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Mogens Seider,Husura,og Dennis Olsen,Esbjerg,ved gærdet 
i todageslandskampen,hvor de som ?.gærde hævede totalen 
fra 75 til 180. Foto:Søren Roland

3-1 til hollænderne i de fire
ungdomslandskampe i Haag

Mandag 9.juli kl.5 morgen satte de københavnske repræ
sentanter sig ind i den bus,der skulle bringe junior-
og drengelandsholdet til Holland,mens de øvrige spille
re begav sig på vej for at møde bussen i Fredericia. 
Ved 23-tiden mandag var de to hold i Haag,tirsdag spil
ledes to endages-landskampe,onsdag og torsdag to toda
ges-landskampe.torsdag kl .23 satte danskerne sig i bus
sen igen,forsøgte at sove i diverse sammenkrøllede stil
linger på vej hjem - det gik nu rigtigt godt - og de 
sidste var hjemme fredag henad aftenstide. 
Og hvilke sportslige resultater gav så disse rejsenæssi
ge oplevelser? Meget kort sagt:3-l til hollænderne.Nær
mere betegnet to nederlag i endages-kampene og en sejr 
(til juniorerne) og et nederlag i todages-kampene. 
Nu skulle man vel almindeligvis antage,at vi havde væ
ret dårligst om tirsdagen,hvor holdene knap nok var ud
hvilede.Men drengene gjorde det faktisk langt bedst her 
mens juniorernes indsats var bedrøvelig.Til gengæld gjor
de drengene det sandt at sige ikke godt i todages-kam
pen,mens flere af juniorerne her ydede deres hidtil bed
ste for DCF. 

JUNIORERNES LANDSKAMPE 

Nå,vi må nok hellere se at få lidt orden i genfortællin
gerne.Vi starter med juniorlandskampene,der jo mere præ
cist er kampe for juniorer og l .års seniorer,fordi vi 
her følger de hollandske aldersgrænser. 
Endages-kampen blev,set fra vor ensidige synsvinkel,en 

sørgelig forestilling.Matchen gik over to gange 50 overs 
maksimum 10 overs pr.bowler,og hollænderne scorede 220 

' 

for t�bet af fire gærder.Det var desværre mest negative 
erfannge'. som kunne. drages med hensyn til kasterne og 
deres muligheder i Canada i syvnationers-turneringen.Kun 
Mogens Seider kunne virkeligt stå distancen i 10 overs. 
Det kunne til nød gå for Flemming Agerskov,det kneb end
n� mere _for Jørgen Morild og Carsten Strandvig og Ole
Bulow fik den vante behandling. 
Eneste·"lyspunkt" var,at det danske hold formentligt ik
ke var så stærkt på kastesiden,som det kunne have været. 
Søren Mikkelsen mødte nemlig med en slem halsbetændelse 
og blev sparet til todages-kampen.Om ham ved man da,at 
han kan holde længde og retning. 
220 points var en ret så håbløs opgave.Kun Niels Bind
slev nåede en nævneværdig score (26) og en hale,som be
gynder ved 4.gærdet (der faldt ved 71) og fortsætter til 
og med sidste mand ( der var ude ved 89) fortæller enten 
om en slatten moral ,eller om dårlige evner.Hollænderne 
ryddede os på 32 overs.Om ikke andet kunne danskerne da 
have prøvet at få lidt gærdetræning,men nej ... 
Haag.10/7.Endages-landskamp for juniores og l.års senio
res. (50 overs) .HOLLAND vandt med 131 points.Holland 220 

for 4 (Balle 71,Ruskamp 49,H.H.Nissen 10-1-39-1,J.Morild 

5-0-22-0,Mogens Seider 10-1-26-1,Flem.Agerskov 10-1-35-

2,Carsten Strandvig 10-1-45-0,Ole Bulow 5-0-39-0.Danmark

89 (C.Strandvig 4,M.Seider 15,N.Bindslev 26,Søren Roland

7,JØrgen Morild 13,Carsten Kristensen 0,Fl.Agerskov 0,
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Xim Neerup 3,0le Bulow 5,Dennis Olsen 9+,H.H.Nissen 2, 
Ruskamp 4/14,D.Visee 3/13). 

SEIDER GAV PIBEN EN ANDEN LYD 

Hele førstedagen af todages-landskampen havde man fornem
melsen af,at historien fra endages-landskampen ville gen
tage sig.Ganske v1st fik vi hollænderne ud for 205,men 

· femtegærdet var først nede ved 184 og de sidste faldt
tilsyneladende,fordi der skulle forceres.
I denne sidste periode fik Flemming Agerskov fire gær
der for 11,så han sluttede med et samlet resultat på fi
re for 29.Men faktisk var Mogens Seiders præstation - fi·
re for 84 på 30 overs - en langt større og bedre præsta
tion.Det var imponerende,hvad han ydede.
Støtte fik han af Karsten Christensen der kattede sine
offspillere præcist,men som blev grumme svigtet af mar
ken,der havde flere store drop,end der er fingre på en
hånd.Syv af hollænderne blev grebet ud - keeperen Kim
Neerup snuppede de fem,Jørgen Morild de to sidste.
Ved spilletidens udløb på førstedagen var seks danskere
ude for 75,men Mogens Seider og Dennis Olsen havde dog
fået hævet totalen til 97,således at vi den næste dag
kun skulle score ni points mere,for at undgå at blive
sendt ind igen {Follow an-reglen i todages kampe er 100
points).Det var vor væsentligste ængstelse - så langt ne
de var vi faktisk.
Men vi havde gjort regning uden Seider og Olsen,! løbet
af to uforglemmelige timer spillede de to deres livs fo
reløbige halvleg.Særligt Seider med den store rækkevidde
og med lefthanderens naturlige fordel på on-siden,blom
strede.I en halvleg med tre 6'ere og otte 4'rere løfte
de han det danske hold fra depressionens dybder til glæ
dens højder,og forsvandt først,da vi havde 204 ti minut
ter før frokost.
Da jagtede han det century ,som han skul le nå inden fro
kost,hvor vi måtte lukke.Han nåede 84 og fik strålende
støtte af lefthanderen Dennis Olsen,Esbjerg.l statur
minder de to om Fyrtårnet og Bivognen,men at Carl Scheen
strøm og Harald Madsen skulle have kunnet spillet cric
ket så effektivt,som de to gjorde den morgenstund - ja,
det kunne selv den bedste instruktør ikke have fået dem
ti 1.
Dennis Olsen er et naturtalent og det er op til ham
selv,om han vil drive det til noget på en cricketbane.
Her drev han det til 39 og viser han en sådan moral ved
andre lejligheder,så bliver der noget godt ud af ham.
Vort 9.gærde faldt ved 204,men Karsten Christensen og
Hans Henrik Nissen borede gaflen endnu dybere rundt og
ned i det efterhånden fuldstændigt apatiske og opgiven
de hollandske hold,hvis moral var forsvundet efter at
de havde snuppet seks danskere for bare 75,for så at se
de sidste batte op til 228 for 9.Det blev totalen ved
frokostlukningen,hvor der så resterede 4 1/2 time af
spilletiden.

KASTE HÆMNINGERNE OVER BORD

2.halvleg startede med to hollandske gærder ude for 14
da Neerup og Søren Roland snuppede nogle flotte greb
på Søren Mikkelsens og Jørgen Morilds kastning.Tre var
ude: for 49,men længere var Adam heller ikke i paradis.
Hollænderne scorede på 39 overs ialt 171 points for ta
bet af fire gærder og lukkede med 148 points i overskud
Det gav de os to timer (en time plus 20 overs) til at
overtrumfe.
Man må sige,at det var en venligtsindet lukning,men vi
havde formentlig lullet dem ind i den tro,at der var
fred og ingen fare med den elendige batnings i endages
kampen.Noget - der med undtagelse af Seider og Olsen -
ikke havde været vist meget bedre i første halvleg af
denne match.Langsom kastning troede de ikke på,vi kunne
spille og de troede på deres chance for at få os ud -
samtidig med at de spillede kampen positivt.Havde hol
lænderne battet til thepausen havde der ikke været no
gen mulighed for at nå et resultat.
Vi startede med Karsten Christensen som "hurtigscorer".
Det blev dog til "hurtigt ude",da han spirede til third
man allerede ved totalen 2,Søren Mikkelsen,der ikke var
sig selv i hele kampen på grund af halsbetændelsen,var
ude ved 13 og da de sidste 20 overs blev begyndt,man0le-
de vi fortsat over 120 points.

� 

Da Jørgen Morild var ude efter 23 hurtige og da Seider
blev bowlet af en spinner på første bold,så vi havde
mistet fire gærder for 46,ville de fleste vist have væ
ret lykkelige for uafgjort.

Men pludselig tog pokker ved anfører Niels Bindslev,der 
næsten fra første bold mishandlede de hollandske kaste
re.Samtidig fik Strandvig,der havde været evindeligt læn 
ge om at komme igang,sin opblomstring.De hollandske spin
nere,der blev holdt på for længe,blev slået til alle 
verdenshjørne,men mest til leg,hvor marken næsten ikke 
stod.Det skal den heller ikke efter bøgerne,men når nu 
bolden ryger derud,så er bøgernes standardopstillinger 
ikke så meget værd. 
Da de hurtige hollandske åbningsbowlere vendte tilbage 
for at standse strømmen af points,var det for sent.Gan
ske vist fik de gjort kål på Strandvig ved 117,men Flem
ming Agerskov fortsatte i et endnu mere opskruet tempo 
og der var endnu 5 1/2 over tilbage af kampen,da vi pas
serede og nåede ialt 158 for 5. 
Flot gjort af Bindslev,hvis eneste kommentar var:-Jeg 
får aldrig mine klubkammerater i Chang til at tro på det 
her! 
Det er såmænd ikke alene i Chang,at man vil have svært 
ved at forstå det.Bindslev er normalt en forsigtig gær
despiller,men her kastede han hæmningerne over bord og 
vandt juniorlandskampen for sit hold og sit land.En fan
tastisk opmuntring for holdet,som fik et hårdt tiltrængt 
"lift forud for turneringen i Canada.Men midt i jubelen 
må ikke glemmes,at vi i store dele af kampen var presse
de og at den lukning.vi fik,var venligt sindet. 
Haag.11-12/7.Todages landskamp for juniores og l.års se 
nieres.DANMARK vandt med 5 st.gærder.Holland 205 (Rus
kamp 62,M.Visee 49,Hasselman 35,Søren Mikkelsen 11-2-29-
0,Hans H.Nissen 6-3-11-0,Mogens Seider 30-9-84-4,Flem
ming Agerskov 9,3-1-29-4,Karsten Christensen 14-4-40-1) 
og 171/4 (Visee 81+,Hasselman 42,JØrgen Morild 10-0-35-
2,søren Mikkelsen 6-2-21-1,M.Seider 2-0-18-0,Fl.Agerskov 
4-1-38-1,Karsten Christensen 6-0-21-0,Carsten Strandvig
4-1-18-0) .Danmark 228/9 (S.Mikkelsen 24,Niels Bindslev
l,SØren Roland 0,Carsten Strandvig 29,Mogens Seider 84,
Jørgen Morild 0,Kim Neerup 2,Dennis Olsen 39,Fl.Agerskov 
!,Karsten Christensen 22+,H.H.Nissen 8+,extra 17,Jansen
3/19,M.Visee 2/71,D.Visee 2/49) og 158/5 (S.Mikkelsen 9
Karsten Christensen l,C.Strandvig 40,J.Morild 23,Mogens
Seider 0,Niels Bindslev 48+,Fl.Agerskov 18+,D.Visee 2/ 
39/M.Visee 2/33). 

DRENGENE HAVDE DET SVÆRT 

Det var fjerde gang,vi mødte hollænderne på drengefron
ten og ganske som sædvanligt fik vi stryg.Det er ikke 
tilfældigt,at vi taber stort og konsekvent.når det gæl
der drengene,mens juniorerne skiftes til at vinde og ta
be. 
Vi har en langt mindre bredde end hollænderne,der desu-

Mogens Seider,Husum,forlader banen efter sin strålende 
halvleg på 84,der udviklede sig til at blive udslaggi
vende for sejren. Foto:Søren Roland 
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den har langt-flere og langt bedre instruktører.Der fin
des ikke den hollandske l.divisionsklub,der ikke har en 
heltidsansat professionel træner.Disse trænere spiller 
desuden oftest med på l.divisionsholdene og dominerer 
ganske.Det er vestindere,sydafrikanere eller englændere 
og af meget høj standard,oftest testspillere eller lige 
under teststandard. 
De hollandske "drengelandshold" består stort set udeluk
kende af l.års juniorer - d.v.s.den ældste aldersgruppe 
af dem,der kan være med.Vi har ikke kvalitet til at kun
ne besætte drengelandsholdet udelukkende med de ældst mu
lige.På vort landshold var der i år forholdsvis få l.års 
juniorer og der var både l.og 2.års drenge med.Det er 
naturligvis,fordi de er de bedste - men det fysiske be
tyder meget i den aldersklasse og når nogle "små drenge" 
bliver stillet overfor garderhøje hollændere med begyn
dende skægvækst,er alene det handicap nok. 
Når dertil kommer,at de danske spillere seimpelthen tek
nisk er uanstændigt ringe,er forklaringen på resultater
ne indlysende.Jeg talte til fire spillere,som under kam
pen ikke kunne fremvise en anstændig forwardparade. 
Det er muligt,at de kan,når der kastes til dem med under
arm i en bås,men ude på midten var det helt galt,Dansker
ne var fuldstændig lost mod bowling udenfor offpinden, 
som de konsekvent kantede til keeper og slip. 

SAVNER DEN BEDRE KLASSE 

Resultaterne skyldes måske ikke alene den dårligere tek
nik men også manglende rutine i cricket af bedre klasse. 
I en drengekamp hjemme,vil der formentligt sjældent være 
nogle,som sw+.nger med bolden.Og hvis det skulle ske,vil
le formentlig hverken keeper eller slip kunne gribe bol
den,hvis der kom en kant til. 
Men det viser sig jo under juniorlandskampene,hvor dan
skerne ikke er fysisk underlegne og hvor de via deres 
deltagelse i seniorkampe hjemme er blevet vant til cric
ket af bedre klasse,ja,så kan vi spille lige op med hol
lænderne og vinde næsten ligeså tit som de. 
At den hollandske teknik fortsat over en bred front er 
bedre,kan imidlertid ikke diskuteres.Men hvordan skulle 
det kunne blive anderledes,når hollænderne har fire-fem 
gange så mange spillere og når ungdomsspillerne hver e
neste aften er under instruktion af fulltime instruktør 
af højeste klasse. 
Spørgsmålet er,om vi for at styrke vores ungdomcricket, 
skal gå helt over til at bruge hollændernes aldersindde
ling,så vore spillere ville kunne få et år mere i ung
domsgrupperne.Det hollandske system er juniores 16-19 
år,drenge 14-15 år,mindre drenge 12-13 år og små drenge 
under 12 og så har de vist endda en gruppe også for 9-10 
årige, 

KUN TO HAVDE NIVEAUET 

Kun to af vore drenge havde samme gærdemæssige niveau 
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Det danske landshold {drenge 
og l.års juniores) under to
dageslandskampen i den Haag. 
St.fra v.:Henry Baadsgaard, 
leder,Karl E.Poulsen,Nyk.M, 
David Olafsson,Svanh,Tim Jen· 
sen,Esbjerg,Jan Madsen,Frcia 
Peder Sørensen,Køge.Knælende 
fra v. :Bj .Knakkergaard,Nyk.M 
Søren Henriksen,Svanh,Allan 
From Hansen,Svanh,Bent Chri
stiansen,Esbjerg,Kurt Knud
sen,Esbjerg,Jesper Larsen, 
Svanh (12.mand). Foto:søren

Roland 

som hollænderne,nemlig de to Nykøbing-srillere Bjarne 
Knakkergaard og Karl Einar Poulsen.Tim Jensen,Esbjerg,er 
lige ved at nå derop.men hans teknik udenfor offpinden 
er ikke god nok.Disse tre havde også sanJ11e størrelse som 
næsten alle hollænderne. 
Det var også de to morsingboer,der skulle bære holdet 
kastenæssigt og det gjorde de fint i endages-landskampen 
hvor vi havde otte hollænderne ude for 89 da Knakker
gaard og Poulsens overs var opbrugt.Men herefter begynd
te hollænderne at "spille dansk" og det giver sommetider 
points.Anføreren Jan Madsen evnede ikke at gøre marken 
defensiv og nogle enorme drop blev man også præsenteret 
for,så alt i alt fik hollænderne 146 på de 50 overs. 
Ved gærdet holdt Bjarne Knakkergaard stand nogen tid og 
også Tim Jensen bidrog•til en vis grad.Fire var ude for 
63,hele holdet for 84.0tte mand blev grebet ud,næsten 
alle af keeper eller af slipfieldere.Trods nok så mange 
advarsler blev samtlige danskere ved med at rage uden
for offpinden."Forsøg aldrig et cut,før du har 50",er 
der et ganJ11elt instruktør-slogan,som siger.Hvis bare de 
danske drenge havde ladet være,til de havde omkring 10, 
havde meget set anderledes ud i den kamp. 
Haag.10/7.Endages kamp for drenge og l.års juniores. (50 
overs) .HOLLAND vandt med 62 points.Holland 146 (ten Braak 
44,Tim Jensen 6-1-14-0,David Olafsson 6-2-15-0,Bjarne 
Knakkergaard 10-3-18-3,Karl E.Poulsen 10-3-23-2,Jan Mad
sen 8-0-27-1,Kurt Knudsen 5-1-25-1,0le Olsen 1,4-0-10-2) 
Danmark 84 (Peder sørensen,Køge,5,Tim Jensen,Esbjerg,16 
K.E.Poulsen,Nyk.M.9,Bj.Knakkergaard,Nyk.M.21,Bent Chri
stiansen,Esbjerg,10,Allan From Hansen,Svanh.l,Jan Madsen 
Fredericia 4,David Olafsson,Svanh.4+,0le Olsen,Ringsted 
2,Kurt Knudsen,Esbjerg 0,Jesper Larsen,Svanh.3,ten Braak 
6/17). 

UNDGIK ET HALVLEGSNEDERLAG 

Cifrene fra endages-landskampen var nok mere flatteren
de for danskerne,end de egentligt spillemæssigt var be
rettigede til.Og vi blev sat grundigere på plads i toda
geslandskampen. 
Her indledte hollænderne med 270 for 9 på lidt over fi
re timer.De havde en lille åbner,Schoonhoven,som var o
verordentlig teknisk velfunderet og som holdt sanJ11en på 
halvlegen indtil han gik med 98 på sin konto.Det danske 
markspil kunne så nogenlunde gå an indtil scoren nåede 
de 150,men så heller ikke længere.Den taktiske forståel
se i denne aldersgruppe er nærmest katastrofal.Karl Ej
nar Poulsen havde overtaget anførerhvervet fra Jan Mad
sen,men heller ikke han havde tropperne i nogen form for 
greb.Det vil formentlig også være et urimeligt forlangen 
de at tro,at man kan finde en anf.ører med sans for alle 
de krav,en sådan kamp stiller.Med et par enkelte undta
gelser havde ingen af de danske drenge spillet todages
kampe før og hjemme spiller de ganske kortvarige kampe, 
hvor de som oftest deltager på vindende hold og hvor de 



store taktiske snedigheder ikke er nødvendige for at få 
de begynderprægede modstandere ud. 
Bjarne Knakkergaard trak et stort læs - 3 for 61 på 28 
overs.Af de andre generede kun Ole Olsen,Ringsted,en smu
le med sine offspinnere,der til tider går kollossalt.Men 
han er alt for ukonstant og hans gærder vil i bedre sam
menhæng blive dyre,med mindre han plejes kollossalt me
get af anføreren.Men han er oplagt talent og den eneste 
spinbowler i den aldersklasse,så det er meget at håbe,at 
han udvikler sig mere.Tilløbet må der f.eks.kunne arbej
des langt mere med.Også en slowbowler har brug for et 
afpasset tilløb til at give rytme og harmoni. 

