykke arrange

rer i år trekantturnering med den engelske Forty-club 

som 3.part.Kampene foregår i Eindhoven fra den 25.ju

li - og der er også sendt invitation til den skotske 

Forty-club som både hollændere og danskere mødte i Ox 

ford sidste sommer.Kampene skal spilles torsdag 26. 
fredag 27.og lørdag 28.juli - torsdag og fredag arran 
geres der ture for damerne og turneringen slutter med 
en fælles middag for deltagerne.Forty Club undersøger 
mulighederne enten for at rejse samlet i bus eller og
så i personbiler. 

PER BURMESTER,P.S.HARGREAVES,IB HANSEN og ERIK HANSEN 

blev alle genvalgt til DCFs bestyrelse på repræsentant

skabsmødet. KNUD NIELSEN genvalgtes til ordens- og ama

tørudva l get,mens OLE KJELD KRISTENSEN og SVEND AGE ØS

TERGAARD genvalgtes som revisorer med HELGE HØRBY som 

suppleant. 

MUHAMMAD ABBAS,skrap 2.divisionskaster for HERNING er 
flyttet til Odense - rygterne vil vide at han måske 
vil spille for DE BLA - hvilket skulle øge B 1913-s mu 
ligheder for et come back til 2.division væsentligt. 

HELGE HØRBY er blevet udnævnt til æresmedlem i XL-CLUB 

JØRGEN BELLING er blevet valgt til formand for cricket 
afdelingen i BOLDKLUBBEN FREM istedet for HELGE KAJ. 
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FRANK DAMKIER tidligere kaste-es hos Soranerne,nu lands 
dommer m.m.var dirigent ved DCFs repræsentantskabsmøde 
Et let hverv,måske når bortses fra de akademiske artig 
heder han og JAN RIBEL udvekslede. 

MASKE ser endnu en cricketklub dagens lys til sommer. 
Medlemmerne af Rugbyklubben COMET vil gerne have noget 
at gå op i om sommeren og nogle af medlemmerne har tid 
ligere beskæftiget sig med cricket.P.S.HARGREAVES er 
sat på sagen og DCF vil yde klubben den støtte,det er 
muligt.i bestræbelserne på at få en cricketafdeling op 
at stå.I England er det meget almindeligt at klubber 
spiller rugby om vinteren og cricket om sommeren.så må 
ske er der muligheder for en større integration mellem 
DCF og Dansk Rugby Unions medlemmer. 

KAJ MØLDRUP NIELSEN er valgt som ny formand for cricket 
afdelingen i SKANDERBORG BOLDKLUB,mens JØRGEN STEEN LAR
SEN "rykker ned" som næstformand.Steen Larsen overtog 
formandsposten da den hidtidige formand PETER HANSEN 
rejste til Hjørring,hvor han iøvrigt nu er med i leder
arbejdet indenfor Hjørring IFs cricketafdeling.Bo Jep
sen og Aksel Jørgensen forlod bestyrelsen,der nu består 
af Evald Møller,Jens Priess,Leif Hansen,Egon Juul Ras
mwssen og Per Rasmussen - samt formanden. 

SILKEBORG og SKANDERBORG vil i det kommende år arbejde 
sammen på ungdomsfronten.Det første samarbejdsmøde er 
holdt.Man vil i første omgang udsende et materiale med 
propaganda for cricketsporten på skolerne i de to byer. 
!øvrigt har Skanderborg tilmeldt et lilleputhold,det
samme har iøvrigt B 1913,Silkeborg,Arhus,Herning og Vi
borg.så der sker noget hos de yngste.Apropos ungdommen
så forsøger både Nyk.F.og Dronningborg sig med drenge
hold i den kommende turnering,mens Holstebro har til
meldt et juniorhold for første gang i mange år.På juni
orfronten har Horsens og Dronningborg til gengæld måt
tet melde pas - Horsens stiller et mellemrækkehold i
stedet.Esbjerg møder iøvrigt med et 3.hold i mellemræk
ken - de "store" årgange er ved at blive voksne.

KJELD B.HANSEN skal fremtidigt sørge for økonomien i
Herning CC.Han afløste ved generalforsamlingen ERLING 
KROGH ANDERSEN på kassererposten. 

BESTYRELSEN for DCF har besluttet at udnytte den mulig
hed der er for at supplere sig med indtil to medlemmer. 
Man har anmodet THOR JENSEN,Glostrup,om at tiltræde be
styrelsen med særligt henblik på ungdomsarbejdet,hvil
ket han har accepteret.Den anden af de to supplerings
pladser står fortsat ledig.Her ses det nye bestyrelses
medlem i en ret så afslappet stund. 



LØST OG FAST OM CRICKET OG CRICKETERS 

GLOSTRUP' kommune holdt i sommer et arrangement.kaldet 
"Foreningernes dag". hvor kommunens forske 11 i ge foren in
ger bl.a.i Glostrup-hallen fik lejlighed til at præsen
tere offentligheden for.hvad de kunne tilbyde. 
Initiativrige Glostrup CC var naturligvis med.Klubben 
lavede en stand.som her ses.At standen var velbesøgt ses 
bl.a.af at Glostrup udleverede omkring 500 stk af den 
nye propagandafolder.som DCF har lavet.samt 500 af det 
populære klæbemærke "Cricket,nemli- 11 og så måtte de end
da rationeres. 
Til udstillingen fremstillede Glostrup en række store 
fotografier og plakater med forskellig forklarende tekst 
Det meste af materialet har ikke nogen speciel tilknyt
ning til Glostrup og vil kunne benyttes overalt. 
Glostrup har bedt Crickets redaktion om at meddele.at 
Glostrup meget gerne vil låne materialet ud til andre 
klubber.der måtte have behov for at lave noget lignende 
Henvendelse til Per Hansen,Dalvangsvej 28 st.tv.2600 
Glostrup. 

SKANDERBORG er en af de klubber.der måske gør mest ud 
af det internationale samarbejde.Der er allerede aftalt 
kampe med VBB BERLIN i den kommende sæson.SB skal til 
Vestberlin i tiden 24.-27.maj,mens VBB kommer på genvi
sit 21-26.juli.Ved cricketafdelingens 80 års jubilæum 
hædrede SB iøvrigt nogle af sine engelske venner fra 
ERRATICS for det samarbejde.der nu har stået på gennem 
20 år.Der var nåle til WILLIAl1 HARRIS,tidl .præsident 
for Errati es Sport Cl ub ,hans hustru ,MARJORIE HARRIS ,KEN 
PASCAL og RON MITCHEL. 

PETER CARROLL,dommeransætter i det jyske.har bestået 
den engelske dommerforenings NUAs eksamen for oversøis
ke medlemmer - pr.korrespondance. 

KENNETH BURRIDGE,MARTIN BURRIDGE og THEIS EICHEL,alle 
KBere er blevet hædret med klubbens hædersbevisning SY
LOWs æreslegat. 

EVALD MØLLER kendt og skattet leder i SKANDERBORG BOLD
KLUB.ja ud over det ganske.danske cricketland.er blevet 
hædret med Dansk Idræts Forbunds guldnål.CARL LARSEN fra 
DIF overrakte under stor jubel hædersbevisningen til E
vald ved generalforsamlingen i SB. 