MATTE IND IGEN 

Ved gærdet holdt Tim Jensen,Esbjerg,stand to timer og et 
kvarter og blev topscorer med 39.Han var ude halvvejs, 
grebet i slip,men dommernes udsyn var spærret.Han blev, 
ligesom alle de øvrige danske drenge stående,indtil dom
merens finger kommer op.Sommetider virkede det noget pin
ligt.Bjarne Knakkergaard formåede også efter sin mara
thon-kasteindsats at bide fra sig.men ingen andre nåede 
en tocifret score og danskerne var ude efter en times 
spil på 2.dagen for 101 efter ialt tre timer. 
Danskerne måtte ind igen og starten var nærmest katastro
fal.De fire første var ude for bare 17 - herimellem Bjar 
ne Knakkergaard og Tim Jensen,begge med nogle velforme
de andeæg - og det var de spillere.vi havde sat vores 
lid til. 
Men Esbjergs lille Kurt Knudsen ville stå der,selvom det 
var svært for ham og Karl Ejnar Poulsen,der spiller over
ordentligt kønt,fik den højeste drengescorer på den tur 
med 40. 
Nu viste hollænderne.at de også er ungdomsspillere og 
med samme manglende evne til at bide tænderne sammen,som 
danskerne,når det bliver svært.Det gik ikke mere nemt at 
få danskere ud og i takt hermed blev hollændernes mark
spil og kastning mindre og mindre effektiv. 
Det ben_yttede de danskere,der kom ind senere,sig af.Ole 
Olsen hittede sig til 30 og Allan From Hansen,der iøv
rigt var en udmærket keeper.havde en lystelig halvleg 
på 34.Esbjergs Bent Christiansen og Svanholms David 0-
lafsson hjalp lidt til og vi endte da med 173,således 
at hollænderne skulle ind igen for at score de fem po
ints, der var nok til sej ren på 10 stå ende gærder.' 
Haag.11-12/7.Todages landskamp for drenge og l.års ju
niores.Holland vandt med 10 st.gærder.Holland 270/9 
(Jansen Schoonhoven 98,ten Braak 40,Mol van Otterloo 
35,Bj.Knakkergaard 28-7-61-3,Kurt Knudsen 7-1-23-0,K.E. 
Poulsen 8-1-39-1,Tim Jensen 12-0-33-0,0le Olsen 11-0-

54-3,Jan Madsen 11-1-26-1,David Olafsson 3-0-15-0) og
7/0.Danmark 101 Qg 173 {Tim Jensen 39 og 0,Søren Henrik
sen,Svanh.4 og 3,Karl.E.Poulsen 8 og 40,David Olafsson
1 og 10,Bj.Knakkergaard 22 og 0,Jan Madsen,Fredericia
0 og 8,Allan From Hansen 4 og 34+,0le Olsen 1 og 30,Pe
der sørensen,KØge,12 og l,Bent Christiansen 2 og 18,
Kurt Knudsen 1 og 16,ten Braak 4/36,Hendrikse 4/17,Mee
kenen 5/43) Nis.·

Redningsaktion cricket 

Bestyrelser for bolig- og beboerforeninger i Aalborg 
Øst skal være med til at genrejse cricketspillet i AaB. 
Selvom klubbens eneste hold har store chancer for at bli
ve dansk mester,er afdelingen ved at blive en ruin. 
-Efter skoleferien tager vi fat,siger formanden for AaBs
hensmuldrende cricketafdeling,Flemming Sørensen,til Aal
borg Stiftstidende.
Vi vil bogstavelig taget gå fra dør til dør for at træk
ke de unge ud,så de ved at prøve spillet selv,kan for
nemme,hvilken herlig idræt cricket i grunden er.
Vi skal have bygget en ungdomsafdeling op helt fra grun
den.Det er simpelthen nødvendigt.hvis cricketspillet
skal overleve i AaB.
Flere af vore spillere har lovet at stå bi ved instruk
tion af de nye unge,som vi forhåbentlig får tag i.
Det er svært at skaffe ledere i dag og mangelen på ung
domsledere har givet bidraget til,at situationen er så
trist som nu,hvor vi kun er istand til at mønstre et
enkelt hold,nemlig vort l.divisionshold.
Der har nok også i dens løb været satset for meget på
vores bedste hold,og det er gået ud over bredden.
Jeg håber at det fremstød,som vi nu vil sætte ind,giver
os den tilgang,som er nødvendig.I øjeblikket råder vi
faktisk kun over 12 spillere og skal vi have reserver
med,må vi benytte tidligere førsteholdsspillere,som fak
tisk har lagt battet på hylden,siger Flemming Sørensen.

Den på grund af regn aflyste kamp i slutspil I:AAB-AR
HUS er fastsat til søndag 19.august. 

HOLSTEBRO har afmeldt sit juniorhold i kreds 43.De hid
til spillede kampe udgår derefter af resultat- og points 
tabe 11 er. 

Idrætsmandens væske-erstatter 

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

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

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

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

af sukker og salte til kroppen. 
Gastorade benyttes af Idrætsudøvere 

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

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

ning, Wolleybold m.fl. 
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Nærved det første nederlag 
i 25 kampe på verdenstur 

Der blev en dejlig cricketkamp ud af det - men med en 
højest utilfredsstillende afslutning - da det forstær
kede københavnske hold 18 juli mødte det australske rej 
sehold EMU på Brøndby stadion. 
De lidet nådige vejrguder bevirkede først en udskydelse 
af starten på grund af regn i et par timer,så man iste
det for to gange 60 overs enedes om to gange 50 overs 
med 10 overs pr.kaster. 
Men henad aften,da alt tydede på en sensationel køben
havnsk sejr og da der resterede fem overs,blev matchen 
standset på grund af dårligt lys.Det var australierne, 
der appellerede og det var der ikke meget at sige til. 
For lyset var dårligt,men på den anden side ikke værre 
end en halv time tidligere,hvor australierne fortsat 
kunne have sikret sig sejren - men sådan er der så me
get. 
Inden vi går i detaljer om kampen,er det måske på sin 
plads at fortælle 1idt om EMU,der kun eksisterer som 
klub,når den hvert 4.år tager på verdenstourne.Dette 
mandskab var rejst fra Australien 25.maj og var hjemme 
igen 14.august efter næsten fire måneders uafbrudt jord
omrejse og cricket.Da København nåedes i juli havde hol
det til da spillet 24 kampe - og det uden nederlag,men 
med et par draws ind i mellem.Det ville derfor have væ
ret københavnerne en særlig fryd at give australierne 
det nederlag,som hverken hold i Canada,USA,England,Ir
land eller Skotland havde kunnet tilføje dem. 
Men sådan skulle det ikke gå - og skal vi være ærlige, 
og det er vi jo i dette blad - så havde australierne 
også langt de værste betingelser den dag i Brøndby.De 
blev nemlig sendt først i marken af den københavnske an
fører Ole Beier Andersen og det var ikke særligt sjovt. 
Det støvregnede det meste af tiden og det krævede god 
vilje at blive derude. 
Københavnerne fik en ganske sund start af Bjarne K.Jen
sen,Svanholm,og Steen Lund,KB,der først skiltes ved 30 
efter 15 overs,men så gik det rask.Begge faldt ved den-

IVAN DICH,sportsjournalist,cricketfanatiker og kantine
passer i NYKØBING MORS mener,at der bør laves et museum 
for "cricketeana" - altså ting,der har historisk værdi 
indenfor den ædle sport,af både dansk og udenlandsk op
rindelse.-Foreløbig har vi selvfølgelig tænkt os at be
gynde i det meget små,men hvorfor skulle vi ikke kunne 
lave en samling her,på et af de steder i landet,hvor 
cricketsporten har betydet mest,siger Ivan Dich.Det be
gyndte altsammen med at man under oprydning fandt en 
gammel,hånddrejet overligger og siden har sagen allere
de grebet om sig i Nykøbing,hvor klubben har forhørt 
sig hos alle de morsingboer,der har spillet gennem åre
ne.Det har allerede resulteret i en del ting,som man 
vil lave en lille permanent udstilling af i klubhuset. 
Ivan Dich håber at andre ældre cricketers landet over 
måske har en eller anden ting at bidrage med,en eller 
anden ting,med en speciel historie.Interesserede kan i 
så fald kontakte ham på adressen Morsø Folkeblad,7900 
Nykøbing Mors.PS.Eet kuriosum har samlingen allerede -
en af Geoff Boycotts kasketter - givet i bytte til speed· 
wayverdensmesteren Ole Olsen for et af dennes halstør
klæder og af Ole Olsen foræret til sin svoger,Søren Dam
gaard,Nykøbing. 

Dansk Idræts Forbund har bevilget ansøgning fra DCF om 
tilskud til køb af instrukt·ionsfilmen "The centenary 
test".DIF er positivt indstillet overfor anskaffelsen, 
dog maksimalt til et beløb af 4500 kr.Filmen skal indgå 
i DIFs filmudlejning,hvorfra den kan lejes på samme må
de som med de øvrige cricketfilm,DIF/DCF råder over. 
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ne total og Troels Nielsen,AB,løftede sin første bold 
tilbage til keeperen. 
Tre gærder ude for 30 var ikke nogen sjov situation for 
en 2.års junior som Søren Mikkelsen,Glostrup,at komme 
ind til.Men han giver sig ikke let,og hans makker i den 
anden ende,Steen Thomsen,Glostrup,spillede en af sine 
bedste halvlege.Søren Mikkelsen gik ved 79 efter at ha
ve scoret.27,en højest påskønnelsesværdig halvleg,mens 
Steen Thomsen fortsatte sin halvleg med større og stør
re accelleration.Den endte,da han havde scoret 72 og 
bød på otte 4·rere og en 6·er. 
Han fik bistand af Michael Petersson,Svanholm,som spil
lede den halvleg,situationen krævede.Det var festligt, 
folkeligt og fornøjeligt for de overvejende pakistanske 
tilskuere,da han hamrede 35 ud.Det hele endte med at kø
benhavnerne fik 183 for 8.Det havde ikke mange regnet 
med,da tavlen stod på 30 for 3 efter små 20 overs. 
Det australske åbningsgærde skiltes først ved 61 og beg
ge var ude for 62.De første tre danske kastere Steen 
Thomsen (2 for 29 på 10 overs) ,Troels Nielsen (0 for 29 
på 7 overs) og Morten Petersson (2 for 21 på 10 overs) 
holdt australierne godt nede,uden at de ligefrem virke
de i vanskeligheder. 
Men de kom bagud i scoringstempo og det bevirkede nog
le chancebetanede løb,som kostede to mand livet,blandt 
andet da Troels Nielsen stak fabelagtigt ind lige over 
pindene helt ude fra grænsen. 
Efterhånden som australierne faldt,blev lyset dårligere 
og dårligere og det var ikke særligt velovervejet af 
den ellers udmærkede anfører Ole Beier Andersen at han 
bragte Troels Nielsen tilbage i kasteangrebet,da det 
lakkede mod enden af halvlegen og EMU var helt oppe på 
at skulle score henved otte pr.over. 
Havde spinnerne Jørn Beier og Flemming Søndergaard fort 
sat det sidste par overs,kunne man nok have fået en af
slutning - og måske i dansk favør.Men Troels Nielsens 
fart var simpelthen for stor til at dommerne,Lars Hen
riksen og Kaj Hjorth,havde andet at gøre end at give 
australierne medhold,da de appellerede for dårligt lys 
med tavlen lydende på 145 for 7 med fem overs tilbage. 
De mangl ede altså 38 på fem overs med tre gærder i be
hold - det kunne være blevet en sjov afslutning.Men så
dan som lyset var,havde tilskuerne nu ikke kunnet føl
ge den al l i ge vel. 
Vi skal da lige have med,at australierne er helt selv
financierende.Spillerne inviteres på baggrund af deres 

�tyrke,der ligger lige under den standard,der bydes på
1 den australske turnering (Sheffield Shield).Derefter
må de selv rejse de henved 20.000-25.000 danske kroner
det kræver at være med på denne tur og iøvrigt selv
skaffe sig fri (orlov uden løn) i de fire måneder,turen
varer.Hvis danske spillere ville yde noget sådant,vil
le DCF absolut ikke have svært ved at lave drømmeture.
Det er selvfølgeligt en ganske anden historie,men fortæl
ler nok lidt om at danske idrætsudøvere er mere forkæ
lede end de sådan i almindelighed lige selv går og tror

Nis. 
Brøndby stadion.18/7.Forstærket kbh.DCF XI-EMU,australsk 
rejsehold. (50 overs) .Uafgjort.København XI 183/8 (Steen 
Lund,KB,5,Bj.K.Jensen,Svanh.19,Steen Thomsen,Glostrup, 
72,Troels Nielsen,AB,0,SØren Mikkelsen,Glostrup,27,Mi
chael Petersson,Svanh (wck) ,35,Morten Petersson,Svanh. 
0,Per Hansen,Glostrup,9+,JØrn Beier Andersen,Århus,3, 

Ole Beier Andersen,AB (anf) 0+,Flemm.SØndergaard,Nyk.F 

dnb,extra 13,Neely 2/13,Harworth 2/26}EMU 145/7 (45,1 

ov) (Skinner 33, St. Thomsen 10-0-27-2 ,Troels Nielsen 7-1-

29-2) ,Morten Petersson 10-3-21-2,O.B.Andersen 6-2-13-0,
J.B.Andersen 5,1-2-15-0,S.Mikkelsen 5-0-14-1,Fl.sønder
gaard 2-0-12-0.



TRQPHY 

I.C.C. ASSOCIATE MEMBERS' WORLD CUP COMPETITION 

1979 

Ærefuld tredieplads 
l . SRI LANKA
2. CANADA
3. DANMARK
4. BERMUDA
5. WALES

6. ØSTAFRIKA
7. USA
3. BANGLADESH
9. PAPUA/NEW GUINEA
10.HOLLAND

11.SINGAPORE
12.ISRAEL
13.ARGEtHINA
14.FIJI
15.MALAYSIA

l�ALES deltog udenfor konkurrencen,VESTAFRIKA,
GIBRALTAR og HONG KONG deltog ikke. 
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fijianerne 

fejet ud af 

flugt og fart 
Det var på forhånd sagt om fijianerne ,at de var speci a
l ister i oversbegrænset cricket - men også at deres gær· 
despil var knald eller fald. 
De var knap så meget specialister i en kølig majmorgen 
i Wellington,Shropshire,hvor det eneste,man kunne være 
helt sikker på,hvis man optrådte i skørt og sandaler 
{hvad der var nogle af dem,der gjorde under den offici
elle modtagelse på rådhuset i Birmingham tre dage før) 
udendørs.var lungebetændelse. 
Flere af dem så ikke ud til at finde sig alt for godt 
tilpas,pakket ind i flere lag sweaters og det er der jo 
egentlig ikke så meget at sige til,hvis man ellers er 
vandt til at spille cricket i palmetræernes skygge og i 
30-32 graders varme.
Med en pitch,der kl.11 om formiddagen var tørret ret
pænt ud efter den foregående dags byger {der havde af
brudt den danske træningskamp i vinderposition nede i
Ombersley) valgte anfører Klaus Buus at sende fijianer
ne ind,da han vandt lodtrækningen.

KUFFERT-FORSTRÆKNINGEN 

Spørgsmålet var så om Ole Mortensens "kuffert-forstræk
ni ng" var i orden efter lægebesøget den foregående dag, 
så Mortensen kunne åbne - og spørgsmålet var videre om 

de bløde pitche efter det regnfulde forår i England i 
det hele taget kunne give ham den fornødne støtte. 
I træningskampen dagen før,hvor han sad over,havde det 
været de halvhårde folk,der havde fået gærderne. 
Men Ole Mortensen kastede sin første bold i kamp på tu
ren - den løftede over hovedet på keeper Bent Rossen og 
gik til fire byes. 
Den næste bold sad i midterpinden på åbneren Seknini og 
så var ballet åbnet - fijianerne spillede efter devisen 
"Slå - og løb" - mange gange ramte de slet ikke,andre 
gange tværsede de,så det var en lyst,men det benarbejde 
de ikke viste ved gærdet,viste de til gengæld i løbene,. 
der ofte var så hasarderede,at de var ved at blive lø
bet ud. 
Steen Thomsen var nær ved at få sin første skalp på den 
2.bold i sin første over,på en løbet ud,hvor manden næs
ten var helt oppe ved makkeren,men der blev fumlet for 
meget og Glostrup-spilleren måtte vente tre bolde mere, 
før den anden åbner Nabuka løftede for tidligt og var 
bowlet ud. 

LUREDE PA LØBET UD 

Trediemanden Browne søgte at stabilisere,og overlevede 
en appel for grebet ud af keeperen på Ole Mortensen i 5. 
over.På det tidspunkt var den fijianske scoring 7 for 2. 
Men Browne var dygtig nok til at tage enerne på Steen 
Thomsen - Ole Mortensens bolde var der ikke mange af 
fijianerne,der turde sætte battet til,efter at de havde 
set,hvordan det var gået de første makkere. 
Når fijianerne ramte,slog de hårdt og der begyndte at 
komme lidt grænseslag ud af det også på den lille bane 
i Well i ngton. 
Efter tre overs blev Steen Thomsen skiftet ud med Mor
ten Petersson,men Browne og makkeren Dakai fik da hævet 
til 30 på 10 overs - før Dakai blev løbet ud,da han hav
de vovet sig alt for langt frem og makkeren ikke var med 
på ideen. 
I 13.over cleanbowlede Ole Mortensen Browne og fijianer
ne havde mistet fire mand for bare 37 på 13 over.Den nye 
mand Tabualevu overlevede kun en enkelt af Ole Morten
sens bolde og i næste over fik OM en ny skalp i Apted. 
Fiji stod ansigt til ansigt med katastrofe - 6 mand ude 
for 40 på 17 overs. Heraf havde Ole Mortensen kastet de 
ni overs - fire maidens og fire gærder for 7 points! 

JEPSEN STABILISEREDE 

Ron Jepsen,hvis bedstefar iøvrigt var dansk og som er 
født på New Zealand,kom ind sammen med Vuli og spille
de mere i den angelsaksiske stil - tlette sagt uden at 
fornærme fijianerne.Ole Mortensen forsøgte sig med en 
appel for grebet ud af keeperen,men den gik ikke og Jep
sen/Vuli begyndte så småt at score lidt igen. 
Keeper Bent Rossen havde stadig lidt besvær med sine stop 
ninger ig da fijianerne også brugte deres skinner flit
tigt,steg Ekstra-kolonnen.Henrik Mortensen kom på iste-
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22/5 79. Well i ngton ,Shropsh. DANMARK-FIJI. ( ICC- trophy ,60 overs). DANMARK vandt med 8 st. gærder
Danmark vandt lodtrækningen og gik i marken. 

FIJI 

S.Seknini,b.O.Mortensen

J.Nabuka,b.S.Thomsen

C.Browne,b.O.Mortensen 

P.Dakai,run out

A.Apted,b.O.Mortensen

I.Tabualevu,b.O.Mortensen

I.Vuli,b.H.Mortensen

R.Jepsen,lbw,T.S.Nielsen

I.Kondrote,not out 

A.Wabatabu,b.H.Mortensen

I.Suka,b.H,Mortensen

Extra (byes 14,leg byes 9,wides 4)

0 

0 

10 

11 

5 

0 

9 

14 

2 

11 

0 

27 

Total (for 10 wck) 89 

Gærdernes fald:4/l-7/2-30/4-37/3-39/6-40/5-

75/8-75/7-89/10-89/ll. 

O.Mortensen 12 4 15 4 

S.Thomsen 3 0 12 1 

M.Petersson 7
5 

3 11 0 
li.Mortensen 6 2 12 3 

T.S.Nielsen 5 2 12 1 

8 CRICKET AUGUST 1979 

DANMARK 

O.Mortensen,b.P.Dakai

Cl.Morild,ct.Nabuka,b.P.Dakai

K.Kristensen,not out

H.Mortensen,not out

Ca.Morild

K.Buus 

S.Thomsen

M.Petersson

T.S.Nielsen 

O.B.Andersen 

B.Rossen 

Extra (byes 4,leg byes 6)

Total (for 2 wck) 

Gærdernes fald:3/1-14/2 

I.Suka 12 5 

P.Dakai 10
2 

1 

R.Jepsen 7 2 

I.Vuli 5 0 

I.Kondrote 1 0 

18 

18 

31 

14 

2 

0 

2 

0 

0 

0 

2 

7 

22 

52 

10 

93 



det for Morten Petersson og på 22 overs havde Fiji 59. 
Så trådte Ole Mortensen forkert,eller rettere fik trådt 
sådan,at en storetå-negl løsnede sig.Det gjorde så meget 
av at hans sidste over var ret så ukoncentreret med to 
udenom og en løs tre·er og da han havde kastet den sid
ste af sine 75 bolde (der var ialt tre udenom) styrede 
han direkte til pavillonen,mens 12.mand Per Hansen fiel· 
<lede.Torben Skov afløste og Rossen var ude i et godt 
stokningsforsøg allerede på Skovs 2.bold. 
Fiji var med 65 på 25 overs stadig holdt i et jerngreb 
og Henrik Mortensen holdt Jepsen effektivt nede med sin 
stokbowling. 
I 29.over fik Skov Jepsen ud med ben for (7 for 75) og 
så var ballet ved at være ovre.Jepsens afgang havde å
benbart overtydet Vuli om at skulle der skaffes runs, 
skulle det være nu,så han løftede for tidligt på Henrik 
Mortensen (8/75). 
Wabatabu fortsatte i hitterstilen og smækkede en enkelt 
firer og to toere ud i en af Torben Skovs overs,men det 
var de sidste krampetrækninger.Han blev kastet ud af 
Henrik Mortensen i 33.over (9/89) og sidstemanden,den 
berømmede kaster Isoka Suka overlevede kun en enkelt af 
Mortensens bolde.Hele herligheden havde taget to timer 
og et kvarter - der var kastet 33 overs og 5 bolde og 
totalen stod på 89,hvoraf ikke færre end 27 var ekstras 
heraf 14 byes,hvilket - måske bortset fra de otte byes 
på Ole Mortensens kastning - må tilskrives Bent Rossens 
premierenerver. 

IKKE FOR OVERMOD I GT 

Dette her skal ikke lyde for overmodigt - men Fijis gær 
despillere havde blot ikke teknikken til at spille hur
tige kastere som Ole Mortensen og præcise folk som Hen
rik Mortensen og Morten Petersson. 
Det var slag i frikadellen og så ud - på den baggrund 
blev Jepsen topscorer med 14 og man må vel nok,uden at 
træde Bent Rossen alt for hårdt over tæerne bemærke at 
der var en ha_l v snes eks tras for meget. 
Havde den danske lejr regnet med at de 90 ville blive 
problemløse at nå,havde de gjort regning uden vært.Som 
forudsagt hjemmefra er gærdespil let stadig lidt af en 
akilleshæl hos for mange af de danske spillere. 
For Ole Mortensens var der dog i dette tilfælde tale om 
en "akilles-tå" - den generede ham fortsat så meget,at 
det nok er et spørgsmål,om han skulle have været ind at 
åbne ihvertfald.Allerede i 2.over svingede han på en 

·Peni Dakai ,som var Fijianernes største all-rounder,fik
de to gærder,Danmark mistede i landskampen.Her er han
ved gærdet,hvor han aldrig fik lov at komme igang mod
danskerne.