KVINDERNE ser nu for alvor ud til at have slået deres 
navn fast indenfor dansk cricket.Om man når så vidt 
som et flertal i bestyrelsen ønsker,nemlig at få et 
dansk mesterskab også for kvinder.er måske et spørgs
mål - endnu. 
Men hvor der de to første år med kvindecricket har væ
ret tilmeldt fire hold.er tallet i det kommende år syv 
og det har betydet,at turneringsledelsen har delt kvin 
derækken i en øst- og en vestkreds.Det er så meningen 
at de to vindere skal mødes indbyrdes i en kamp om 
kredsmesterskabet. 
Østkredsen kommer til at tælle de gamle kendinge Køge, 
AB og Ringsted samt Bjerred,der er ny-tilmeldt.De hid
tidige kredsvindere fra Kerteminde er placeret i vest
kredsen sammen med Esbjerg og Nyk.M. ,hvis piger i inde 
værende år spillede i drengerækken.Hvis vi ikke husker 
meget fejl.har også B 1913 forsøgt sig med kvindehold 
ved indendørs-stævner.så hvem ved - måske holder inte
ressen sig ikke alene i disse syv klubber ... 

4. slip

SPILLERE.der gæster Brøndby stadion næste år.behøver ik
ke at løbe så langt.hvis naturens krav skulle presse alt 
for hårdt på.Svanholm har fået 200.000 kommunale kroner 
til indretning af toilet ved pavillonen. 

FLEMMING POULSEN• Nykøbing-kaster• hvis aflevering ikke 
har fundet nåde for alt for mange dommere.er flyttet 
til Arhus og har ikke planer om at spille cricket igen 
- er efter sigende grundig træt af at høre de to engel
ske ord "No ball".

SLAGELSE,der noget overraskende måtte forlade 2.divisi
on synes.hvis rygterne taler sandt.at have alle betin
gelser for en hurtig tilbagevenden.Siges at få tilgang 
af de to Ringsted-folk HENNING BERGH og JAN BREDO samt 
af morsingboerne HENRIK JESPERSEN og TOMMY PETERSEN.De 
to sidstnævnte skal aftjene værnepligt i Slagelse. 

HOLSTEBRO har alle betingelser for at gøre det godt i 
1979.Nykøbing-spilleren CLAUS HANSEN,der i år førte Ny
købings drengehold frem til DM,er soldat i Holstebro og 
træner såvel Holstebros ungdom som seniores.Efter sigen
de vil han dog fortsat selv spille kampe for Nyk.f.1.næs
te år. 

JØRGEN ELIASEN,Sorøs og en af 3.divisions stærkeste bow
ler·e i det hele taget,omgåes efter hvad der er oplyst 
overfor Cricket.med planer om at spille for Soranerne 
næste år - noget der kan give Soranerne et lift. 

HVERT AR retter mange cricketinteresserede henvendelse 
til DCF for at få opgivet datoer.så de kan indrette de
res Englands-rejser efter testmatcherne og de andre sto 
re begivenheder. 
I år giver Cricket læserne den service.allerede nu at 
informere om datoer og steder for de vigtigste kampe. 
Hvad man så skal anbefale er svært - nogle kan som be
kendt bedst lide datteren.andre moderen. 
Men for elskere af traditionel cricket er der testseri
en mod Indien.Testmatcherne spilles således:l.test 12.-
17.juli på Edgbaston,Birmingham,2.test:2.-7.august på
Lord·s,London,3.test 16.-21.august på Headingly,Leeds,
4.test 30.august-5,september på The Oval,London.
Testserien er kun på fire kampe af hensyn til Prudenti
al World Cup-matcherne,hvor Danmark som bekendt er med
i de indledende runder.Om vi er med i slutmatcherne.af
gør spillerne.
De indledende runder ·spilles i Midtengland omkring Bir
mingham i perioden 22.maj-4.juni med semifinaler i kva
lifikationsturneringen den 6.juni.
Danmarks program er som føl ger: Mandag 21 ,maj opvarmning
mod Worchestershire C.A.i Ombersley,tirsdag 22.maj Dan
mark-Fiji i Wellington,Shropshire,torsdag 24.maj Dan
mark-Malaysia i Kidderminster.�Jorcestershire,søndag 27.
maj privatkamp mod Aston Unity CC på Sutton Coldfield i
Birmingham.mandag 28.maj privatkamp mod Redditch i Red
ditch,torsdag 31.maj Danmark-Canada i Borridge,Solihull
nær Birmingham.søndag 3.juni privatkamp mod Fordhouses
CC nær �Jolverhampton,mandag 4.juni Danmark-Bangladesh
i Kings Heath nær Birmingham.onsdag 6.juni evt.semifi
naler (De tre gruppevindere plus den bedste to·er mødes
om de to ledige pladser i slutkampene om World Cup).
Slutkampene spilles fra lørdag 9.til lørdag 23.juni.Pro
grammet i London er følgende:9.juni Australien-England
på Lord·s,onsdag 13.juni en af vinderne fra de indleden
de runder mod Vestindien på The Oval.Onsdag 20.juni se
mifinale (Vinderen af b-gruppen mod nr.2 i a-gruppen)
på The Oval.23.juni:Finale på Lord·s.
(PS.Arrangørerne regner åbenbart ikke med at nogen af
de to deltagere fra kvalifikationsgrupperne kvalifice
rer sig til finalen - ihvertfald er der allerede tors
dag 21.juni arrangeret f1nale mellem disse to hold i
Worcester).
Iøvrigt,hvis De vil se cricket i England:21.juli finale
i Benson & Hedges-cup-turneringen på Lord·s,8.september
finale i Gilette Cup-turneringen.ligeledes på Lord·s.
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Pokalturneringen 
l.Runde (spilles 
Kamp nr. l:
Kamp nr. 2:
Kamp nr. 3:
Kamp nr. 4:
Kamp nr. 5:
Kamp nr. 6:
Kamp nr. 7:
Kamp nr. 8:
Kamp nr. 9:

2.runde (spilles 
Kamp nr.10:
Kamp nr. ll:
Kamp nr.12:
Kamp nr.13:
Kamp nr.15:
Kamp nr. 16:
Kamp nr.17:
Kamp nr.18:
Kamp nr .19:
Kamp nr.20:
Kamp nr.21:
Kamp nr,-22:
Kamp nr.23:
Kamp nr.24:
kamp nr.25:

3.runde (spilles
Kamp nr.26:
Kamp nr.27:
Kamp nr.23:
Kamp nr.29

senest 13.april): 
Svanholm I-Svanholm II 

Ringsted I-Soraner 
KB II-Glostrup I 
Glostrup II-KB I 

B 1909-B 191 3 
Esbjerg II-Fredericia 

Arhus I-Holstebro 
Dronningborg-Chang 

Skanderborg II-Silkeborg 

senest 16.april): 
Køge II-vinder kamp l 

Nykøbing F-vinder kamp 2 
AB I-vinder kamp 3 
Frem-vinder kamp 4 
Køge I-Slagelse I 

Slagelse II-Næstved 
Ringsted II-JB 77 

Horsens-vinder kamp 5 
Kolding-vinder kamp 6 

Esbjerg I-Arhus II 
Hovedgaard-Kerteminde 

Nykøbing M-AaB 
Hjørring-vinder kamp 7 
Herning�vinder kamp 8 
Viborg-vinder kamp 9 

senest 22.april): 
Vinder kamp ll-vinder kamp 10 
Vinder kamp 13-vinder kamp 12 

AB II-vinder kamp 15 
Vinder kamp 16-vinder kamp 17 

Kamp nr. 30: Vinder kamp 19-vi nder kamp 18 
Kamp nr. 31: Vinder kamp 20-vinder kamp 21 
Kamp nr.32 Vinder kamp 25-vi nder kamp 24 
Kamp nr.33: Vinder kamp 23-vi nder kamp 22 

Kvartfinaler (spilles senest 29.april): 
Kamp nr.34: Vinder kamp 29-vinder kamp 26 
Kamp nr.35: Vinder kamp 27-vinder kamp 28

Kamp nr.36: Vinder kamp 31-Vinder kamp 30 
Kamp nr.37: Vinder kamp 32-vinder kamp 33 

Semifinaler (spilles senest 6 .maj): 
Kamp nr.38: Vinder kamp 35-vinder kamp 34 
Kamp nr.39: Vinder kamp 36-vi nder kamp 37 