/TIÆ�\
bold fra Dakai,der havde åbnet kastningen sammen med Su
ka,men nåede kun at spille bolden ind i sit gærde. 
De to fijianere kastede medium-fast,men Claus Morild så 
ihvertfald ret kompetent ud i vurderingen af boldene.Om 
det så var fordi,der kun var ll på tavlen efter de før
ste otte overs - der var jo stadig 52 overs til de sid
ste 79 points - er ikke til at sige,men danskerne lod 
sig ihvertfald friste. 

KOMPETENT SPIL 

Både Keld Kristensen og Claus Morild var ved at blive 
løbet ud inden de første 10 overs var kastet,Morild red
dede sig endda kun ved at kure ind på maven.Han virkede 
så temmeligt lammet ovenpå den oplevelse og i 14 over 
spillede han frem på pitchen og var grebet ud - den dan
ske total var så pauver som 14,altså et point i snit pr. 
over og der var ikke sket noget som helst,der gav ind
tryk af,at danskerne havde fod på sagen. 
Det sørgede Henrik Mortensen for - han betrådte,jeg hav. 
de nær sagt,græsset,som om han aldrig havde spillet på 
andet - hans kampe for MCC i England sidste år havde å
benbart gjort underværker.Ihvertfald tog han snart kom
mandoen over de fijianske kastere,mens Keld Kristensen 
støttede fornuftigt. 
Selvfølgelig var det ikke lige tju-bang firere i rap -
men Mortensen virkede blot sikker.Han gav en enkelt chan 
ce i 20 over,men på det tidspunkt var der kommet lidt 
skred i sagerne.Den danske score var på dette tidspunkt 
30 og selv uden forcering kunne gennemsnittet til en 
sejr altså hol des. 
Jepsen afløste Dakai og Suka kastede sin sidste over, 
hvor Keld Kristensen gav en chance til slippen,men også 
overlevede,Til gengæld fyrede Henrik Mortensen en sekser 
af på Suka som afskedspresent og med 10 i den ene over 
var sagen ved at være l!øf. 
De to danskere passerede 45 i 25 over og 62 i 29.over 
(på halvanden time) og da Mortensen scorede en sekser 
også på Jepsen var der ikke mere at komme efter.Keld Kri 
stensen scorede den vindende firer mens regntunge skyer 
trak sammen - og man var næppe kommet i pavillooen,før 
regnen brød løs. 

FØRSTE SEJR HJEMME 

Henrik Mortensen stod med 52 scoret på en time og otte 
minutter,mens Keld Kristensen havde 22.Danskerne havde 
anvendt 35 overs og 2 bolde til at ordne sagen i - men 
som Henrik Mortensen spøgende sagde bagefter: -Vi var 
nødt til at gøre os færdige,selvom der var overs nok. 
Var det sat ind med dagsregn.så kampens udfald skulle 
beregnes efter de første 30 overs scoring,havde vi tabt 
Og det var korrekt - Fiji havde scoret 77 på deres før
ste 30 overs,Danmark kun 71! 
Men det blev ikke aktuelt - de første fire danske tur
neringspoints var hjemme,mens Canada i den anden kamp 
i puljen måtte vente til næste dag med at trække sin 
sejr over Malaysia hjem.Den kamp blev nemlig afbrudt 
på grund af regn,efter at Canada var startet med 185 
for 9 på sine 60 overs og Malaysia nåede 13 for l på 6 
overs den første dag og på andendagen 89 for 6, før en 
ny regnvejrspause.Malaysierne var dog ude for 141 alt 
i alt. 

SELVOM der ikke var flere tilskuere til kampene i 
ICC-serien end vi er vant til fra landskampe her
hjemme,så interesserede både presse og tv sig me
re for turneringen.BENT ROSSEN var nok den dansker 
der kom mest i focus - tv bragte farveglimt fra 
indledningen mod Fiji og den gode Rossen opførte 
en sådan krigsdans ved det første fijianske gær
des fald,at nogle englændere måske har haft deres 
forståelige tvivl om,hvilket hold der battede og 
hvilket,der var i marken! 
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De to M'er 

massakrerede 

Malaysia 
Selvom de halvbløde,saftdrivende engelske maj-pitche ik 
ke gav vore fastbowlere megen_opbakning,var det danske 
kasterepertoire - og markspillet - alligevel så godt,at 
anfører Klaus Buus omgående sendte modparten ind,hvis 
han fik muligheden for det. 
Det gav bonus mod Fiji og det gav bonus mod Malaysia i 
kampen i Kidderminster,en industriby,der tidligere var 
berømt bl .a.for sin tæppevævning.Også her havde pitchen 
været overdækket,men det fugtige,kølige vejr spillede 
ind. 
Lad så være sagt at den danske kastning nok ikke var på 
de samme højder som mod Fiji,hvor kasterne ved at bow
le otte mand og få en niende med ben for (den tiende 
blev løbet ud) havde ordnet paragrafferne selv.I tlalay
sia-kampen blev der til gengæld vist fornemt markspil 
- men også misset en del .Malaysierne var nemlig langt
mere straight spillende ved gærdet end fijianerne,til
gengæld var den malaysiske kastning den dårligste dan
skerne mødte under landskamp-serien.
Men det kunne hverken Klaus Buus eller de øvrige danske
re vide,da man gik i marken i Kidderminster.

FIK LOV AT SLA TIL TABT BOLD 

Malaysias ene åbner Chan Yow Choy var ikke meget højere 

end selve gærdet,men han kunne godt slå til en bold vis 
te det sig.Ole Mortensen fik hans mere agressive makker 
Harris på en lang bold i 5.over og de to malaysiere vis 
te sig ikke istand til at forcere på den danske hård
kastning.Efter de første 10 overs fra Ole Mortensen og 
Steen Thomsen stod der kun 15 på tavlen og efter de før 
ste 15 overs var totalen kun hævet til 23. 
Efter 17 overs afløste Morten Peters son Steen Thomsen 
men forinden havde Malaysia mistet sit 2.gærde,da Baner 
ji selv spillede en bold fra Ole Mortensen ind i pinde
ne.Forinden var et par heftige ben for�appeller blevet 
afvist. 
I det hele taget ville bolden ikke tage for meget ved, 
men malaysierne var fortsat ikke istand til at forcere 
selvom Chow prøvede.Han fik lov at gå ud i marken og. -
slå til en bold,som Morten Petersson tabte ud af hånden 
i afleveringen.Chow lavede en firer,men bolden var me
get tæt ved at blive stoppet af Steen Thomsen på græn
sen - var det sket,var Chow formentlig blevet løbet ud. 
Den nye mand Kamalanathan var blevet misset på en svær 
chance af Henrik Mortensen i slip og var kort efter nær 
blevet løbet ud efter at dommerens finger var blevet ne 
de på en ben for7appel. 

BEVÆGET TILVÆRELSE 

Samme Kalamanathan levede i det hele taget en bevæget 
tilværelse ved gærdet,selvom han og Choy præsterede ma
laysiernes bedste gærdestand.De hævede fra.31 til 77, 
før Carsten Morild,der var kommet til istedet for Peters 
son,bowlede Choy i 30.over.Forinden havde der været he
le tre gribechancer på Kamalanathan - svære ganske vist 
men man plejer jo at sige at sådanne greb vinder lands
kampe.Keld Kristensen,Henrik Mortensen og Claus Morild 
måtte noteres for disse,dog som sagt mindre oplagte mis 
sere. 
31 .over,den sidste før lunch blev nok den mest bevæge
de - det småregnede og allerede på den første bold,den 
nye mand Toh Choo Beng modtog,var der chance for løbet 
ud,men bolden blev kastet ind så lavt,at Bent Rossen 
ikke fik fat i den.Til gengæld stokkede han Kalamanathan 
ud i samme over,men dommeren afviste stokningen - uvist 
af hvilken grund.Det var nogle småsure danskere,og må
ske især Henrik Mortensen,der havde afleveret denne 31. 
over,som gik til frokost.Men malaysiernes 77 for 3 på 
31 overs virkede trods alt ikke særligt overbevisende. 

GLIMRENDE GREB VED GRÆNSEN 

Efter frokost,hvor regnen holdt op igen,søgte malaysier 
ne at spille lidt friere,men Kalamanathan mødte endelig 
sin skæbne - Bent Rossen løb ham ud i 35.over på et ind 
stik fra Torben Skov på Henrik Mortensens kastning!Det 
løftede danskerne noget og selvom Toh sammen med anføre 
ren,dr.M.Ramalingam satte totalen op over de 100 (på 
158 minutter) var der bowlet 38 overs,da Morten Peters
son i et godt greb ved grænsen fjernede Toh på Carsten 
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Danmark vandt lodtrækningen og gik i marken. 

MALAYSIA 

Chan Yow Choy,b.Ca.Morild 

M.Harris Aub Dakar,b.O.Mortensen

P.Banerji,b.O.Mortensen

K.Kamalanathan,run out

Toh Choo Beng,ct.Petersson,b.Ca.Morild 

R.Ratnalingam,ct.Petersson,b.Ca.Morild

M.Singh,ct.O.B.Andersen,b.T.S.Nielsen

C.Navarathnem,b.H.Mortensen

Bhupinder Singh Gill,run out 

M.Hatta,not out

K.Saker,st.Rossen,b.H.Mortensen

Extra (byes 11,leg byes 2,wides 14) 

28 

8 

5 

19 

16 

6 

17 

13 

5 

4 

2 

27 

Total (for 10 wck) 150 

Gærdernes fald:12/2-31/3-77/1-87/4-103/5-lll/ 

6-128/7-141/8-147/9-150/ll. 

O.Mortensen 12 5 13 2 

S.Thomsen 9 3 19 0 

M.Petersson 5 0 21 0 

H.Mortensen 12 4 20 2 

Ca.Morild 12 2 32 3 

T.S.Nielsen 10 0 18 1 
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DANMARK 

O.Mortensen,ct.Harris,b.M.Saker 18 

Cl.Morild,ct.Chan Yow Choy,b.Bhup.Singh 1 

K.Kristensen,ct.Banerji,b.Bhupinder Singh 1 

H.Mortensen,not out 55 

Ca.Morild,not out 66 

K.Buus 

S.Thomsen 

M.Petersson 

T.S.Nielsen 

O.B.Andersen

B.Rossen

Extra (byes 2,leg byes 2,wid.2,no b.3 ) 10 

Total (for 3 wck) 151 

Gærdernes fald:2/2-4/3-32/1 

K. Saker 10 1 34 1 

Bhupinder Singh 8 3 27 2

M.Singh 5 0 16 0 

R.Ratnalingam 4 1 26 0 

P.Banerji 7 1 16 0 

C.Navarathnem 5 2 17 0 

Toh Choo Beng 1 0 5 0 



Morild.Morten Petersson skaffede Morild et nyt gærde i 
et endnu bedre greb næsten samme sted - Ramalingam slog 
et grænseslag og det så i første omgang ud til at Peters 
son var kommet for langt ud til at tage bolden,der plud 
seligt mistede højde,men Petersson løb den ind igen, 
smed kroppen fremefter med benene først og tog bol den i 
bagudstrakt arm i et enhåndsgreb. 
Malaysia var så på 111 for 6 på 44 overs (3 timer) og 
totalen så ud til at skulle bliver overkommelig for dan 
skerne.Der blev imidlertid ikke tale om nogen hurtig 
afrydning. 

NYT GREB PA GRÆNSEN 

Malaysia sendte nu ind,hvad de havde af hardhittere og 
sikhen Singh gik hårdt på.Henrik Mortensen tabte makke
ren Navarathnem,der også gav Torben Skov en svær chan
ce i den dybe mark,ligesom Morild var meget nær ved at 
fjerne Navarathnem på sin sidste bold.På 50 overs stod 
Malaysia med 128 points - ingen imponerende score,men 
alligevel var det rigeligt i forhold til de chancer der 
trods alt havde været. 
Imidlertid fik Ole Beier sit første landsholdsgreb da 
Singh slog en skier på Torben Skov ud på grænsen - også 
dette et godt greb.En ny sikh,Bhupinder Singh støttede 
Navarathnem,mens Buus manøvrerede sin brug af kasterne 
bl.a.med Steen Thomsen som afløsning,således at man kun
ne komme frem til de sidste fire overs til Henrik Mor
tensen.Præcis stokbowling til sidst skulle om ikke an
det være istand til at holde scoringen i skak. 
Det lykkedes også - i halvlegens sidste fem overs blev 
der kun scoret 13 points,men samtidig røg også malaysi
ernes sidste tre gærder - efter en mislykket appel for 
ben for og en chance for løbet ud,hvor der igen blev 
fumlet for meget af danskerne,gik Navarathnem i 58 over 
væk fra en af Mortensens bolde og blev kastet ud.På aen 
5.sidste bold i halvlegen - atter på Mortensen - faldt
Bhupinder Singh midt ude på pitchen og var løbet ud og
på halvlegens sidste bold stokkede Bent Rossen kasteren
Saker.
Halvlegen blev ·nøjagtigt 150 - på fire timer og to mi
nutter.Topscorer åbneren Choy med 28 points på to timer
og ni minutter på 99 modtagne bolde.Ekstra fulgte atter
tæt på med 27 - Bent Rossen dennegang dog til dels und
skyldt,idet der var dømt ikke færre end 14 udenom,noget
dommerne under hele turneringen var meget strikse med
og som alle hold iøvrigt døjede med.Det fugtige vejr gav
mange kastere problemer med afsættet,men alligevel .An
dre 11 ekstras var byes - så under alle omstændigheder
kom de malaysiske gærdespillere aldrig for alvor oven
på - det var manglende danske færdigheder som nok gav
malaysierne 20-30 points for meget,uden at deres halv
leg af den grund blev foruroligende stor.
Men som tilfældet havde været mod Fiji kiksede det dan
ske åbningsspil også her.Claus Morild var fra starten i
åbenbare vanskeligheder mod den præcise slowbowler Bhu
pinder Singh.Allerede i 2.over slog Morild en bold i
luften og var grebet ud af Choy midt for pitchen.Heller
ikke Keld Kristensen kunne klare Singh - han fik en kant
til og var grebet ud i 4.over,så Danmark havde mistet 2
gærder for bare 4 points.Singh stod på det tidspunkt med
2 for nul på to overs.
Ole Mortensen havde ikke virket for begejstret i sin op
træden - hans tå voldte stadig problemer (en læge fjer
ne dog under denne kamp blodsamlingen og så var det pro
blem ude af verden) og selvom Henrik Mortensen allerede
fra starten så ud til at befinde sig som en fisk i van
det,virkede den danske gærdestand ikke overbevisende.
Den farlige kaster Bhupinder Singh blev ret overrasken
de sat af efter fem overs og den anden åbningskaster Sa
ker,efter otte - Danmark havde efter disse 13 overs sco
ret 32,hvilket var mere end malaysierne havde på samme
tidspunkt,men stadig ikke meget at skrive om - og det
danske hold havde mistet endnu et gærde,da Ole Mortensen
fik en kant på en af Sakers sidste bolde og var grebet
ud af keeperen.
Men samtidig med at de nye kastere kom på,kom også Car
sten Morild ind og så ordnede de to Aalborg-M'er faktisk
sagerne selv.
De spillede den malaysiske kastning ganske respektløst
og selvom Henrik Mortensen blev ramt en en bold på'fin
geren,så han kylede både bat og handske hen ad jorden
(iøvrigt tilsyneladende til nogle af malaysiernes åben
lyse tilfredshed) var det ikke nok til at standse dan
skerne.Fra 32 på 13 overs røg totalen op på 65 på 20 o
vers.

/ Tiffi�TllOPHY\ 

Den malaysiske anfører Ramalingam tog selv bolden,men u
den mere held end hans forgængere - Carsten og Henrik 
dominerede simpelthen halvlegen.Efter 25 overs stod to
talen på 81 og alt,hvad der tilsyneladende nu kunne hin
dre en dansk sejr, var regn - 70 points på 35 overs skul
le ihvertfald være overkommeligt. 
Men regnen blev væk og da malaysiernes mest præcise kas 
ter Bhupinder Singh blev bragt tilbage i angrebet,havde 
han mistet sin præcision og den malaysiske mark var de
moraliseret - totalen var da 96 på 30 overs,spillet af 
Mortensen og Morild chancefrit og gærdes pillerne helt 
dominerende.Mortensen scorede en toer på Singhs første 
bold og blev noteret for en 6'er - i det slaget gav fi
re overthrow.Hvor Bhupinder Singhs første fem overs kun 
havde kostet 13 points,kom alene hans sjette til at kos
te 10 points. 
På 32 overs var den danske total 110 og anfører Ramalin
gam satte sig i sin kvide igen selv på,med det resultat 
at Carsten Morild "barberede" Rama li ngam med en sekser 
på 2.bold.Danskerne spillede simpelthen banen rundt og 
brugen af hele syv kastere med ikke færre end ikke fær
re end 11 skift,viste malaysiernes rådvildhed. 

VOGTEDE PA HINANDEN 

Iøvrigt var det morsomt som dansker at se de to ærke
venner og -rivaler,vogte på hinanden,da de 50 nærmede 
sig for dem begge.Ingen af dem ville for alt i verden 
falde på et forfejlet slag eller en løs chance,så der 
blev midt i det hele et par overraskende maidens,mens 
de forberedte sig på "tærskelen" .Carsten Morild nåede 
sine 50 først - på 85 minutter og 81 bolde ved total 131 
Henrik Mortensen sine på 129 minutter og 102 bolde ved 
total 143 - i mellemtiden havde de to selvsa�t også pas
seret deres hundrede sammen.De blev nået på to timer og 
fem minutter. 
Carsten Morild scorede den vindende 4'rer på sidste bold 
i 40.over og den komfortable danske sejr i den 2.kamp i 
trophy-serien en kendsgerning.De sidste 70 scoret på ba 
re 15 overs efter thepausen - det havde taget 54 minut
ter.Så det var lykkelige danskere der den aften fejrede 
de to landskampsejre på hotellet - allerede to sejre i 
denne krævende turnering var måske mere end mange hjem
me havde håbet på. 

HAVDE SIT PA DET TØRRE 

Danmark var oversidder i 3.spillerunde af turneringen 
og havde dermed bogstaveligt sit på det tørre,selvom 
det b.etød,at der gik otte dage,før man for alvor kom i 
kamp igen. 
Den næste runde druknede stort set i regn - alle kampe 
på nær een blev aflyst,med kedelige to points til hver 
side - den eneste match,der blev afviklet var kampen 
mell em Danmarks to .resterende modstandere,Canada og 
Bangladesh.Bangladesh havde fået sin debut i 2.runde 
med en sejr over Fiji ,der overraskende havde fældet 
bangladeshierne for en så beskeden score som 103,men 
hvor Fijis manglende gærdekvaliteter også her gjorde 
udslaget - en vis Sayed Ashraful Haque tornede gennem 
de fijianske rækker med 7 for 23 og øboerne var ude 
for bare 81. 
Bangladesh havde fat i den lange ende af kampen mod Ca
nada,men faldt på et par fatale drops i marken og en 
fejlvurdering af situationen ved gærdet,Canada var i be· 
tydelige vanskeligheder med kun 63 for 4 på 30 overs, 
men drops på Franklin Dennis (61) og anfører Brisbane 
(34) gav Canada en komfortabel halvleg på 190 for 9 på
de 60 overs.Bangladesh fulgte dog udmærket med til 104
for 5 på 35 overs,altså betydeligt hurtigere scorende
end canadierne på det tidspunkt.Men i en fatal 36.over
blev en mand kastet ud og to løbet ud,så bangladeshier
ne pludseligt var i svære vanskeligheder med 109 for 8
- de sidste to satte totalen op til 142,men spillet var
ude og danskernes spekulationer var ikke blevet mindre
før mødet med Canada,det møde,der kunne afgøre pulje
sejren.
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Canadierne 

knust i Klaus' 

jubilæumskamp 
Det danske landshold havde brugt en uge til at lade op 
til kampen mod Canada - formentlig den match,der ville 
blive afgørende for en plads i semifinalerunden - og 
så regnede det også den dag,matchen skulle have været 
afviklet i Knowle & Dorridge,en rigmandsforstad til Bir 
mingham,med en net lille bane. 
Tålmodigheden måtte styres endnu en dag med krydsede 
tommelfingre for at regnen ikke skulle spolere det he
le (selvom et 2-2 resultat på det tidspunkt så ud til 
at ville bringe begge parter i semifinalen). 
Men næste dag oprandt med sol og vel kommet til sagen 
fik man yderligere en halv time at lade banen tørre ud 
i,da det viste sig at canadierne havde glemt bl .a.kamp
boldene inde i Birmingham. 
Banen var absolut ikke tør - i den ene side af outfiel
den stod der på det nærmeste blankt vand - men solen 
havde ret godt fat den dag,og den fugtige luft blev mat 
chen et eldorado for swingbowlere - hvad man ikke kun
ne ane i starten,hvor det hele nærmest så ud til at væ 
re batsJTændenes paradis. 

VAKLENDE START 

Klaus Buus gjorde,hvad han ikke tidligere havde gjort, 

nemlig tabte lodtrækningen og blev sendt til gærdet, 
hvad der jo også skulle være alfa og omega i kampe af 
denne type. 
Det danske gærdespil startede vakkelvorent - for om mu
ligt at styrke åbningen havde Claus Morild og Keld Kri
stensen byttet plads,så Morild nu battede treer.Canadi
erne startede med venstrearmsbowleren Valentine,samt 
Walters,der ikke havde spillet mod Bangladesh. 
Allerede i 5.over skete katastrofen - på l .bold fra Va
lentine misforstod Ole Mortensen og Keld Kristensen hin
anden og keeper Mauricette kunne selv nå bolden og løbe 
Ole Mortensen ud.Keld Kristensen var åbenbart så rystet 
at han snittede den næste bold til Mauricette,så Dan
mark havde mistet begge sine åbningsgærder for bare 5 
points. 
Claus Morild og Henrik Mortensen stod næstfor og her 
viste veteranen virkeligt sine evner - han opildnede, 
vejledte og advarede sin unge makker,så det var en for
nøjelse.Samtidig afleverede Walters en helt umulig før
ste over til Morild,hvor det blev til en firer,en ener 
to fejlbolde og en udenom.Walters havde store proble
mer med at få sit afsæt til at passe og da Mortensen 
og Morild virkeligt spillede koncentreret,lykkedes det 
at få listet yderligere 17 .points på tavlen pii de næs
te fem overs. 