Finale lO juni: 
Kamp nr.40: Vinder kamp 38-vinder kamp 39 

Pokalturneringen afvikles under hensyn til DCFs delta
gelse i World Cup-turneringen og den dermed forbundne 
afvikling af grundspillet i l.division.Det medfører 
for pokalturneringen at: 
Kan en klub ikke stille bane til rådighed,skal kampen 
spilles på modstanderens bane,er dette heller ikke mu
ligt,da på neutral bane,idet kampe i l.division,herun
der eventuelle omkampe,har fortrinsret for pokalkampe. 
Pokalkampe skal derfor så vidt muligt afvikles dagen 
før l .divisionskampe.Kan dette ikke lade sig gøre af 
turneringsiræssige årsager,fastsætter turneringslederen 
pokalkampen til afvikling snarest muligt. 
Bevirker dette at pokalkampe først afvikles under VM
turneringen,må de deltagende hold spille kampen uanset 
om de måtte have afgivet spillere til VM-holdet.Pokal
finalen vil dog blive udsat,dersom landsholdet ikke er 
vendt hjem inden 10.juni. 

1 . divisions grundspil 
På grund af landsholdets deltagelse i Vt1-turneringen i 
England fra sidst i maj til ihvertfald først i juni ,er 
der lagt følgende program for Grundspil I,d.v.s.l .divi 
sion: 
l .division Øst:
28.april: Ringsted-Glostrup +)
28.april: Svanholm-AB +) 
5.maj KB-Svanholm ++) 
5.maj Ringsted-AB 
6.maj AB-Glostrup 

11. maj AB-KB 
ll.maj Glostrup-Svanholm 
12.maj Svanholm-Ringsted +++) 
12.maj Glostrup-KB +++) 
20.maj KB-Ringsted 

].division Vest: 
23.april: AaB-Nyk.M. +) 
28.april: Skanderborg-Chang +)
5.maj Arhus-Chang 
5.maj AaB-Skanderborg 
6.maj Skanderborg-Århus 

ll.maj Arhus-AaB 
11.maj Chang-Nyk.M. 
12.maj Nyk.M.-Skanderborg 
12 .maj ' Chang-AaB 
20.maj Nyk.M.-Arhus 

+++) 
+++) 

Hvad angår kampe,mærket +),++) eller +++)gælder,at de 
ifølge turneringsreglementets § 6,stk.3 skal spilles 
om eller fortsætte dagen efter den i turneringsplanen 
fastsatte spilledato,idet der er åbnet mulighed for at 
kampen kan genoptages ved den stilling,den havde,da 
den blev afbrudt på den ordinære spilledato. 
Det vil altså sige at kampe,mærket +) spilles om eller 
fortsætter 29.april ,kampe irærket ++) spilles om eller 
fortsætter 6.maj og kampe mærket +++) spilles om eller 
fortsætter 13.maj.0gså kampe der måtte blive afbrudt 
11,maj ansættes forfra til afvikling 13.maj og det sam 
me gælder andre kampe,som på et tidligere tidspunkt i 
turneringen måtte være blevet afbrudt. 
Pokalkampe viger for turneringskampe,hvilket betyder 
at skal en l.divisionskamp spilles om den følgende dag 
må en eventul ansat pokalkamp vige. 
Kan klubberne blive enige om at afvikle l .divisionskam 
pe under VM-perioden,uanset om de måtte have afgivet 
spillere til landsholdet,vil turneringsledelsen stille 
sig imødekommende. 
For de øvrige rækker vil der blive tale om en mere nor 
mal turneringsafvikling.Programmet herfor vil forelig
ge senere,men det kan nævnes,at 2.division Øst kommer 
til at tælle holdene Frem,Svanholm II,Glostrup II,B 
1909 og Esbjerg,mens 2.division Vest består af Hjør
ring,Silkeborg,Viborg,Herning og Horsens. 