SAMMENBRUD AFVÆRGET 

Makkerparret ved gærdet spillede virkeligt med omtanke 
tog de enere,der var,men vovede sig aldrig ud i for 
store slag.Efter 15 overs afløstes de to canadiske åb
ningskastere af Vaughan og Sealy - sidstnævnte gav Mo
rild en del besvær,mens Henrik Mortensen fortsat virke
de ovenpå. 
De første 50 blev nået på 25 overs (86 minutter) og ef
terhånden så det ud,som om Henrik Mortensen kunne bli
ve inde "i 100 år".Så lang tid kom det nu ikke til at 
vare - på 30 overs var totalen 71 og på sidste bold in
den frokost begav Claus Morild sig ud i et hasarderet 
løb - han søgte at kaste sig ind på maven,men spillet 
var ude.Han havde dog med 26 points opnået sin hidtil 
største score for landsholdet og spillet en betydelig 
mere fornuftig halvleg end i de første kampe.Gærdestan
den fra 5 til 74 var simpelthen vital for at Danmark 
ikke skulle stå ansigt til ansigt med et gærdesammen
brud af dimensioner. 
Henrik Mortensen havde virkelig haft kommandoen,både o
ver sin makker,og over kasterne - han spillede simpelt
hen suverænt i disse halvanden time før frokost. 

MAGERT UDBYTTE 

Danskerne havde brugt 33 overs til de 74,så sammenholdt 
med tidligere scorere i\1ar der ikke voldsomt meget at 
prale af - på den anden side var den vestindisk præge
de canadiske kastning jo også af en noget anden kaliber 
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DANMARK 

O.Mortensen,run out 1 

K.Kristensen,ct.Mauricette,b.J.Valentine 2 

Cl.Morild,run out 26 

H.Mortensen,b.J.Vaughan 36 

Ca.Morild,b.G.Sealy 4 

K.Buus,lbw M.Stead 8 

S.Thomsen,b.M.Stead 0 

M.Petersson,ct.vaughan,b.C.Marshall 10 

J.B.Andersen,lbw M.Stead 0 

T.S.Nielsen,ct.Mauricette,b.M.Stead 6 

B.Rossen,not out 1 

Extra (byes 7,leg byes 7,wides l,no b.9) 24 

Total (for 10 wck) 118 

Gærdernes fald:5/l-5/2-74/3-82/5-84/4-90/7-

99/6-99/9-115/8-118/10. 

J.Valentine 8 4 12 1 

K.Walters 7 2 10 0 

J.Vaughan 12 6 22 1 

G.Sealy 12 4 26 1 

C.Marshall 9 4 8 1 

M.Stead 9 0 16 4 
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CANADA 

G.Sealy,ct.Ca.Morild,b.H.Mortensen 8 

M.Stead,lbw,O.Mortensen 3 

C.Marshall,b.H.Mortensen 4 

F.Dennis,st.Rossen,b.T.S.Nielsen 16 

J.Vaughan,lbw Ca.Morild 17 
T.Javed,b.Ca.Morild 0 
C.Chappell,not out 13 
G.Brisbane,b.Ca.Morild 2 

B.Mauricette,ct.J.B.Andersen,b.Ca.Morild 1 

K.Walters,lbw O.Mortensen 0 

J.Valentine,run out 1 

Extra (byes l,leg byes 5,wides 1) 7 

Total (for 10 wck) 72 

Gærdernes fald:ll/2-ll/l-17/3-51/4-51/5-51/6-

60/8-68/9-68/10-72/ll. 

O.Mortensen 10
4 

4 16 2 

H.Mortensen 8 2 15 2 

M.Petersson 1 0 9 0 

T.S.Nielsen 4 2 13 1 

Ca.Morild 9 4 12 4 



end den fijianere og malaysiere havde kunnet præstere. 
Carsten Morild startede med en 4·rer på Sealy,men blev 
bowlet på næste bold og næste over - den 38.og Vaughans 
sidste,blev Henrik Mortensen bowlet ud,selvom Morten
sen havde sin tro på at keeperen havde hjulpet til ved 
at slå bolden i pindene. 
Men en kendsgerning var at Henrik Mortensen var ude og 
at den danske total stod på 84 for 5 
Klaus Buus og Steen Thomsen afløste,men canadierne sat
te nu unge Martin Stead ind som kaster.Mod Bangladesh 
havde han kun været brugt som afløsning uden videre ud
bytte - men her fik han bid,så det forslog. 
Steen Thomsen blev bowlet på en swinger i 43.over (6 
for 90) og Buus dømt ud med ben for på en lav bold i 
47 over (7 for 99).På næste bold i samme over fik Stead 
også Jørn Beier med ben for (8 for 99) og det var nu 
faktisk op til Morten Petersson at sætte de sidste bol
ler på suppen i den magre danske halvleg. 
Det gjorde han til en vis grad også,mens Torben Skov 
fornuftigt passede gærdet fra den anden ene.Totalen kom 
op på 115,før Petersson slog i luften på Ma.rshall og 
blev grebet ud af Vaughan på grænsen.I næste over fik 
Stead sin fjerde skalp,da Skov blev grebet ud af keepe
ren - Danmark nåede 118 på 57 overs,hvoraf de 20 var 
maidens.Halvlegen havde varet tre timer og 8 minutter, 
så lyntempo var der ikke tale om - at den sidste ende 
af gærdesiden næppe ville få så meget ud af det mod ca
nadierne,havde ingen vel rigtigt tvivlet på,men de tre
fire "gamles" fald for ganske få points lige efter fro
kost kvalte den danske halvleg. 

DANSKERNE SLOG KONTRA 

I betragtning af,at canadierne havde scoret 185 og 190 
i deres to første kampe,var der næppe mange,der gav de 
danske kastere en skrædders chance et varmt sted for at 
gøre noget indenfor de stramme grænser en egen score på 
118 tillod. 
De hardhittende og offensive canadiere skulle trods alt 
kun score to i snit pr.over for at vinde kampen - det 
troede de til alt held også var en sag,de ikke behøvede 
at koncentrere sig synderligt om. 
Samtidigt gik danskerne ud og slog kontra - Carsten Mo
rild bowlede noget af det farligste han måske nogensin
de har gjort,med bolde,der swingede 2o-3o centimeter, 
Henrik Mortensen og Ole Mortensen ti 11 od ikke canadier
ne at slippe ud af rævesaksen ,da de først var kommet 
ind - hvad henholdsvis 15 points på 48 bolde og 16 po
ints på 64 bolde vidner om.Og så gav disse 31 points to 
gange to gærder. 
Torben Skov fik sit vigtige gærde på bare fire overs, 
hvoraf to var maidens,for 13 points.Bent Rsssen keepede 
helt uden nerver - een bye var en dejlig kontrast til 
de to første kampe,for slet ikke at tale om stokningen. 
Ja,hele arbejdet i marken - et drømmegreb af Carsten 
Morild,et ligeså vigtigt debutantgreb af Jørn Beier -
den inning er det bedste undertegnede har set et dansk 
hold levere i marken og i et stålsat attack - vigtigst 
var måske den jubilerende danske anfører Klaus Buus·ro
kering af kasterne - det var i sig selv en præstation 
at bevare hovedet koldt under det pres,den lille danske 
halvleg gav - men det danske hold gjorde det,og jeg vil 
ikke tage i betænkning at give denne inning prædikatet 
Det bedste et dansk landshold udførte i hele turnerin
gen. 

GLIMRENDE GREB 

Ole Mortensen og Morten Petersson startede.men den agres 
sive Sealy slog Petersson væk.Hans seks bolde kostede 9 
points og han blev omgående skiftet ud med Henrik Mor
tensen.Før denne kom til havde Ole Mortensen dog effek
tivt fjernet den anden åbner Stead på en ben for. 
På sin første bold kunne Henrik Mortensen se udbyttet 
af det mangeårige samarbejde med Carsten Morild - vete
ranen tog Sealy i et vidunderligt lavt greb midt for og 
canadierne var pludseligt rystede med to mand ude for 
11 på bare 19 bolde! 
Marshall søgte at hitte sig ud af vanskelighederne og 
også Dennis,der var blevet topscorer mod Bangladesh søg
te at forcere,men danskerne havde lugtet blod - Dennis 
gav en lille chance og Henrik Mortensen bowlede t1arshall 
i 6.over - kasterne havde kommandoen.canadiernes første 
25 points havde kostet tre mand og 10 overs,men der blev 
absolut ikke tale om den parademarch,canadierne måske 
havde regnet med. 

Bryan Mauri cette Martin Stead 

John Vaughan Franklyn Dennis 

Vaughan scorede en 4·er og en 3·er på Ole Mortensen i 
dennes ?.over.Mortensen blev sat af og Torben Skov kom 
på.Allerede på Skovs 2.bold kom chancen,men Petersson 
var ikke nok på mærkerne ude ved grænsen og kom ikke tæt 
nok ind til den høje bold. 

CANADIERNE KNÆKKET 

Dennis og Vaughan var ved at spille sig varme.De 50 blev 
passeret i 18.over og der var masser af tid til den cana 
diske sejr.Så vovede Dennis sig for langt ud på en af 
Skovs bolde og Bent Rossen gennemførte sin måske vigtig
ste stokning nogensinde - Dennis var ude med 16 points 
og Canada havde mistet fire mand for 51. 
Men Dennis fald blev ikke afgørende - det gjorde derimod 
Carsten Morilds swingbowling,Han havde overtaget bolden 
efter Henrik Mortensen og var startet med to maidenovers 
I den tredie fik han Vaughan,, med ben for på 2.bold og 
den nye gærdespiller Javed nåede aldrig at se,hvad det 
var som swingede 30 cm og fjernede hans gærde.Fra at 
have scoret 50 points for 3 gærder stod canadierne nu 
pludseligt med 51 points - men for 6 gærder! 
Chris Chappell og anfører Garnett Brisbane søgte kun at 
holde fast indtil thepausen - i de fem overs indtil da 
blev der kun føjet yderligere syv points til totalen. 
Canadierne virkede rystet og knækket blev de efter the 
hvor Carsten Morild på sin 5.bold i 26.over bowlede 
Brisbane ud - canadierne stog med 7 for 60,Morild med 
3 gærder for 6 på 6 overs. 

ALLERSIDSTE CHANCE 

Canadas sidste chance var 8.gærdestanden mellem Chappell 
og keeper Mauri cette - der var overs nok og 49 points 
skulle det nok være muligt at score for et par raske 
folk. 
De to canadiere forsøgte da også,men i 30.over blev og
så det lys slukket - Jørn Beier,der debuterede,stod u
de ved strikken i den vandfyldte side af banen,da Mau
ricette bankede en bold derudaf .Roligt,roligt,så det 
ud til,fuldførte Jørn Beier sit debutgreb og Canada hav
de mistet 8 gærder for 68 - slaget var tabt. 
Ole Mortensen kom tilbage i næste over og tog kasteren 
Walters på en ren ben for på sin første bold - to bol
de senere gav Chappell en løbechance og den sidste ca
nadiske gærdestand var simpelthen nødt til at tage alle 
de chancer,det overhovedet var muligt.Det blev een for 
meget - sidstemanden Valentine blev løbet ud af Henrik 
Mortensen på Ole Mortensens kastning i 32.over og Cana
da var stoppet ved 72 på bare to timer og 8 minutter. 
De danske sejrssange ligefrem gjaldede i omklædningsrum 
met på banen i Knowle & Dorridge.Puljesejren var inden
for rækkevidde takket være den determination alle,vete
raner,såvel som debutanter havde vist -

CRICKET AUGUST 1979 13 



Blød venstrearm 

bremsede 

Bangladesh 
Var adgangen til semifinalerne sta.dig åben efter sejren 
over Canada,var den samme adgang ingenlunde en kends
gerning.Ganske vist så det fortsat ud til at den bedste 
toer ville komme fra pulje 2,men Bangladesh var efter 
en overbevisende 7 gærders sejr over Malaysia ligeså 
stærkt inde i billedet som Danmark og Canada. 
Ganske vist havde Danmark på dette tidspunkt 12 match
points,Canada og Bangladesh kun hver 8.Men ingen tviv
lede på at Canada ville slå Fiji og tabte Danmark til 
Bangladesh ville alle tre lande stå med 12 points - og 
så ville Danmark formentlig,; kraft af laveste scorings 
hastighed,blive sorteper. 
Spørgsmålet var så om de danske spillere ovenpå den kol
lossale psykiske anspændelse Canada-kampen havde været, 
kunne bringe sig selv op på tinderne igen,eller om mat
chen ville blive et.anti-klimaks,der ville bringe en 
trist ende på det,der allerede var blevet dansk crickets 
hidtil største eventyr. 
Bangladeshierne bød på en helt anden spillestil end f. 
eks.canadiernes - så meget havde danskerne ihvertfald 
set til dem.En slow-medium kastning af samme type som 
den malaysiske,blot adskillige gange farligere og et 
slebent gærdespil med glimrende udnyttelse af løb mel-

lem gærdene - noget andet end de canadiske hittertilbø
je ligheder. 
Havde modstanderne svagheder lå de i et knapt så pole
ret markspil og måske i en tendens til,under pres,at for 
ivre sig i løbene på samme måde som fijianerne,men sta
dig med en gærdekvalitet,der stod tårnhøjt over,hvad Fi
ji ville være istand til at præstere. 

KELD KRISTENSENS MATCH 

Scenen:Kings Heath i udkanten af Birmingham - hjemme 2. 
pinsedag,her en grå,våd tåget mandag formiddag.Lidt ner 
ver på på grund af roderi med transporten - starten en 
halv time forsinket,banen meget våd.Buus taber lodtræk
ningen og danskerne må ligesom mod Canada batte først. 
Men den bangladeshiske kastning er ikke så agressiv som 
den canadiske - Ole Mortensen og Keld Kristensen går 
fra starten friskere på,end de tidligere har gjort.Der 
er tale om solidt,chancefrit åbningsspil - ikke særligt 
hurtigt,men det bedste vi endnu har set af åbnerne på 
turen. 
Modstandernes markspil er ikke det ypperste,Keld Kristen
sen overlever en chance i slip i 16.over og begynder at 
finde større stød frem.Ole Mortensen glider på den våde 
pitch og må være løbet ud,men bolden kastes forbi gær
det.Kort efter får Daulat ham dog med ben for - men der 
står 46 på tavlen og Keld Kristensen er spillet varm.Der 
er også brugt 20 overs.men bangladeshirerne har allere
de 3.og 4.kasterne i funktion. 
Claus Moril d støtter Kristensen klogt.Skanderborgspil le
ren er ind imellem ikke uheldig med sine kanter.Bolden 
er i det fugtige Vejr efterhånden slået noget ud af fa
con - noget,der også skete i andre kampe i turneringen. 
Claus Morild får atter god tid til sin frokost - i næst 
sidste over før lunch får han en kant til keeperen.Dan
mark har 68 for 2 og det bliver nødvendigt.at sætte Tor
ben Skov ind som "nightwatchman". 
Det er i orden,efter frokosten blomster Keld Kristensen 
- han når sine 50 på godt to timer,scorer H i en enkelt
over,sender også en enkelt 6'er ud.På 11 overs hæver han
og Skov totalen fra 68 til 107,før Kristensen bliver kas
tet ud.med 74 af de 107 i bogen.

NÆR LØBET UD STRAKS 

Henrik Mortensen er ved at blive løbet ud på en af de 
første bolde,han modtager,men virker straks varm på kast 
ningen - hvor bangladeshierne efterhånden også er nået 
ned til 6.kasteren.Asharaful Haque,der flænsede fijianer
ne kan ikke stille noget op her. 
Torben Skov kender sin pligt og hitter til han bliver 
grebet ud i et smukt,løbende greb af Noor i 47.over.Car
sten Morild er atter uheld -,løbet ud i bestræbelserne 
på at give Mortensen bolde.Totalen 134 for 5 og 51 over 
brugt.Nu gælder det om at åbne - Buus får en kant til 
keeperen i 54.over,Morten Petersson bliver løbet ud i 57. 
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4/6 79. Ki ngs Heath ,Birmingham. DANMARK-BANGLADESH. ( ICC-trophy ,60 overs ),DANMARK vandt med l O points·

Bangladesh vandt lodtrækningen og gik i marken 

DANMARK 

O.Mortensen,lbw Z.Daulat 

K.Kristensen,b.Z.Daulat
Cl.Morild,ct.Shafique,b.D.Chowdhury
T.S.Nielsen,ct.Noor,b.Omar Khaled

H.Mortensen,not out
Car.Morild,run out

K.Buus,ct.Shafique,b.J.Badsha

M.Petersson,run out

J.B.Andersen,b.K.Z.Islam

S.Thomsen,not out
B.Rossen

Extra (byes 2,leg byes 6,no b.l) 

Total (for 8 wck) 

16 

74 
3 

16 

37 
4 

1 

4 

0 

1 

9 

165 

Gærdernes fald:46/l-68/3-107/2-121/4-134/6-

140/7-150/8-163/9 

K.Z.Islam 10 2 25 1 
D.Chowdhury 12 5 20 1 
J.Badsha 12 3 19 1 
Z.Daulat 12 1 42 2 
Ashraful Haque 9 3 32 0 
Omar Khaled 5 0 18 1 
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BANGLADESH 
H.Raquibul,lbw O.Mortensen 

J.Badsha,b.S.Thomsen

Omar Khaled,b.S.Thomsen

9 

2 
0 

Ashraful Haque,ct.Rossen,b.T.S.Nielsen

�.R.Yussuf,ct.Ca.Morild,b.T.S.Nielsen
M.Belayet Hossain,ct.O.Mortensen,b.Nielsen 10 

N.Noor,b.Ca.Morild 8 

31 

21 

M.Shafique,run out
D.Chowdhury,run out

Z.Daulat,ct.Nielsen,b.K.Kristensen

K.Z.Islam,not out 

Extra (byes 10,leg byes 11,wides 1) 

20 
17 

15 
0 

22 

Total (for 10 wck) 155 

Gærdernes fald:5/2-5/3-27/l-62/4-75/5-80/6-91/ 

7-132/9-147/8-155/10.

O.Mortensen 12 2 27 1 

$.Thomsen 12 6 31 2 

H.Mortensen 9 0 28 ·o

T.S.Nielsen 12 5 16 3 

Ca.Morild 12
5 

4 19 1 

K.Kristensen 1 0 12 1 



over og Jørn Beier bowlet i 59.over - men der bliver 
lagt yderligere 31 til den danske total i disse sidste 
ni overs,så vi slutter med 165 for 8.Henrik Mortensen er 
not out med 37 - scoret på 62 minutter.Skov bidrog med 
16 - men Keld Kristensen har haft sin bedste halvleg for 
et dansk landshold nogensinde og kommer højt op på den 
danske landsholdsrangliste. 

EFFEKTIV ABNINGSBOWLING 

165 var den hidtil største danske inning i turneringen 
men var den stor nok? Bangladeshierne havde lavet over 
100 på 30 overs mod Canada. 
Dennegang beviste Steen Thomsen,at man aldrig bør under
vurdere et dansk kasteangreb.I 5.over bowlede han den 
ene åbner Badsha på en yorker og på næste bold røg den 
nye mand Khaled - Bangladesh havde mistet to gærder for 
bare 5 points.Glostrup-spilleren beviste om ikke før,så 
her,at han er et af de kort,der må regnes med i den yng 
re generation - først på hans 32.bold formåede gærdespil
lerne at tiltvinge sig et point og der gik næsten en ti
me,før Bangladesh scorede den første 4'rer. 
I 17 .over fik Ole Mortensen åbneren Raqui bul med ben 
for og på de første 20 overs var Bangladesh'scorf· kun 
40 - Steen Thomsen begyndte at vise træthedstegn,hvad 
der ikke var noget at sige til.Af otte overs havde han 
kastet de første fem som maidens,taget to gærder og gi
vet ti points på de sidste tre. 
Bangladeshierne brød sig heller ikke om Ole Mortensens 
pace - selvom den Våde pitch ingen støtte gav ham,var 
han præcis nok til at holde scoringen i ave.Og to i snit 
pr.over var ikke nok til at vinde matchen for Bangla
desh. 

FALDT LIDT SAMMEN,i 

Henrik Mortensen afløste Steen Thomsen og Torben Skov 
kom på da Ole Mortensen havde sluttet sine 12,overs.Men 
der var ikke det samme bid som mod Canada - Bangladeshi
erne virkede tamme og holdt nede,men fik alligevel lige
så stille listet nogle points sammen - 55 på 25 overs 
ved the og danskerne begyndte så småt at småskændes i 
marken.Abenbart i irritation over,at dette her ikke gik 
så let som sidst. 
Skov fik dog sit bytte allerede i sin 3.og kampens 30. 
over,da Ashraful Haque fik en kant til keeper Rossen ef 
ter at, Haque havde 31 "ubemærkede" points, væsentligst i 
form af enere.Carsten Morild bowlede nu fra den anden 
ende men i 33.over greb han Yussuf ud på Skov,der så 
stod med 2 for 8 på fem overs.Bangladesh havde 75 for 5 
på 33 overs og danskerne følte sig så absolut ovenpå i
gen,da Ole Mortensen greb Belayet - en hittertype - ud 
i den dybe mark på en af Skovs bolde,som Mortensen glim
rende løb ind.Skov stod med 3 for 12 på 8 overs - ikke 
dårligt for en leftarm-slowbowler! Og det blev endnu 
bedre da Carsten Morild bowlede Noor ud i 44.over - tre 
gærder tilbage til at score 75 points og det på bare 
15 overs - umuligt.Den er hjemme,syntes det at lyde.En 
kastetype som Skov mente bangladeshierne åbenbart at 
kunne score på - det kom til at koste dem. 

VAR NÆR BLEVET OVERLISTET 

Men Bangladesh'anfører Shafique,der også keepede for sit 
hold,var en særdeles udmærket taktiker.Han lod Skov gø
re sig færdig - Changmanden endte med den ovenud glim
rende analyse 3 for 16 på 12 overs,hvoraf de 5 var mai
dens. 
Hvad vigtigere var så overlevede Shafique en chance til 
Henrik Mortensen på Carsten Morilds bowling i 46.over og 
da der resterede 10 overs - på hvilke Bangladesh skulle 
score 66 points for at vinde kampen - slog Shafique til. 
Han og makkeren Chowdhury løb simpelthen på alt hvad der 
kom fra Carsten Morild og Steen Thomsen - det gav chan
cer for løbet ud,men det gav også points - da der mang
lede 6 overs,manglede Bangladesh 47 points,da der mang
lede 5 overs,manglede Bangladesh 34 points. 
Den danske mark var splittet for all e  vinde,keeper Ros
sen nærmest panisk,hvor han selv styrtede det halve gær
de rundt for at samle boldene op,istedet for at blive 
inde. 

GYSERAFSLUTNING 

I 56.over kom Henrik Mortensen til og Steen Thomsen og 
Ole Mortensen fik i forening Chowdhury løbet ud,men Sha
fi que rasede videre mod sej ren. 

Samtidig må der åbenbart være gået fisk i anfører Buu�
kasteberegninger - Henrik Mortensen skulle have den sid
ste og 3.sidste over.men hvem skulle kaste den 4.og den 
næstsidste over? De fire andre anvendte kastere havde al 
le brugt deres 12 overs. 
Buus beordede Keld Kristensen frem - syv points i over 
nr.57 - 22 points til sejren for Bangladesh på de sidste 
tre overs.Den tapre Shafique kortede differencen ned til 
19,før også han blev løbet ,ud.Kunne sidste gærdestand 
trække sejren hjem på de 15 bolde,der nu manglede?Dau
lat og Islam prøvede - yderligere tre points på de sid
ste tre bdlde i 58.over.Total 150 - 16 points fra sej
ren. 
Keld Kristensen kastede næstsidste over - fem points på 
de første fire bolde - 11 points fra sejren med 8 bol
de tilbage.Daulat tog chancen med et grænseslag - og 
helt derude ved grænsen dukkede Torben Skov ud af skum
ringen - klokken var to minutter i otte - og tog Daulats 
forsøg i een hånd! 

MATTE NØJES MED DUFTEN 

Bangladesh var stoppet 10 points.under den danske total 
med kun syv bolde tilbage.Danmark var i semifinalen ef
ter en af de mest hektiske afslutninger nogensinde -
garneret med bangladeshiske .supporters fryderåb ti 1 a 1-
1 e de points,Bangladesh skrabede sammen,nu,afløst af 
ligeså kraftige danske jubelbrøl. 
Næsten skæbne at det var Torben Skov og Keld Kristensen 
der i forening stoppede Bangladesh-kaptajnens høje spil 
- den gang hasard,som nær havde bragt Bangladesh i se
mifinalen.
Havde Keld Kristensen ikke grundlagt en acceptabel dansk
halvleg og havde Skov ikke siden sat sig i en sådan re
spekt at Shafique ikke turde starte sin forcering,før
Skov var færdig med at kaste,havde Bangladeshierne nå
et deres mål - var offensiven blot blevet startet to
tre overs før det i virkeligheden skete,havde dansker
ne ikke haft brug for de sidste bolde,så var deres to
,tal blevet passeret forinden.
Bangladesh måtte nøjes med duften - Danmark var vinder
af gruppe 2 og Canada blev den bedste toer med en sik
ker sejr over Fiji ,hvor canadierne scorede hele 209 for
6,før de tog Fiji for 153.De to andre semifinale-delta
gere blev - mere planmæssigt Sri Lanka og Bermuda,efter
at sidstnævnte knuste Østafrika,som kun nåede 94 for 9
på 60 overs. En score Bermuda passerede for eet fald!

INTERNATIONAL CRICKET CONFERENCE har på sit møde i 
juli i London besluttet at der skal spilles om ICC 
-trophy igen i 1983 i forbindelse med PRUDENTIAL
CUP-turneringen.Hvorvidt det skal være under de sam
me regler som i år,forlyder der endnu intet om.

KELD KRISTENSEN blev "Man of the match" i kampen 
mod BANGLADESH.,men uden at forklejne hans indsats 
var der nok ligeså mange,der mente at TORBEN SKOV 
burde have haft præmiebattet for sine 3 gærder for 
16 og det afgørende greb,som til gengæld var på 
Keld K.s kastning,så ... 

CANADIERNE tog hurtigt hjem efter nederlag.et til 
Danmark.Men PETER HARGREAVES gjorde nu heller ikke 
humøret bedre hos dem,da han roste dem for deres 
fremgang til 72 - i en begrænset oversmatch i Cana 
da for fem år siden nåede de 67 mod Danmark! 

PRÆMIEBATTET for den bedste indsats i landskampen 
mod Canada gik helt naturligt til HENRIK MORTENSEN 
Hans 36 ved gærdet og måske nok så meget hans sty
ring af makkeren CLAUS MORILD var al ære værd og 
meget. betydende for den danske halvleg. 
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Og så var 

Sri Lanka 

bare bedre 
Med puljesejren hjemme og dermed visheden om at Dan
mark er blandt de tre bedste af de mindre cricketnati
oner og med sej ren over Canada og den fantast i ske fi -
nish mod Bangladesh som klimaks,var det med en vis re
signation,det danske landshold modtog meddelelsen om 
at semifinalemodstanderen blev Sri Lanka. 
Ikke fordi man ikke også her var indstillet på at yde 
sit bedste,men det lå ligesom i luften at sri lankaner
ne bare er en klasse bedre,og de var jo da også favo
r-itter til at vinde ICC Trophy. 
Danmark havde haft fornøjelsen af at møde dem een gang 
nemlig på tilbagevejen fra Prudential Cup i 1975,hvor 
Sri Lanka vandt en sikker sejr i tre-dages landskampen 
i Herning. 
Well,dette her var ikke tre dages-cricket og hidtil 
havde Sri Lankas hold ikke været på de store opgaver, 
men alligevel - de fleste,og vel også de fleste på det 
danske hold,erkendte inderst inde,at skulle de se rea
listisk på sagen,var den danske deltagelse i ICC-trop
hy og dermed muligheden for at kvalificere sig til Pru
dential Cup borte med denne lodtrækning.Havde det været 
Bermuda,så måske - men nej,Sri Lanka ligger betydeligt 
tættere på de store test-nationer i styrke end nogen 

af de andre 17 associerede medlemmer. 
Ganske vist havde den sri lankanske gærdeside været u
de for lidt af en ubehagelig overraskelse mod Holland, 
der havde fem ude for 75,men som så droppede et par 
chancer og måtte se Sri Lanka batte op til 212.Hollæn
derne havde svaret igen med 167 - den indisk prægede 
kastning voldte åbenbart ikke hollænderne de store van
skeligheder. 

HOLDT ET SNIT PA OVER FEM 

Men det må åbenbart have været den første del af Hol
landskampen,der spøgte hos Klaus Buus.Han vandt lodtræk
ningen og lod Sri Lanka batte - det havde hidtil været 
god latin for det danske hold og bagklogt nu at sige 
at det skulle have været omvendt.Vi tror da heller ikke 
selv på at Danmark,selv med en anstændig gærdehalvleg 
kunne have hindret sri lankanerne i at batte op.Men så 
havde .disse selvfølgeligt været under et vist tidspres. 
Men nok om det - Sri Lanka blev sendt ind og det vis te -
sig snart at deres tekniske kunnen ved gærdet bare var 
kl asser over,hvad Danmark ti dl i gere havde været ude 
for - og betegnende nok havde Bangladesh iøvrigt vist 
det smukkeste tekniske spil mod Danmark. 
Ole Mortensen bowlede den ene åbner Wettimuny i 7.over 
men på det tidspunkt havde Sri Lanka allerede 28,altså 
fire i snit på åbningsbowling! 
Henrik Mortensen og Torben Skov afløste Ole Mortensen 
og Steen Thomsen,men sri lankanerne Warnapura og anfø
reren Tennekoon spillede sikkert - 5D på 58 minutter, 
75 på 20 overs, før Claus Morild tog Warnapura i et vir
keligt godt greb ude ved grænsen,hvor Morild måtte kas
te sig sidelæns for at holde bolden - 2 for 94 på 26 o
vers og sri lankanerne skulle snart øge scoringstempo
et,så de holdt sig på over fem points i snit pr.over. 
De danske kastere var ikke gode nok til at komme oven
på - så simpelt var det. 

GODT GREB. P� EGEN BOLD 

Torben Skov fik en enkelt chance for løbet ud i 27.o
ver men Sri Lanka sluttede med 102 på de første 29 o
vers før lunch.Ind i mellem måtte kampen afbrydes i kor
tere tid på grund af regnbyger og det var selvsagt nok 
mest i gærdespillernes favør. 
Men det så at sige eneste tidspunkt,hvor der var en lil
le muligheder for .danskerne for at komme ind i halvle
gen,var umiddelbart efter frokost,hvor Carsten Morild 
i et virkeligt brillant greb tog Tennekoon på sit eget 
kast.Sri Lanka havde da 103 for 3 på 30 overs og den 
scoring kunne da lade sig høre for en modstander,selv
om ingen af de andre hold,Danmark havde mødt ved de 30 
overs havde mere end 60-70 points. 
Den spiller.som danskerne måske frygtede mest,Duleep 
Mendis,var nu inde sammen med Roy Dias,der udmærket 
holdt sin makker igang.Mendis spillede efterhånden ba-

I.C.C. ASSOCIATE MEMBERS''WORLD CUP COMPETITION, 1979

6/6 79.M & B,Smethwick.DANMARK-SRI LANKA {ICC:- trophy,60 overs).SRI LANKA vandt med 208 points 
Danmark vandt lodtrækningen og gik i marken. 

SRI LANKA. 
B.Warnapura,ct.Cl.Morild,b.H.Mortensen 34 
S.Wettimuny,b.O.Mortensen 19 
A.Tennekoon,ct & b,Ca.Morild 45 
R.Dias,ct & b,H.Mortensen 88 
D.Mendis,ct.Cl.Morild,b.Ca.Morild 68 
D.S.de Silva,st.Rossen,b.S.Thomsen 41 
S.Pasqual,ct.Rossen,b.K.Kristerisen 10 
A.Opatha,not out 1 
S.Jeganathan,ct.Ca.Morild,b.S.Thomsen 1 
S.Jayasinghe
D.L.S.de Silva
Extra (byes 5,leg byes 3,wides 2,no b.l)� 

Total (for 8 wck) 318 
Gærdernes fald:28/2-94/l-102/3-231/5-276/4-
308/7-316/6-318/9. 

O.Mortensen 10 0 58 1 
S.Thomsen 10 3 58 2 
T.S.Nielsen 12 0 43 0 
H.Mortensen 12 1 54 2 
Ca.Morild 12 0 67 2 
K.Kristensen 3 0 17 1 
O.B.Andersen 1 0 10 0 
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DANMARK 

O.Mortensen,b.Warnapura 5 
K.Kristensen,ct.Mendis,b.Warnapura 34 
Cl.Morild,ct.Tennekoon,b.Warnapura 10 
H.Mortensen,ct.Wettimuny,b.Pasqual 16 
Ca.Morild,b.Pasqual 20 
K.Buus,ct.Jeganathan,b.D.S.de Silva 4 
T.S.Nielsen,b.D.S.de Silva 3 
M.Petersson,b.Pasqual 2 
S.Thomsen,run out O 
O.B .. Andersen,ct.warnapura,b.D.S.de Silva O 
B.Rossen,not out 1 
Extra (byes 4,leg byes 2,wides 3,no b.6} 15 

Total (for 10 wck} 110 
Gærdernes fald:31/l-52/2-61/3-96/5-99/4-105/7 
109/8-109/6-109/10-110/9. 

A.Opatha 7 2 16 0 
D.L.S.de Silva 6 2 17 0 
B.Warnapura 10 2 22 3 
S.Jeganathan 5 1 13 0 
D.S.de Silva 8

5 
2 20 3 

S.Pasqual 6 3 7 3 



re banen rundt,en enkelt sekser blev det bl .a.til og 
på de følgende 10 overs blev der lagt 60 til Sri Lankas 
total ,altså seks i snit. 
Ole Mortensen kom tilbage i 41.over og der var en stok
kechance på Dias i 42.over og en chance for at for at 
få Mendis løbet ud i 43.over,men også Ole Mortensen blev 
efterhånden slået væ�.Sri Lanka rundede de 200 på 173 

minutter (46 overs) og kort efter var century-gærdestan
den mellem Mendis og Dias en kendsgerning,den havde ta
get 64 minutter at etablere. 

HELT OPPE PA OTTE PR.OVER 

I 50.over fik familien Morild endelig held af Mendis. 
Claus greb_ham ud på faderens kast,men på det tidspunkt
havde Mend1s scoret 68,stort set chancefrit og Sri Lan
kan stod med 232 for 4 - 65 points lagt til totalen på 
de ti overs fra 40 til 50. 
Dias o�ert?g nu Mendis·rolle og spillede ligeså frit og 
lysteligt 1 endnu fem overs,før Henrik Mortensen greb 
ham ud på eget kast - Roy Dias havde da selv 88 og Sri 
Lankas total var øget med 40 points på fem overs. 
De næste sri lankanere gik blot ind for at hitte det ud 
der endnu måtte være i den dødtrætte danske mark.De 300 
b�ev nå:t i ?7.over (på 222 minutter) og en løbechance 
pa de Silva 1 58.over blev ikke anerkendt - først i de 
to sidste overs lykkedes det at gøre lidt lyst blandt 
modstanderne,men da var det uden betydning - Bent Ros
s:n gre� Pasqual ud på Keld Kristensen og stokkede de 
Silva �a Steen Thomsen.der fik endnu et gærde på halvle
gens sidste bold,da Carsten Morild greb Jeganathan. 
318 f?r 8_- turneringe�s h�dtil største score og altså
5,31 1 snit pr.over - ,øvrigt den hidtil største halv
leg,der er lavet mod et dansk landshold. 
Dias og Mendis stærke 4.gærdestand fjernede ethvert håb 
om at Danmark skulle kunne komme tilbage i den kamp. 
ATTER GOD ABNING 

Som_mod Bangladesh gav Keld Kristensen og Ole Mortensen
alligevel en· god dansk åbning.Det sri lankanske mark
spil var imidlertid glimrende,men alligevel lavede de 
to danskere 31 på åbningsbowlerne i de 10 første overs 
hvilket også var hurtigere scoret end normalt. 

' 

Så satte Sri Lanka afløsningsbowleren Warnapura ind og 
h�n kunne ikk: alene holde danskerne nede med sin præ
cise stokbowling.han kunne også tage gærder.Han fjerne-

Duleep Mendis 
-Man of the
match i kam
pen mod Dan
mark.
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de således Ole Mortensens legpind i 11.over og i 19.o
ver fik han Keld Kristensen grebet ud.Mendis .tog Kri
stensen i et smukt,løbende greb,men på det tidspunkt 
havde danskeren alligevel sat 34 i bogen og den danske 
total var ialt 52.Den fjerde bold efter tepausen fik 
Claus Morild kantet ned til Tennekoon i slippen og den 
danske halvleg var 61 for 3 på 21 overs,hvilket ganske 
vist var det meste af tre i snit og så langt det hurtig 
ste danskerne hidtil havde scoret,men også på langt nær 
nok til at hamle op med Sri Lankas scoringshastighed. 

OVRE PA KORT TID 
Alligevel kunne man udfra dette måske have ventet en hæ
derlig dansk halvleg på måske 170-180 og det så ud til 
at de to veteraner Henrik Mortensen og Carsten Morild 
ville være istand til at gentage deres passage fra kam
pen mod Malaysia. 
Danmark havde 87 på de første 30 overs,altså fortsat om
kring de tre i snit,Carsten Morild scorede bl .a.en 6·er 
men blev så bowlet ud i 33.over (4 for 96) og dermed 
var ballet stort set ovre - Henrik Mortensen blev grebet 
ud to overs senere ( 5 for 99) og de sidste fem mand for
måede kun at sætte yderligere 11 points på tavlen,måske 
fordi de ikke længere kunne se nogen rimelig ende på 
kampen. 
Torben Skov blev kastet ud i 38.over og Morten Petersson 
i 41.over,efter at de hver var blevet tabt een gang.Buus 
blev grebet ud i square leg og Ole Beier taget tæt ved 
gærdet på den første bold han fik lov at modtage ved gær
det i en landskamp.Slutteligt,på 5.bold i 42 over blev 
Steen Thomsen løbet ud,da makker Bent Rossen var lidt 
for ivrig ... 
Det var et antiklimaks,der måske ikke blev bedre af med
delsen om eanadas overraskende semifinalesejr over Ber
muda.Bermuda var startet med 131 og havde fire canadie
re ude for bare 36,Men viceanfører Bryan Mauricette,der 
havde taget over,da anfører Garnett Brisbane var blevet 
skadet,knuste i en 6.gærdestand sammen med Javed,Bermu
da, i det de to scorede 110 på 111 minutter - Mauri cette 
tegnede sig for 72 og Javed gik not med 47,så den over
raskende canadiske sejr blev på 4 stående gærder. 
Men selv med dette in mente og at Canada,som Danmark jo 
havde besejret,alligevel kom med i Prodential Cup,er der 
grund til tilfredshed med den danske indsats - de fær
reste havde vist hjemmefra troet at Danmark kunne p 1 ace
re sig mellem de 10 bedste cricketnationer i verden.Det 
var tilfældet og derfor vil 1979 formentlig stå som .dansk 
crickets bedste år nogensinde internationalt - og vel at 
mærke ikke med ryet skamferet af de mange prygl Canada 
måtte lægge ryg til i Prudential Cup.Selvfølgelig havde 
det været en oplevelse også for vore spillere og selvføl
gelig skulle vi have været med,hvis vi kunne have kvali
ficeret os. Men a 11 i geve l - vi gjordet det bedre end ven
tet og blev sparet for ydmygelser.Bedre kan det næsten 
ikke være. 

ICC-trophy-turneringen 1979 er skildret i et sou
venir-program,der dels giver datoerne for kampene 
dels fortæller kortfattet om hvert enkelt delta
gerland.Det er såmænd dette programs forside vi 
koldmlodigt har hugget (og ført a jour) til CRIC
KETs forside.For dem,der måtte ønske at vide me
re om ICC-landene,eller have et m1nde,bragte det 
danske hold et mindre oplag med hjem.ICC-program
merne,der selvsagt er på engelsk,kan købes for 
10 kr plus porto.Bestilling til Peter S.Hargreaves 
Lykkesborg alle 7,2860 Søborg. 
I FINALEN om ICC-trophyet præsterede Sri Lanka at 
score 324 for 8 på de 60 overs,altså seks mere end 
mod Danmark.Kun tre gange i Gillette Cup-turnerin
gens historie - og den spilles efter de samme reg
ler,har man oplevet en så stor score. 
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Manageren 
har ordet 
Selv den mest kyniske indenfor vores sport kan ikke næg 
te,at vi har haft et godt år.Vi har vist verden at der 
virkeligt spilles cricket her i landet,og vi har gjort 
det på den mest overbevisende måde - ved at slå fire 
britiske cricket-commonwealth-lande i træk - og landet 
der slutteligt slog os ud,blev nummer seks i verden. 
Jeg har mange gange hørt nedsættende bemærkninger dansk 
crickets værdi på landsholds-plan.Men jeg vil hævde,at 
vi her har noget,der kan bygges videre på - nummer ni 
i verden og en flot nummer ni! 
Et andet spørgsmål er,hvordan vi kan udnytte vores præs 
tation til fordel for cricket i almindelighed herhjem
me.Kan spillet tiltrække flere unge? Det bør være mu
ligt,hvis man tænker i den retning - og det er der net
op mange af os;som gør. 

EN TRIUMF FOR FLERE 

Og hvad med landsholdet? Det var en triumf for flere. 
HENRIK MORTENSEN havde en af sine allerbedste ture som 
gærdespiller,sandsynligvis et resultat af kampene i sid 
ste sæson i England med MCCs hold.CARSTEN MORILD kom 
ind i billedet igen som offskrue-kaster og havde et par 
fantastiske greb.OLE MORTENSEN var den hårdeste kaster 
i turneringen og lagde grunden til vores første sejr. 
TORBEN SKOV NIELSEN var dobbelt så effektiv på de blø
de græspitche som i Danmark.KELD KRISTENSEN gav os et 
trumfkort med et par gærdepræstationer,som ingen kunne 
have regnet med på forhånd.Og KLAUS BUUS voksede enormt 
som anfører - han styrede sit hold som om han havde det 
på et skakbræt foran sig.Alle disse præstationer var 
nok til at få fire udmærkede sejre i land. 

STOF TIL FREMTIDEN 

Men mere vigtigt er måske,hvad de andre spillere præs
terede.Kan man der se stof til fremtiden?CLAUS MORILD 
spillede kun een god halvleg,men han lavede den,da vi 
havde mest brug for den.nemlig mod Canada.Ellers var 
både hans og Ole Mortensens gærdespil en smule skuffen
de.De yngre spillere løber desuden ikke særligt godt 
mellem gærderne,hvilket er vores største svaghed i øje
blikket.Jeg har dog tillid til Claus i fremtiden.Det 
kræver blot,at han er en smule mere koncentreret. 

To all-rounder typer kom ikke rigtigt i gang - MORTEN 
PETERSSON og OLE BEIER ANDERSEN.De startede godt nok i 
vores første opvarmningskamp på en pitch,som var lidt 
mere fast end dem,vi fik senere og deres ringere præs
tationer var sikkert i høj grad et resultat af de blø
de græspitche.Begge har brug for et mere flydende til
løb i deres kastning - noget,som bør klares,før de bli
ver for gamle.Det er ikke helt tilfældigt at Ole Mo*ten 
sen kaster med mere fart i dag,bl.a.hans tilløb er ble
vet langt bedre,JØRN BEIER ANDERSEN viste bestemt evner 
til at afløse Carsten Morild som en rigtig offskruekas
ter.Lige så snart han kan give bolden en smule mere 
flight og aflevere fra sin højeste stilling.vil han tru 
e gærdespillerne langt mere.Han kunne sammen med Torben 
Skov danne et skruekaster-makkerpar som vil kunne gøre 
gavn i mange år. 
En succes var BENT ROSSEN bag pindene.Han gjorde alt, 
hvad man kunne forvente af ham og lærte desuden en del 
fra kamp til kamp.STEEN THOMSEN viste ligeledes,at ha� 
er en nyttig spiller.Han kan virkelig få en ny bold til 
at svinge,men han kaster dog en smule for langt op ef
ter at bolden er blevet slidt.Han er desuden blandt vo 
re bedste markspillere i den dybe ma:k og kan udvi�le_sig noget endnu som lefthand-gærdesp1llet - hvad v1,s1
den Hardy Sørensen holdt op,har haft stor brug for. 
Hvad PER HANSEN angår,var det måske klart allerede i 
forvejen,at han ikke ville få så meget ud af det.Men 
han viste sig at være en habil gærdespiller i den ene 
af hans kun to halvlege og han var blandt holdets bed
ste turister,en egenskab som HENRIK ESBENSEN,hentet ind 
så sent,også viste. 

ET STÆRKERE LANDSHOLD? 

Kunne holdet have været stærkere end det vi sendte? Ik
ke ret meget,hvis det i det hele taget havde været mu
ligt at forstærke det.Og måske kunne det så have ført 
til andre problemer,som vi nu slap for. 
Alle ydede en hundrede procent indsats.Ingen valgte at 
trodse lederne ved at tage til byen natten før en kamp 
De var normalt i seng - deres egen - omkring kl.23 og 
altid frivilligt.Mere kan man kort sagt ikke forlange. 
Det var en problemfri tur set fra ledelsens synspunkt -
tak til mine to kolleger MOGENS CHRISTENSEN og OLE P. 
LARSEN,der i dag viser en modenhed,som spillerne respek 
terer. 
Men kan vi så blot læne os fuldstændigt tilfredse til
bage nu? Vi har Holland ude næste år.Hollænderne er nok 
lidt nede i øjeblikket.De fik en vanskelig pulje og de 
havde det ikke så godt på deres afholdshotel - det ved 
vi.Men de vil nok slås for vores pokal næste år - det 
må ingen tage fejl af. 
Lad.os håbe,at vores vilje og form holder til næste som
mer.Jeg vil meget gerne se pokalen blive her i Danmark 
venner - og det vil ikke gøre nogen skade,hvis det bli
ver ved hjælp af et par yngre spillere. 
Ellers siger jeg tak til alle.Det var en fornøjelse at 
være sammen med jer! Peter S.Hargreaves 

Megen regn, alligevel god træning 
Mens Sri Lanka tog deltagelsen i ICC-trophy og den for
ventede deltagelse i Prudential Cup som et led i en tre 
må.neders tur til de britiske øer,havde de øvrige delta
gere i ICC-turneringen fået tilrettelagt et antal træ
ningskampe,fortrinsvis mod de klubber,hvis baner også 
skulle huse landskampene. 
Bangladesh havde således planlagt ikke færre end ni,Sin 
gapore otte,de øvrige deltagere fem-seks stykker for 
at vende sig til klimaet. 
På den baggrund undrede de andre lande sig en del over 
at Danmark mente at kunne klare sig med bare fire træ
ningskampe,men som det sås,var det ganske tilstrække
ligt - de hjemlige fællestræninger har uden tvivl givet 
meget mere i så henseende. 
Af de fire træningskampe regnede de to endda i stykker 
og i den ene af de andre kunne den engelske gærdeside 
stille så lidt op,at man større mistanke om engelsk 
svaghed end om dansk styrke - på den anden side skal det 
selvfølgelig ikke underkendes at der skal noget til at 
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afskedige et engelsk klubhold for bare 41 points på 32 
overs! 

ENGELSK TOP KLUB-CRICKET 

Den kamp,det danske landshold havde mest fornøjelse af, 
var så absolut matchen mod Aston Unity CC,selvom denne 
kamp blev tabt.Aston Unity spillede i Birmingham League 
en pointsturnering med 12 hold,som i omfang svarede til 
den danske 1 .division. 
Der er tale om en turnering lige under Minor County og 
klubben havde med stolthed leveret en del spillere til 
Mi nor County-cri cket. Ydermere havde Aston Uni ty vundet 
Birmingham League i 1977 og var blevet nr.2 i 1978,så 
noget helt almindeligt engelsk ølhold var der absolut 
ikke tale om. 
Først og fremmest gav matchen imidlertid fin træning 
for det danske hold,der vandt lodtrækningen og gik til 
gærdet.Abningen var ikke særlig behagelig set med dan-



ske øjne - Claus Morild blev løbet ud allerede i 1.over 
og Keld Kristensen blev bowlet.men Ole Mortensen spille
de en fornuftig halvleg,selvom han vel i anstændighedens 
navn var grebet ud af keeperen på et tidligt tidspunkt. 
Dommeren var imidlertid ikke sikker,Jørn Beier støttede 
ham en kort overgang,men ;ellers var det sammen med Kl. 
Buus,han fik samlet en halvleg på 44 sammen,før han 
blev stokket ud - på det tidspunkt havde DCF 77' for 4 
på 37 overs og Klaus Buus var kommet i slag efter at ha
ve været tabt på grænsen.Med glimrende støtte af Steen 
Thomsen,der i denne kamp også spillede noget af sit bed 
ste på turen ved gærdet og især var stærk i løbene.teg
nede Buus sig for 75 not out på 132 minutter.Steen Thom
sen blev kastet ud ved 151 med 31 i bogen og den danske 
halvleg blev på 173 for 5.Hvor Steen Thomsen var slut
tet med at løbe treere ind "på maven" startede Morten 
Petersson med en 6·er,så der var gang i sagerne. 

ACCELLEREREDE TIL SIDST 

Den engelske åbning Price og Foxall spillede sikkert, 
men ikke særligt hurtigt.Scoringen var 42 på 15 overs, 
da Claus Morild greb Foxall ud på en opspringer denne 
var nødt til at slå på,for ikke at blive ramt.Price gav 
siden en enkelt løbechance på Jørn Beier,der slutteligt 
fik Price med ben for i 28.over (2 for 70).Næste mand 
blev grebet ud bag gærdet på Torben Skov og Jørn Beier 
bowlede næste gærde,så Aston havde mistet 4 for 81 på 
34 over.Henrik Mortensen fik sit andet greb den dag,da 
han tog næste mand på Keld Kristensens 3.bold,da Kristen
sen kom til at bowle i 40 over.Aston havde mistet 5 mand 
for 99 og havde altså 19 overs tilbage til at score 74 
points i. 
Det så ikke ud til at skulle lykkes,men westindeten Bent 
ville anderledes,da han ved 105 blev tabt af Per Hansen 
som fieldede istedet for Ole Beier,der havde standset 
en bold med knæet.Da der manglede 10 overs manglede A
ston 48 points.men den gamle,drevne Bent var istand til 
at forcere scoringen.Det kostede kun yderligere et gær
de og han gik not out med 45 i en spændende afslutning 
hvor Aston passerede den danske score med 13 bolde til
bage af kampen.Lidt en forsmag på den situation,der se
nere opstod i kampen mod Bangladesh. 

VAR I SÆRKLASSE VED GÆRDET 

Henrik Mortensen viste sin særklasse ved gærdet på de 
engelske græspitche i kampen mod Fordhouses i Wolver
hampton.Han kom ind som 4.mand da de tre første var gå
et for ialt 28.Carsten Morild faldt også billigt,men 
med Buus som støttespiller var Henrik Mortensen urørlig 
for de engelske kastere.Han scorede sine første 50 på 
108 minutter og gik sammen med Buus fra 32 til 100 og 
med Per Hansen fra 100 til 159,før han blev kastet ud 
med 90 i bogen ved en dansk total på 159 i 3.sidste o
ver af halvlegen. 
Men Morten Petersson,der her fik en nogenlunde tør pitch 
og især Torben Skov gav ham ikke meget efter som kaste
re.Både Ole Mortensen og Henrik Mortensen blev holdt af 
kasteholdet,så de kunne være mere udhvilede til næste 
dags vigtigere landskamp mod Bangladesh. 
På syv overs fik Morten Peters son 3 gærder for blot 13 
points - og i mellemtiden havde Henrik Mortensen grebet 
et fjerde på Ole Beier,således at Fordhouses allerede 
da var i store vanskeligheder med 4 mand ude for blot 
24 på 14 overs. 

HJEMMEHOLDETS TRÆNGSLER 

Men hjemmeholdets trængsler var ikke forbi - Keld Kri
stensen og Torben Skov afløste som kastere og i sin før
ste over fik Skov en stakning på 3.bold og et greb,lige 
ledes af keeper Rossen,på 5.bold - Skov fik endnu et 
gærde grebet ud af Claus Morild i 22.over og konversati
onen på den engelske side af thebordet var lidt anstrengt 
eftersom Fordhouses på de første 25 overs havde mistet 
7 mand for bare 37 points. 
Claus Morild fik lov at forsøge en over og havde fået 
et gærde på første bold,hvis ikke Keld Kristensen havde 
tabt chancen.Istedet fik Skov sit 4.gærde på fem overs 
grebet af Ole Beier - Skov stod da med en analyse som 
lød på 4 for l på 5 overs,heraf 4 maidens.Han sluttede 
med 4 for 4 på 8 overs ,hvoraf 6 var ma i dens. 
!mellemtiden havde Carsten Morild lukket døren,Ole Beier
fik sit 2.greb ved at tage 4.manden,som havde holdt tap
pert stand uden at kunne score,og Morild kastede selv
det sidste gærde ud.Total 41 på 32 overs og tre bolde.
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Men også en dansk gærdeside kan kollapse.Det så man i 
kampen mod Redditch,hvor Claus Morild,Keld Kristensen 
Per Hansen og Jørn Beier var ude for alt i alt 13 po
ints.Så scorede Carsten Morild 40 på 61 minutter,før 
reqn satte en stopper for yderligere fes:tl i gheder - u
dendørs ihvertfald - den dag. 
Den første træningskamp på turen blev også generet af 
regnen.Et udvalgt hold fra Worcestershire Cricket Asso 
ciation blev dog ryddet for 95,mens Ole Mortensen var 
hos læge for at pleje en albueforstrækning,han havde 
pådraget sig ved at tage kufferten ud af bilen i luft
havnen.Her var det især Ole Beier Andersen - 4 for 30 
på 10 overs og Henrik Mortensen 3 for 19 på otte overs 
der gjorde sig.Det udvalgte hold havde ikke de store 
kvaliteter,bortset fra 18-årige Damian d-Oliveira,en 
søn af den berømte Basil.Damian er på prøve for en pro 
fessionel kontrakt hos Worcestershire og han gik not 
out med 30 af de ialt 95,det engelske hold fik på 39 
overs.Claus Morild og Keld Kristensen nøjedes med 19 
på 13 overs,før regn også her hindrede videre udfoldel
ser ved gærdet. 

27/5 79.Coppice Lane,Middleton,DCF XI-ASTON 
UNITY CC.(60 ov).ASTON UNITY vandt med 4 st. 
gærder.DCF XI vandt lodtrækningen og gik til 
gærdet. 

DCF XI 175 for 5 på 60 overs.O.Mortensen 44, 
Cl.Morild 0,K.Kristensen 4,J.B.Andersen 4,Kl. 
Buus 75+,St.Thomsen 31,M.Petersson 13+,H.Mor
tensen,T.S.Nielsen,O.B.Andersen,B.Rossen,dnb 
Extra 2.Gærdernes fald:0/2-16/3-30/4-77/l-151/ 
6.Aston Unity 176 for 6 på 58.5 overs.R.Bent
45+,M.Edmundson 32,C.Price 25,W.E.Foxall 22,
P.Junkin 22,Gærdernes fald:42/2-70/1-71/4-81/
5-99/3-126/6.0.Mortensen 12-4-25-1,0.B.Ander
sen 7-1-26-0,J.B.Andesen 12-2-27-2,T.S.Nielsen
12-5-14-1,K.Kristensen 10-1-36-2,H.Mortensen
5.5-0-33-0.

3/6.79.Fordhouses,Wolverhampton.DCF XI-FORD
HOUSES CC.(60 ov).DCF XI vandt med 125 points 
Fordhouses vandt lodtrækningen og gik i marken 

DCF XI 166 for 6 på 60 overs.O.Mortensen 15, 
K.Kristensen 10,Cl.Morild 0,H.Mortensen 90,Ca
Morild 4,K.Buus 23,P.Hansen 16+,M.Petersson 3+
O.B.Andersen,T.S.Nielsen,B.Rossen dnb,extra 5
Gærdernes fald:14/2-14/3-28/l-32/5-100/6-159/4
B.James 12-3-25-2.Fordhouses 41 for 10 på 32.
3.overs.R.Brewer 14,R.Salter 10.Gærdernes fald
7/l-20/3-22/2-24/5-27/6-27/7-33/8-37/9-41/4-
41/10.M.Petersson 7-2-13-3,0.B.Andersen 7-2-
10-1,K.Kristensen 6-3-7-0,T.S.Nielsen 8-6-4-4,
Cl.Morild 1-0-1-0,Ca.Morild 3.3-2-1-2.

21/5 79.0mbersley.DCF XI-WORCESTERSHIRE CRIC
KET ASSOCIATION XI.(60 ov).Ingen afgørelse på 
grund af regn.DCF XI vandt lodtrækningen og 
gik i marken. 

WORCESTERSHIRE CA XI 95 for 10 på 38.5 overs. 
D.d-Oliveira 30+,C.Bates 14,R.Orchard 14.Gær
dernes fald:15/l-22/2-30/3-39/4-54/6-55/7-73/
8-74/9-74/10-95/ll.S.Thomsen 9-3-13-0,M.Peters
son 11-4-22-2,0.B.Andersen 10-2-30-4,H.Morten
sen 8-1-19-3,Ca.Morild 0.5-0-6-1.DCF XI 19 for
0 på 12.5 overs.Cl.Morild 12+,K.Kristensen 6+.

28/5.79.Redditch.DCF XI-REDDITCH CC.(60 ov).In 
gen afgørelse på grund af regn.Redditch vandt 
lodtrækningen og gik i marken. 

DCF XI 58 for 4 på 24 overs.Cl.Morild 2,K.Kri

stensen l,P.Hansen O,J.B.Andersen l,Ca.Morild 
40+,S.Thomsen 10+.Gærdernes fald:3/2-3/1-5/3-
13/4.Thomas 7-6-6-2. 
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KUN EEN DANSKER havde indtil ICC-turneringen spil
let 25 landskampe for Danmark og det endda i træk. 
Den næste,der nåede de 25 landskampe,var anfører 
KLAUS BUUS.Han blev hyldet af PETER HARGREAVES og 
af de_to hold forud for landskampen mod CANADA og 
han fik en smuk gave fra Dansk Cricket Forbund til 
minde om begivenheden - endnu en spiller står for 
tur til hæderen.Men det kan tidligst blive til næs
te år.HENRIK MORTENSEN,hvis kamp mod Sri Lanka var 
hans 24.kan blive det næste medlem af den eksklusi
ve klub,der foreløbigt tæller CARSTEN MORILD og an
fører BUUS. 
ICC-TURNERINGEN er den største cricketoplevelse, 
jeg har haft,sagde landsholdsanfører KLAUS BUUS ef 
ter hjemkomsten.-Landsholdet var velforberedt gen
nem fem fællestræninger og kastningen og markspil
let i England var det bedste,jeg har set. 
Inden vi blev slået af Sri Lanka i mellemrunden 
havde vi skabt international respekt om dansk cric
ket.I de engelske aviser gjorde man grin med os,at 
vi spionerede i kampen mellem vore to kommende mod 
standere Canada og Bangladesh.Så undertippet og u
påagtet en cricketnation var vi.Men da vi slog dem 
begge,tror jeg nok at man ændrede opfattelse af 
dansk cricket. 
På spørgsmålet om,hvordan man kan gøre landsholdet 
stærkere,siger Buus:-Ved at skabe mulighed for ud
betaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste 
Desværre er der ingen penge i cricketsporten i Dan
mark og det er nok vort største problem. 

DA DET kom til stykket,kom det danske landshold af 
sted uden læge.Det var ellers aftalt at DENNIS RA
HAVE skulle deltage.Under turneringen viste det 
sig imidlertid,at det snarere var en god gammel
dags massør,der var brug for. Især HENRIK MORTENSEN 
og CARSTEN MORILD led under skader,men en kiroprak 
tor og gode,gammeldags isposer hjalp lidt på sagen 
Morild holdt helt fri i træningskampen mod Aston 
Unity,hvor heller ikke Mortensen blev meget brugt. 
Det var helt vitalt for den danske indsats at dis 
se to spillere er i orden - men om det på længere 
sigt vil mærke dem,er ikke til at sige.Problemer
ne var alvorlige nok for begge,så længe de stod på 
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DELTAGERNE i ICC-trophy-turneringen er alle amatø
rer,sådan da.For et land som Sri Lanka kan næppe 
arrangere en tre-måneders tur til Europa uden støt 
te fra �tore firmaer,ligesom Sri Lanka jo også har 
folk spillende på kontrakt rundt om i de engelske 
conties.Bangladesh havde,efter hvad rygterne sag
de,fået et statstilskud for at kunne deltage.Natio 
nerne fra Stillehavet havde allieret sig med luft
fartssel�kaber som sponsores,holdene fra Malaysia 
og fra Singapore med deres hjemstaters storindu
strier,skal man dømme efter de souvenir-programmer 
de to landshold mødte frem med.Men de sidste ama
tører - danskerne - kom da heller ikke til at gå 
helt forgæves i deres bønner om hjælp.HANDELSBAN
KEN,der jo altid er med i billedet,gav et smukt be 
l?b som støtte til forbundet til turen,spillerne 
fik tasker.CHARLIE gav skjorter til holdet og DOMI
NION SPORT - d.v.s.PATRICK,YONEX,NIKE - udstyrede 
holdet �kke alene med mængder af GATORADE men også 
hv�r spiller med en smuk træningsdragt i grønt og 
hvidt med et smagfuldt DANMARK på ryggen.Kombine
ret med blazers,benklæder og slips,så gjorde det 
danske hold_så absolut et glimrende indtryk,hvor 
det førte sig frem - det vil både spillerne og DCF 
gerne takke alle for,der har bidraget. 

DET DANSKE cricketlandshold kan sende mange venlige 
tanker til ERLING FROULUND,som efter at have inspi
ceret det oprindeligt planlagte kvarter for de dan
ske cricketers,THE COBDEN HOTEL i Birmingham,forkas 
tede dette og istedet fandt frem til THE EUROPA LOD
GE MOTOR HOTEL i West Bromwich.Mens de 13 andre 
hold sad dels på THE COBDEN,dels på NORFOLK HOTEL 
og nidstirrede hinanden på alle regnvejrsdagene,sam 
tidig med at det viste sig at de to hoteller var af 
holds,blev danskerne passet og plejet som konger på 
EUROPA LODGE.Der er man vant til at have med sports 
folk at gøre,fordi WEST,BROMWICH ALBION og fodbold
mandskabets modstandere fra ].division holder til 
der.Hotelpersonalet var samtidig så venlige at si
ge at danskerne var det mest rolige hold sportsfolk 
de nogensinde havde mødt.Lige nabo til hotellet lå 
WEST BROMWICH DARTMOUTH CRICKET CLUB,der stillede 
træningsfaciliteter til rådighed,når vejret var til 
det,så det hele kunne ikke være bedre. 

BORTSET fra visse transportproblemer,forårsaget,som 
ICC-turneringens arrangør J.GARDINER sagde det,af 
at vi jo boede "ude i junglen" forløb arrangementet 
lydefrit - både hjemmefra og i England.På een enes
te ting nær,men det var til gengæld også en fatal 
brøler,der kan have kostet dansk cricket en del 
goodwill i England på trods af de gode resultater. 
Det var bestemt at samtlige deltagende hold både i 
ICC-trophy-turneringen og i Prudential Cup skulle 
besøge BUCKINGHAM PALACE og møde dronningen.Det ske 
te også for alle hold - på nær det danske,som da 
sad i flyet på vej hjem til pokalfinalen,som par
tout skulle spilles om søndagen.PETER HARGREAVES 
mødte op uden andre danskere og det underholdt han 
så dronning ELIZABETH med - hun spurgte selvfølge
ligt,fordi hun netop da havde været på officielt be 
søg herhjemme.At danskerne også blev snydt for mat
chen ENGLAND-AUSTRALIEN på Lord·s var en biting.Men 
den afslutning på turen var særdeles usmart lavet 
hjemmefra. 

NORMALT plejer danske cricketers,selvom det også 
er landsholdsspillere,ikke at blive bestormet med 
ønsker om autografer,men det var faktisk hvad der 
skete i ret stor stil ved de forskellige landskam
pe,ligesom der kom skriftlige anmodninger fra det 
meste af England,hvor cricketinteresserede bad om 
det danske landsholds autografer.Her kom en nyde
lig lille brochure,med billede og en kort præsta
tion af hver enkelt spiller på engelsk,ganske han
dy ind i billedet.Brochuren er fremstillet på BUR
MESTERS BOGTRYKKERI i Aalborg.Størst chance for 
skrivekrampe fik de danske spillere dog,da de hver 
skulle sættes deres navn 50 gange på en serie før
ste dags kuverter, der skulle være interesse for hos 
frimærkesamlere - hvor,lykkedes det dog aldrig dan 
skerne at finde ud af.Det ville ellers have været 
smart at skænke hver enkelt spiller en kuvert til 
minde. 



HOLLAND fik ikke meget ud af ICC-trophy-turnerin
gen og det var måske en vis engelsk dommers skyld. 
Efter at Wales havde scoret 170 for 7 mod hollæn
derne nåede de i regnvejr op på godt 50 på 27 o
vers.Da det stadig regnede ventede alle at kampen 
skulle blive afbrudt og Holland ihvertfald få to 
turneringspoints ud af det - men dommeren gennede 
hollænderne til gældet igen indtil der akkurat var 
kastet 30 overs,og så havde hollænderne tabt kam
pen på dårligere scoringshastighed end waliserne! 

ARGENTINA er det eneste sydamerikanske land,hvor 
cricket spilles af den indfødte befolkning.De ca. 
300 aktive,der er,går om ikke andet op i sagen.Det 
kostede nogle af spillerne deres jobs hjemme i Ar
gentina at tage til England - men alligevel ser ar 
gentinerne,der ikke kunne undgå .sidstepladsen i de 
res pulje,deltagelsen i turneringen som en opmunt
ring,der måske kan føre til øget tilgang.Israeler
ne har iøvrigt også kun ganske få hundrede aktive 
fortrinsvis indvandrere. 

HVAD tallet af aktive cricketers angår,er FIJI bed 
re forsynet end Danmark,ihvertfald i forhold til 
befolkningstallet.Fiji har ca.750 spillere ud af 
sin halve million mennesker - vi kan,hvis det går 
højt,mønstre ca.3000 ud af vore 5 1/2 million ind 
bygge re. 

PAPUANERNE var måske de mest skuffede under hele 
turneringen - to af deres kampe,som de var rejst 
fra den anden side jordkloden for at spille,blev 
ødelagt på grund af regn.Ind i mellem viste de dog 
kvaliteter nok til at overbevise om at de måske er 
bedre end slutplaceringen siger - akkurat som vi 
ved,at hollænderne er det. 

CANADA,USA og lille DANMARK i al ubeskedenhed,var 
nok de største positive indslag i turneringen.Især 
USA var langt bedre rustet end ventet - på samme 
måde som med det canadiske landshold er det indvan
drere ,der danner rygraden ,men i John Rei d havde 
man i hvertfald en repræsentant for "the a 11 ameri -
can college boy"-type og han var slet ikke dårlig. 
Wayne Stuger,der tidligere har spillet i Vestindi
en og Kamran Khan fra Lahore ,præsterede at score 
90 på 13 overs mod selveste Sri Lanka - og USAs 
168 var den største inning mod Sri Lanka indtil fi 
nalekampen mod Canada. 

'NEIL HARMON,cricket-journalist ved Birmingham Eve� 
ning Mail endte med at blive det danske holds spe
cielt gode ven.Da fire danskere dukkede op for at 
se,hvordan kampen Canada-Bangladesh forløb - det 
var Danmarks to kommende modstandere,skrev han føl 
gende epistel: 
-Don Revie blev kendt for sine fodbold-dossiers.De
engelske fodboldspillere blev sendt i seng med fle
re ark tætskrevne sider om deres modstandere,som
spillerne så skulle fordøje i løbet af natten.
Det vil ikke undre spor hvis de danske cricketspil
lere i ICC-turneringen er gået i seng i aftes med
et lignende materiale.
Ihvertfald er det sikkert at de lavmælte,piberygen
de,overskægs-snoende konferencer mellem fire ældre
danskere ved mødet mellem Canada og Bangladesh i
går,ikke drejede sig om vejret.
Den danske journalist Ole Larsen førte sin speciel
le scorebog og der var megen stikken hovederne sam
men dagen igennem.
Det ser ud,som om danskerne vil være godt inde i
canandiernes stærke og svage punkter før den afgø
rende match i morgen.Og det ser ud til at de kan
behøve det.Canada har nemlig tegnet sig for de to
hidtil største halvlege i turneringen.
Som den canadiske manager Mervyn Savage sagde:-Jeg
har ikke noget imod,at danskerne har gjort notater
Det er hvad der sker på banen i morgen,som tæller!
Og da han leder et hold som for blot to år siden
slog Australien med både Lillee,Thomson,Chappell
brødrene o.s.v.må Savage have en stille tiltro bag
sine ord,skrev Harmon.Men han var også den første
til at lykønske danskerne,da de havde slået Canada
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DE ENGELSKE aviser ofrede en del plads på ICC-tro
phy-turneringen,især i starten,selvom de mere seri 
øse cricket-skribenter slog fast at bortset fra 
Sri Lankas gærdekvaliteter var standarden i turne 
ringen ikke bedre end god engelsk klubcricket.Den 
danske indsats blev dog stort set positivt bedømt 
- eller med let pen,skulle man måske sige.En mere
seriøs skribent i The Daily Telegraph havde en ræk
ke kritiske bemærkninger om den danske markopstil
ling i kampen mod Fiji,men bemærkede også at fiji
anerne var ganske �de af stand til at udnytte den
danske mangel på taktisk ekspertise.Skribenten un
drede sig over at Steen Thomsen havde en long-off
fra starten,at vi overhovedet ikke brugte cover
point og at vi "posterede en backward point som
stort set ikke fieldede en bold".

DE forskellige landshold rejste to og to ud med 
samme bus,både når de skulle spille mod hinanden, 
eller spille træningskampe.Ved en lejlighed begynd 
te danskerne pludseligt at tænke på sorte gryder, 
spyd og meget mere,da PAPUANERNE,som Danmark delte 
bus med den dag,pludseligt istemte deres kampråb. 

APROPOS kampråb - de vestindisk prægede canadiere 
gik og opmuntrede sig selv og hinanden med tilrå
bet Go,Canada,go!KLAUS BUUS der fejrede både den 
danske sejr over Canada og sit 25.landskampjubilæ
um fandt på sin egen lille tilføjelse til det slag 
ord:-Go,Canada,go - and they went! 

ØSTAFRIKAS sammenbrud i den afgørende kamp om pul
jesejren mod BERMUDA fik de engelske aviser til at 
kalde det "naragtigt" at Østafrika i 1975 var ble
vet inviteret til at deltagere i Prudential Cup. 
Østafrika,der var uden spillere fra Uganda,præste 
rede sørgelige 94 for 9 på 60 overs.Bermuda,hvis 
hovedkaster Parfitt,endda var skadet,scorede 100 
points for tabet af bare eet gærde på knap 29 o
vers. 

PORTRÆTTET her viser J.R.GARDINER,der organisere
de hele turneringen.Han hørte ikke til danskernes 
bedste venner og vice versa.For det første fordi 
vi skabte ham problemer ved at ville være helt u
de i West Bromwich - for det andet,fordi han hav
de en lille diskussion med vores eget spillende 
MCC-medlem under Sri Lanka-kampen,på et tidspunkt
hvor vores sportsligt gode resultater ellers havde
fået den gode mr.GARDINER til om ikke at elske os
så dog til at affinde sig med vores eksistens.Men
det er jo ikke sikkert,at han skal arrangere tur
neringen i 1983.Ellers var der ikke ende på den
venlighed og gæstfrihed vi mødte overalt i de en
gelske klubber,der var værter for turneringen.
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OLE MORTENSEN blev en elsket person af journalis
terne efter kampen mod Fiji - a 6 ft.4 inc.speed
terror - som en af dem kaldte ham.Hans moustache
prydede ansigt gjorde ham til en "tro di sci pe l af 
Dennis L illee" og aviserne nærmest dånede,da de 

fandt ud af,at han var ansat i skattevæsenet.Ole 

Mortensen var selvsagt med på spørgen og kan cite
res for følgende fra Daily Mail om sit arbejde: 
�when people don't pay their income tax I go round 
to see them and have a friendly chat.Men Mails Bri 

an Scovell bemærkede også at Mortensen ikke var 

meget under Bob Willis'fart og at counties ville 

finde det umagen værd at sende en eller anden ned 

for at kigge på Mortensen.Under dette interwiew 
bemærkede journal i sten også at Ole Mortensen drak 
soda af et pint-krus og det blev til at han nippe
de af en pint whisky og soda - den blev også brugt 

i radien med det resultat at mange af de søde da
mer,der sørgede for bespisningen ved de senere kam

pe så på Mortensen med en blanding af rædsel og be 

undring.For slet ikke at tale om hotellet,hvor en 

af tjenerne en middagsstund stilfærdigt kom listen 

de hen til undertegnede og sagde:-Sorry si r,the a
nimal of your group asks if he can have some straw 
berries.Is it all right with you? 

I KAMPEN mod Malaysia nåede HENRIK MORTENSEN hvad 
ingen dansk spiller før ham har præsteret.På halv
legens sidste bold stokkede Bent Rossen malaysier
nes sidste mand på Henrik Mortensens kast og det 

var Mortensens landskampgærde nr. 100.Han blev hæd
ret af DCF med et smukt sølvkrus for præstationen. 

OLE MORTENSEN blev "Man of the match" for sin kas
tepræstation mod Fiji - 4 gærder for 15 på 12 o
vers,mens CARSTEN MORILD fik præmiebattet for sin 
topinning på 66 not out - plus 3 gærder for 32 i 
landskampen mod Malaysia. 

EFTERHANDEN som de danske kampe skred frem,viste 

det sig at nogle englændere trods alt vidste,at 

der spilles cricket i Danmark.Forespørgslerne på 
autograferne understregede det og vi fik også en 
fast fan - en vis hr .Madsen,født i England af dan
ske forældre.Han kunne ikke tale dansk,men læse 

det,så et eksemplar af DCFs jubilæumsskrift gjorde 

næsten ligeså megen lykke,som da Torben Skov greb 
'den sidste bangl adeshi ud - da var Madsen den før
ste til at styrte ind på banen og omfavne Skov. 

DA DANSKERNE jo ikke fik lejlighed til at se så godt 

som alle verdens cricketlands hold på BUCKINGHAM PA
LACE måtte man nøjes med modtagelsen på rådhuset i 

BIRMINGHAM,men den var til gengæld også ganske impo
nerende.Alle hold optrådte i ens blazers,danskerne 

selvfølgeligt også,enkelte fijianere med skørt,sik
herne med deres karakteristiske turbaner.Ved en min 

dre reception,senere under turneringen,arrangeret af 
THE CRICKET SOCIETY og holdt i MOSELEY var det mana
gers ,anførere m.fl. der mødtes. Jo der er sti 1 over 

sagerne i gamle England endnu. 

KUNNE fijianerne ikke slå os i cricket,kunne de 
til gengæld besejrede både det danske landshold og 
de øvrige tilhørere i sang.Både i klubhuset og bag 
efter hjemme hos den greve,der ejede banen og som 

bød begge hold på en drink, lod de deres smukke fæd 
relandssange klinge flerstemmigt til alles henryk
kelse.Der var ingen danske,der følte trang til at 
Oplade deres mere eller mindre malmfulde røster o
venpå den præstation. 

AT SRI LANKANERNE ikke var usårlige gav en kamp 
mod Birmingham League-holdet WALSALL bevis på.På 
en regnvåd pitch nåede Sri Lanka kun 63 efter at 

have mistet de første 5 gærder for kun 11.Vejeret 
generede selvsagt også Walsall,men det engelske 
klubhold passerede Sri Lankas score med to gærder 

i behold.Alligevel synes Sri Lanka i spillet om 

Prudential Cup at have vist sådanne,især gærdemæs
sige kvaliteter,at nationen vil blive optaget mel
lem de testspillende.Sidste år manglede der kun 

een stemme.Sker det,må Canada,Danmark og Bermuda 
slås om at være den bedste associerede nation. 
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SCOREBOARD 

Pulje l: 
22/5.SINGAPORE over AR
GENTINA med l st.gærde. 
(4-0).Arg.153/9,Singap. 
155/9 (59.2 ov). 
22/5.PAPUA/NEW GUINEA
ØSTAFRIKA.Ingen afgørel
se p.gr.af regn.(2-2).Pa 

pua 101/8 (39 ov). 
24/5. BERMUDA over PAPUA/ 
NEW GUINEA med 7 st.gær
der.(4-0).Papua 90,Bermu 
da 92/3 (23.2 ov). 
24/5.ØSTAFRIKA over AR
GENTINA med 5 st.gærder. 
(4-0).Arg.147,Øastafrika

148/5 (53.2 ov). 
29/5.ARGENTINA-PAPUA/NEW 
GUINEA.Ingen afgørelse p 
gr.af regn.(2-2).Arg.85/ 
4 (33 ov). 
29/5.BERMUDA-SINGAPORE. 
Intet spil.Regn.(2-2) 

kp 
DANMARK 4 
CANADA 4 
BANGLADESH 4 
FIJI 4 
MALAYSIA 4 

Pulje 3: 

V U t 
4 0 0 
3 0 l 
2 0 2 
0 l 3 
0 l 3 

pts 

16 
12 
8 
2 
2 

22/5.WALES over HOLLAND 
på højere scoringshastig 
hed.(4-0).Wales 170/7, 
Holland 59/2 (30 o).Regn 

22/5.USA over ISRAEL med 

41 points.(4-0).USA 126, 
Israel 85 (46 ov). 
24/5.HOLLAND over ISRAEL 
med 8 st.gærder.(4-0).Is 

rael 105,Holl.107/2 (32. 
l ov).
24/5.SRI LANKA over USA
med 6 st.gærder.(4-0).US 
168,Sri Lanka 170/4.(40 
ov) 
29/5.WALES-SRI LANKA.In
tet spil .Regn. (2-2). 
29/5.HOLLAND-USA.Intet 

l /6. BERMUDA over ARGENTI
NA med 9 st.gærder.(4-0) 
Arg.84,Bermuda 85/1 (15. 
5 ov). 

spil .Regn. (2-2). 
1/6.ØSTAFRIKA over SINGA 
PORE med 5 st.gærder (4- 1/6.SRI LANKA over HOL
O).Sing.131/9,Østafrika LAND med 45 points.(4-0) 
132/5 (52.2 ov). Sri Lanka 212/8,Holland 

167/8.
4/6.PAPUA/NEW GUINEA over 

SINGAPORE med 87 points. 1}6.W�LES over ISRAEL m. 
(4-0).Papua 174,Singapore 91 por nts.(4-0).Wales 

87 (54.3 ov). 234/5,Israel 143/9. 

4/6.BERMUDA over ØSTAFRI- 4/6.ISRAEL over SR� LAN
KA med 9 st.gærder.(4-0) KA �den ka�p,da Sri Lan
Østa.94/9,Bermuda 100/1 ka ikke stillede op.(4-0 
(28.5 ov). 4/6.USA over WALES med 8 

kp v u t pts points.(4-0).USA 190,Wa-
BERMUDA 
ØSTAFRIKA 
PAPUA/NG 
SINGAPORE 
ARGENT INA 

4 3 l O 14 les 182. 
4 2 l l 10 
4 1 2 l 8 
4 l l 2 6 
4 0 l 3 2 

kp v u t pts 

SRI LANKA 4 2 l l l 0
USA 4 2 l l 10 
WALES+) 4 2 l l 10 

Pulje 2: HOLLAND 4 l l 2 6 
22/5.CANADA over MALAYSIA 

ISRAEL 4_ l O 3 4 
med 44 points.(4-0).Cana- +)Wales,der i�ke er IC�-
da 185/9 Mal.141 ffi:dlem,k�nne _ikke �v�li-' · ficere sig til semifina-
24/5.BANGLADESH over FIJI lerne. 
med 22 points.(4-0).Bang. 
103,Fiji 81 {35.2 ov). Semifinaler: 

29/5.CANADA over BANGLA
DESH med 48 points.(4-0) 
Canada 190/9,Bangl.142. 
29/5.FIJI-MALAYSIA.Intet 

spil .Regn. (2-2). 
1/6.BANGLADESH over MALA 
YSIA med 7 st.gærder.(4-
0).Mal .114,Bangl .115/3
(41.2 ov).
4/6.CANADA over FIJI med 

56 points.(4-0).Canada 

209/6.Fiji 153 (53.5 ov ) 

6/6.SRI LANKA over DAN
MARK med 208 points·.sri 

Lanka 318/8,Danmark 110 
{42.5 ov). 
6/6.CANADA over BERMUDA 
med 4 st.gærder.Bermuda 

181,Canada 186/6 (57.50) 
Finale: 
21/6.SRI LANKA over CANA 
DA med 60 points.Sri Lan 
ka 324/8,Canada 264/5. 
(60 ov). 



BREVE FRA LÆSERN� 

Hermed vil jeg gerne takke DCF,fordi forbundet udtog mig 
som leder for drengelandsholdet,der skulle til Holland. 
For det første lærte jeg en mængde nye mennesker at ken
de og for det andet kunne man som drengetræner se,om det 
drengene har lært,også holder i international cricket. 
Det følgende skal ikke være en dyrkelse af eliten,men en 
opfordring til alle trænere om at højne standarden. 
Næsten alle klubber har en eller flere spillere,som kan 
være på tale til et udvalgt drengehold,der f.eks.skal 
deltage i DCFs landsdelsstævne. 

NYKØBING M.drog i slutningen af juli med et selskab på 
ialt 26 til klubbens engelske venskabsklub LEWES PRIORY 
Dels skal man spille cricket,dels se nogle af de syden
gelske seværdigheder.Turen varer 12 dage og der er af
sat tid til seks kampe.En række lokale firmaer på Mors 
har ydet støtte til turen,bl .a.med gaver til værterne, 
klubjakker m.v.samt vimpler med kommunens våbenskjold 
og vel at mærke skænket af Morsø kommune,til modstander 
ne.Det er 3.gang Nyk.M.besøger Lewes Priory siden for
bindelsen blev etableret i 1971.Lewes Priory har haft 
hold i Danmark to gange i den.mellemliggende periode. 
SV. VILLUMSEN er anfører for et Nykøbing-hold ,der tæller 
otte tidligere og nuværende l.holdsspillere. 

VBB BERLIN har under stor festivitas gæstet SKANDERBORG 
hvor der blev afvikl et en tre-kantturne ring ,med HUSUM 
som 3.part.VBB mødte på Danmarkstourneen også HERNING 
og B 1913.I Skanderborg vandt hjemmeholdet med l ståen
de gærde over VBB,der var startet med 217 for 8 på 55 o
vers.(Talat 84,Fazal Quereshi (udlånt fra Herning) sco
rede 42,Leif Hansen 4/51).Skanderborg svarede med 220 
for 9 (Keld Kristensen 68,John Simonsen 53,Jan Wittus 
27,Lars Nielsen 25,Fazal Quereshi 4/23). 
VBB scorede 246 mod Herning,der havde bl.a.John Jesper
sen,Holstebro,og Jesper Morild,Hjørring med.Chapmann 
blev topscorer med 66,mens Fazal Quereshi her to� 4 gær 
der for 34.Herning-mandskabet svarede med 181 for 7.Fa
zal Quereshi scorede 55,Jesper Morild 44. 
I Odense var VBB ude for 143.Carson scorede 59,mens Mo
hammad Abbas tog 4 for 32 og Tonny Nielsen 3 for 17.B 
1913 vandt kampen ved at score 146 for ?.Lars H.Peder
sen blev topscorer med 58. 
I turneringen i Skanderborg vandt et blandet Skanderborg 
hold med 8 stående gærder over Husum,der startede med 
117 (Hermann Alker 36,Leif Hansen 3/15).Skanderborg sva
rede med 120 for 2.0le BUlow,der fra næste sæson spiller 
for Skanderborg 50,Jørn Steen Larsen 34+). 
!øvrigt var situationen ved at blive en smule pinlig i
Skanderborgs klubhus,da man samledes med de vestberlin
ske gæster til en bid brød.Da VBB var i Skanderborg sid
ste år,var det meningen,at Skanderborgs borgmester skul
le have overrakt årets idrætsledere en gave fra kommu
nen.Det kiksede,fordi man havde glemt at købe gaverne.
I år havde man tilkaldt viceborgmester Marinus Sørensen
for at overrække kommunens hæderskrus til idrætslederne
EVALD MØLLER og VIGGO WEISS PEDERSEN - og det slog et
par skår i festglæden at man atter i år havde glemt at
indkøbe krusene!

Dansk Idræts Forbunds DM-udvalg har under et møde be
handlet den ansøgning,et flertal af Dansk Cricket For
bunds bestyrelse indsendte om at få anerkendt et dansk 
mesterskab i kvindecricket.DM-udvalget konstaterer med 
glæde den udvikling,der har været omkring denne idræts
grens spindeside,men mener ikke at tiden er moden til 
indførelse af et officielt danmarksmesterskab.Man hen
stiller at DCF i endnu et par år gennemfører mesterska
bet som et forbundsarrangement.Hvis udviklingen viser 
sig at være stabil,kan DCF senere forny ansøgningen, 
skriver DIFs DM-udvalg. 

Gør vedkommende opmærksom på,at vil han gøre sig håb om 
at komme på et landshold som gærdespiller,skal han lære 
at spille konstant off-bowling og at slag til leg skal 
foregå langs jorden.Det betyder at træneren,når vedkom
mende skal til gærdet på banen eller i båsene,må tage de 
bedste bowlere og lade dem kaste konstant i off - med en 
stærk off-mark,hvis det foregår på banen. 
Når gærdespilleren eller spillerne så er færdige og bred
den skal ind,så deler træneren bowlerne op på hver sin 
bås.Hvis vedkommende vil gøre sig håb om at komme på 
landshold som kaster,så skal han lære at kaste konstant 
i off og på gærdet (dog helst ikke på legpinden).Samti
dig skal han kunne sætte sin egen mark.Grunden til den 
konstante off-bowling er,at man dermed- kan holde modpar
tens score nede.Et eksempel - de hollandske kastere (på 
nær slowbowleren) havde fire bolde på legsiden alt i alt 
i de tre dage,kampene varede,og de faldt alle på sidste
dagen. 
Så er der sikkert nogle,som siger - hvad gør man så ved 
dem,der hverken kan bowle eller stå ved gærdet?Så må de 
trænes op til at være gode markspillere,så de også har 
en chance.Men også gærdespillere og kastere skal lære at 
spille i marken,at følge med ind,at give opbakning o.s.v. 
Og skulle der være en klub,som har et anføreremne,så lær 
vedkommende alt om anførerens opgaver. 
Jeg håber,at dette lille brev har medvirket til at alle 
drengetrænere får pudset deres spiller/spillere så meget 
af,at DCFs drengelandshold slår de hollandske drenge,næs-
te gang de mødes· Henry Baadsgaard 

dren�etræner 
Vestjyden Esbjerg 
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STILLINGER 

(PR.29.JULI 1979) 

DM-SPILLET: 
29/7.SKBORG-SVANHOLM 6-1 
AAB 4 21 5.25 
GLOSTRUP 6 22 3.83 
SKANDERBORG 7 24 3.43 
SVANHOLM 5 15 3.00 
ARHUS 4 9 2.25 
RINGSTED 6 7 1.17 
OPRYKNING: 
28/7.KB-HJØRRING 1-6 
29/7.GLO.II-HERNING regn 
AB 
B 1909 
NYKØBING M. 
HJØRRING 
KB 
CHANG 
HERNING 
GLOSTRUP II 
KVALIFIKATION: 
15/7.FREM-ESBJERG 
SILKEBORG 
ESBJERG 
FREM 
VIBORG 
SVANHOLM II 
HORSENS 
3.DIVISION ØST:

3 18 6.00 
4 19 4.75 
5 20 4.00 
4 16 4.00 
4 14 3. 50 
4 14 3.50 
3 3 1.00 
3 2 0.67 

1-6 
5 30 6.00 
5 25 5.00 
6 18 3.00 
5 15 3. 00 
5 4 0.80 

trukket 

24/6. KB I I-SORØ
30/6.RING.II-SORANER 1-6
1/7.AB II-ROSKILDE 0-
1/7.KB II-SLAGELSE 0-8 
1/7.KØGE-NYK.F 6-1 
7/7.SLAGELSE-SVANH.III 8-0 
7/7.KB II-KØGE 0-8 
8/7.RING.II-NYK.F 6-1

SLAGELSE 
KØGE 
RINGSTED II 
SORØ 
SORANER 
AB II 
NYKØBING F. 
SVANHOLM III 
ROSKILDE 
KB II 

6 44 7.33 
6 35 5.83 
6 28 4.67 
5 22 4.40 
6 23 3.83 
5 14 2.80 
6 15 2.50 
6 10 l.67 
5 3 0.60 
5 l 0.20 

3.DIVISION VEST:
30/6.NYK.M.II-SKBORG II 6-1 
1/7.KOLDING-DRONNBG 6-1 
1/7.FRCIA-HOLSTEBRO 8-0 
7/7.DRONNBG-ARHUS II regn 
8/7.ESBJERG 11-8 1913 1-6

15/7.NYK.M.II-ESBJ.II 6-1 
28/7.SKBORG 11-ARHUS II 1-6 
B 1913 
FREDERICIA 
NYKØBING M.II 
KERTEMINDE 
SKANDERBORG I I 
KOLDING 
ARHUS I I 
HUSUM 
DRONNINGBORG 
ESBJERG II 
HOLSTEBRO 
MELLEMRÆKKE ØST: 
5/5.SORØ 11-JB 77 

8 45 5.63 
7 38 5.43 
8 35 4.38 
6 26 4.33 
7 28 4.oa 
6 22 3.67 
7 24 3.43 
7 18 2.57 
6 10 1.67 
7 11 1.57 
7 10 1.43 

0-8
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2/6.SORØ 11-BJERRED 1-6
9/6.SORØ II-AB III 1-6
30/6.KØGE II-LUND -0
30/6.GLOST.III-JB 77 1-6
30/6.NÆSTVED-AB III 8-0
7/7.AB III-ISHØJ 6-1
BJERRED-JB 77 8-0

KØGE I I 
BJERRED 
JB 77 
SLAGELSE II 
LUND 
GLOSTRUP III 
AB III 
NÆSTVED 
ISHØJ 
SORØ I I 

3 20 6. 67 
4 26 6.50 
5 26 5.20 
3 15 5.00 
3 12 4.00 
5 15 3.00 
6 15 2.50 
4 9 2.25 
6 12 2.00 
4 2 0.50 

MELLEMRÆKKE MIDT: 
26/6.1909 II-1913 II 6-1 
30/6.KOLD.II-KERTEM:II -0 
3/7.1909 II-KERTEM.II 6-1 
28/7.1913 II-ESBJ.III 1-6 
ESBJERG II I 
B 1913 II 
FREDERICIA I I 
B 1909 II 
KOLDING I I 
KERTEMINDE I I 

6 33 5.50 
7 36 5. 14 
5 20 4.00 
6 16 2.67 
4 8 2.00 
7 9 l. 29 

MELLEMRÆKKE VEST: 
30/6.HERNING II-HORS. 6-1 
CHANG I I 
VIBORG I I 
HOVEDGAARD 
HERNING I I 
HORSENS 

4 25 6.25 
4 23 5.75 
3 12 4.00 
6 13 2.17 
3 2 0.67 

KV INDER VEST: 
1/7.KERTEM-NYK.M 6-0
ESBJERG 
KERTEMINDE 
NYKØBING M. 
JUN IO RES: 
Kreds 42: 

4 24 6.00 
4 12 3.00 
4 0 0.00 

l /7. KERTEM-NYU-1.I 6-1
20/7.SKBORG-ESBJERG 0-
ESBJERG 
SKANDERBORG 
KERTEMINDE 
ARHUS 
NYKØBING M. I 

A-RÆKKE:

4 32 8.00 
5 26 5.20 
4 12 3. 00 
4 8 2.00 
5 4 0.80 

Kreds 71 :
27/6.GLOSTRUP-AB 6-0 
3/7.SVANHOLM-GLOSTRUP 6-0 
3/7.KB-FREM 0-6 
12/7.AB-SVANHOLM 0-6 
17/7.KB-AB 6-0 
17/7.SVANHOLM-FREM 6-0 
SVANHOLM 
GLOSTRUP 
AB 
FREM 
KB 
SORANER 
RINGSTED 

5 30 6.00 
5 18 3 .60 
5 12 2. 40 
2 6 3.00 
5 6 l . 20 
3 0 0.00 
3 0 0.00 

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

fordi en af parterne ikke kunne stil
le hold, er regnet som tabt for den 

pågældende klub og ikke spillet af 
modparten.Bliver sådanne kampe senere 

gennemført,indregnes resultatet i stil 
lingerne. 

DM-SPILLET 

30/6.SKANDERBORG (hj)-GLOSTRUP.l .halvleg ikke færdigspil 
let.(1-3).Skanderborg 158 (Erik Juul 37,Rene Thomsen 4/ 
31),Glostrup 135/8 (Søren Mikkelsen 46+,0le Roland 29, 
Per Rasmussen 5/51). 
1/7.AAB (hj) over RINGSTED med 9 st.gærder efter færdig 
spillet kamp. (8-0) .Ringsted 51 (Henrik Mortensen 5/12, 
Carsten Morild 4/20) og 81 (H.Mortensen 4/32,Ca.Morild 
3/17) ,AaB 52/6 (Leif Johansen 5/18) og 84/1 (Klaus Buus 
40+,H.Mortensen 39+). 
1/7.ARHUS (hj)-GLOSTRUP.l.halvleg ikke færdigspillet. 
(l-3).Arhus 180/9 (John Madsen 96,Søren Mikkelsen 3/53) 
Glostrup 173/9 (Søren Roland 42,0le Roland 40,Per Hansen 
31 ,Lars Mathiassen 3/50). 

7/7.SKANDERBORG (ude) over RINGSTED med 4 st.gærder ef
ter l .halvleg.(6-1).Ringsted 117 (Max Nielsen 23,Per 
Rasmussen 5/44,Torben Stern Møller 3/33),Skanderborg 
118/6 (Jan Wittus 27,Jan Hansen 4/47). 
8/7.GLOSTRUP (hj)-SKANDERBORG.l .halvleg ikke færdigspil 
let. (3-1) .Glostrup 243/3 (Steen Thomsen 102+,Søren Mik
kelsen 67+,0le Roland 37),Skanderborg 155/8 (Erik Juul 
lassen 57,John Simonsen 34,Thor Jensen 3/48). 

29/7 .SKANDERBbRG (hj) over SVANHOLM med 64 points efter 
l.halvleg.(6-1).Skborg 205 (Jens Priess 70,Keld Kristen
sen 63,Flemming Søegaard 4/42,Tom Kristiansen 3/40),Svan
holm 141 (Bjarne K.Jensen 49,Thomas Petersson 31+,Morten
Peters son 30)

OPRYKNING 

30/6.�JØRRING (hj) ov�r GLOSTRUP II med en halvleg og 
62 �01nts.(8-0).HJørr1ng 187/9 (Tom C.Nielsen 70,Jesper 
Morild 25,Per Pedersen 3/33),Glostrup II 51 (Niels Chr. 
Elefsen 6/14,Tom C.Nielsen 4/25) og 74 (Karsten Chri-
s tens en 6/ 34). 
30/6.B 1909 (hj) over NYKØBING M med 5 st.gærder efter 
l.halvleg.(6-l).Nyk.M.116 (Henning Jensen 37,Torben L.
Pedersen 34,Jan Rasmussen 6/33,Kjeld Lyø 3/29),B 1909
117/5 (Gulzar Ahmed 40+,Per Jacobsen 28).
1/7.CHANG (hj) over GLOSTRUP II med 2 points efter l. 
halvleg.(6-1 ).Glostrup II 77 (Torben Skov Nielsen 9/16) 
og 60/8 (Michael Pedersen 3/5) ,Chang 79/7 ( Jens J. Peder 
sen 26+,Steen Paulsen 5/42). 
l/7 .NYKØBING M (ude) over HERNING med 5 st.gærder efter 
l:halvleg.(6-1).Herning 134 (Tom Jensen 47,Fazal Queres
h1 41,Henn,ng Jensen 3/18,Erik Hansen 3/64),Nyk.M.139/5 
(Peter Dahlgaard 58,Bjarne Knakkergaard 49,Erling Krogh 
Andersen 3/50). 

7/7.B 1909 (ude) over GLOSTRUP II med 2 st.gærder efter 
l.halvleg.(6-1).Glostrup II 172 (Jørgen Nielsen 52,Stig
Hammerhøj 37,Steen Paulsen 27,Jan Rasmussen 5/63,Sule
man Khan 3/17),B 1909 173/8 (Gulzar Ahmed 67,Mogens Chri
stensen 27+,Steen Paulsen 4/79,S.Hammerhøj 3/24).

29/7.GLOSTRUP II (hj)-HERNING.Afbrudt p.gr.af regn.Her
ning 81/1. 



KVALIFIKATION 

30/6. VIBORG (hj) over SVANHOLM II med 59 points efter 
l.halvleg.(6-1).Viborg 113 (Ole Andersen 37,Jan Ander
sen 25,Klaus Frederiksen 6/43,Peter Schmidt 3/22),Svan
holm II 54 (Patrick Joseph 7/21,Flemming Agerskov 3/30)

1/7.SILKEBORG (hj) over SVANHOLM II med 10 points efter 
1 .halvleg.(6-1).Silkeborg 116 (Knud Randløv 45+,Bjarne 
Rasmussen 29,Kim Larsen 6/36),Svanholm II 106 (Leif 
Hansen 26,Erik Mikkelsen 6/41). 

7/7.ESBJERG (hj) over VIBORG med 85 points efter 1 .halv· 
leg.(6-1).Esbjerg 276 (Leif Øre 46+,Henning H.Petersen 
4�,Dennis Olesen 4�,H.C.Jensen 38,Jan Andersen 6/79), 
Viborg 191 (Keld Nielsen 46,Flemming Agerskov 36,Jan An· 
dersen 32,H.C.Jensen 5/61,Torben Jensen 3/76). 
15/7.ESBJERG (ude) over FREM med 2 st.gærder efter 1. 
halvleg.(6-1).Frem 184 (Finn Madsen 86,Carsten Griegel 
4/64,H.C.Jensen 3/66),Esbjerg 185/8 (Dennis Olesen 68+, 
H.C.Jensen 45,Torben Jensen 25,Khalid Latif 5/61 Asad
3/54). 

' 

3. DIVISION ØST

30/6.SORANER (ude) over RINGSTED II med 113 points ef
ter 1 .halvleg.(6-1).Soraner 174/8 (Frank Pearson 98,Jan 
Hansen 3/52),Ringsted II 61 (N.O.Bjerregaard 8/29). 

1/7.KØGE (hj) over NYKØBING F.med 77 points efter 1. 
halvleg.(6-1).Nyk.F.98 (Poul E.Nielsen 37,Dennis Seier 
7/30) og 41/1 (Søren Christensen 34+),Køge 175/6 (Ben
ny B.Nielsen 47,Dennis Seier 44,Erik Jensen 30). 

1/7.AB II (hj)-ROSKILDE.Tabt af AB II,der ikke stillede 
hold. 

1/7.SLAGELSE (ude) over KB II med 9 st.gærder efter fær 
digspillet kamp.(8-0).KB II 53 (Alf Sørensen 3/3,Bo 
Christiansen 3/23) og 96 (F.Hermann 32,S.Clausen 30,Bo 
Christiansen 3/13),Slagelse 69/1 (B.Christensen 27+,K. 
Christiansen 27+) og 84/1 (K.Christiansen 34+,E.Chri
stiansen 30+). 

7/7.KØGE (ude) over KB II med 8 st.gærder efter færdig
spillet kamp.(8-0).KB II 162 (Fl .Hermann 65,Iqtikhar 
Rana 34,Per B.Nielsen 6/35,Sv.E.Jørgensen 4/38) og 115 
(I.Rana 32,P.B.Nielsen 5/69,Dennis Seier 4/25),Køge 
175/2 (Benny B.Nielsen 65,Erik Jensen 42+,Jehangir Que
reshi 30+) og 115/2 (J.Quereshi 54+,Sv.E.Jørgensen 27). 

8/7.SLAGELSE (hj) over SVANHOLM III med 9 st.gærder ef
ter færdigspillet kamp.(8-0).Svanh.III 70,t-1.Iqbal 26, 
Alf Sørense.n 7 /27 ,Leif Jacobsen 3/6) og 11 o (Naude Steyn 
33,Bo Christiansen 5/21,A.Sørensen 3/35),Slagelse 75/0 
(B.Christiansen 42+,Kim Christiansen 31+) og 113/1 (Bo 
Christiansen 54+,Ebbe Christiansen 29). 

8/7.RINGSTED II (hj) over NYKØBING F.med 1 st.gærde ef
ter 1 .halvleg.(6-1).Nyk.F.81 (Flemming Søndergaard 30, 
Hans Olsen 5/35,Hans E.Juncker 3/41) ,Ringsted II 82/9 
(Jan Bredo 43+,Fl.Søndergaard 6/32,Poul E.Nielsen 3/39) 

3. DIVISION VEST

30/6.NYKØBING M.II (hj) over SKANDERBORG II med 4 st. 
gærder efter l.halvleg.(6-1).Skborg II 90 (Torben Stern 
40,Karl E.Poulsen 5/35,Karl P.Graversen 4/43),Nyk.M.II 
91/6 (Poul Pedersen 54+). 

1/7.KOLDING (hj) over DRONNINGBORG med 125 points efter 
l.halvleg.(6-1).Kolding 233/5 (P.E.Nielsen 69+,Henning
H.Jensen 55,Kjeld Petersen 30,H.Chr.Madsen 39) og 22/1,
Drborg 108 (Flemming Rasmussen 59,Lars P.Nielsen 5/35,
Albert Keun 3/33) og 157 (Fl.Rasmussen 69,Steen Høeth
29,L.P.Nielsen 6/60).

1/7.FREDERICIA (hj) over HOLSTEBRO med en halvleg og 
119 points.(8-0).Fredericia 218/4 (Steen Østergaard 87+ 
Bjarne Henriksen 44),Holstebro 51 (Peter Østergaard 6/5 
og 48 (Jan Østergaard 5/4). 

7/7.DRONNINGBORG (hj)-ARHUS II.Ingen afgørelse p.gr.af 
regn.Arhus II 226 (Erik Eyving 81,Erik Madsen 46,Des
mond Griffith 42,Jørgen Morild 25,Frank Jensen 3/8),Dr 
borg 108/6 (Bjarne Madsen 36+,Flemming Sønderbye 4/52). 

8/7.B 1913 (ude) over ESBJERG II med 2 points efter 1. 
halvleg.(6-1).Esbjerg II 97 (Tim Jensen 32,Jan Knudsen 
27,Erling Hauge 5/20) og 125 (Jan Villadsen 37,Mohammed 
Abbas 5/48),B 1913 99/7 (Preben Rasmussen 32+,Tim Jen
sen 4/49) og 60/3 (Jan Villadsen 3/5). 

15/7.NYKØBING M.II (hj) over ESBJERG II med 118 points 
efter l.hal vleg. (6-1) .Nyk.M. II 216/6 (Poul Larsen 53, 
Bjarne Knakkergaard 49,Peter Saabye 27,Lars Christian
sen 4/67),Esbjerg II 98 (Henrik Rasmussen 31+,Bj.Knak
kergaard 7/46). 

28/7.ARHUS II (ude) over SKANDERBORG II med 11 points 
efter 1 .halvleg.(6-1).Skborg II 83 (Flemming Sønderbye 
7/42) og 117/9 (Steen Sørensen 30,Sv.Age Nielsen 26,Fl. 
Sønderbye 5/66,Per Andersen 3/40) ,Arhus II 94/9 (Fl.Søn
derbye 25,Bo Jepsen 6/50,K.M.Nielsen 3/37) og 64/6 (Bo 
Jeps en 3/12). 

MELLEMRÆKKERNE 

KREDS 31 

5/5.JB 77 {ude) over SORØ II med 10 st.gærder efter fær 
digspillet kamp.(8-0).Sorø II 33 (Amdjad 3/16) og 50 
{Amdjad 3/13),JB 77 127 {Martin 74+,Keld Andersen 4/35) 
og 8/0. 

2/6.BJERRED (ude) over SORØ II med 210 points efter 1. 
halvleg.(6-1).Bjerred 243/7 (Kogs Reddy 102+,Leon Zee
derberg 39),Sorø II 33 (K.Reddy 3/0). 

3/6.BJERRED (hj) over JB 77 med en halvleg og 52 points 
(8-0).Bjerred 160 (Jaya Reddy 79,Shahid Sial 31,M.Amd
jad 7 /50) ,JB 77 37 ( Kogs Reddy 5/8,Leon Zeederberg 5/27) 
og 71 (M.Amdjad 29,Razzak 4/9) 

9/6.AB III {ude) over SORØ II med 45 points efter 1. 
halvleg.(6-1).AB III 124/9 (Ths.Provis 62,Keld Andersen 
6/53),Sorø II 79 {Ths.Provis 6/42,J.C.Nielsen 4/32). 

30/6.NÆSTVED (hj) over AB III med 41 points efter fær
digspillet kamp.(8-0).Næstved 116 (Niels Bagh 28,J.C. 
Nielsen 4/28,0le Stenersen 3/6,Søren Marthorst 3/50) og 
82/7 (Leif Henriksen 32,0.Stenersen 6/41),AB III 55 (L: 
Henriksen 4/13) og 96 (O.Stenersen 52,Ths.Provis 31 ,Lars 
Rasmussen 4/19,Mogens Hansen 3/24). 

30/6.KØGE II {hj)-LUND.Tabt af Lund,der ikke stillede 
hold. 

30/6.JB 77 (ude) over GLOSTRUP III med 6 st.gærder ef
ter l.halvleg.(6-1).Glostrup III 122 (John Svensson 60 
Sankey 7/36),JB 77 148/4 {Sankey 49+,T.Rowbury 45). 

7/7.AB III (hj) over ISHØJ med 5 st.gærder efter l.halv
leg.(6-1).Ishøj 182 (Amwar 69,Nawaz 26,Charlie 26,Tho
mas Provis 5/35,Th.Kvist Jensen 3/40),AB III 191/5 (Hen
ning Hauth 48,Bent Hauerberg 36,Ths.Provis 31,Jørgen 
Finni_ch 30+,Nawaz 3/40). 
KREDS 32 

26.-27/6.B 1909 II (hj) over B 1913 II med 23 points 
efter l.halvleg.(6-1).B 1909 II 84/8 (Per Jacobsen 41, 
Mahammed Abbas 3/17,Elyas Hussain 3/29) og 92/9 (P.Ja
cobsen 44,M.Abbas 6/18),B 1913 II 61 (P.Jacobsen 5/24, 
Keld Jannings 4/31) og 57/9 (K.Jannings 3/15,P.Jacob-
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sen 3/26). 

30/6.KOLDING II (hj)-KERTEMINDE II. Tabt af Kerteminde 
II,der ikke stillede hold. 

3-4/7.B 1909 II (hj) over KERTEMINDE II med 4 st.gær
der efter l.halvleg.(6-1).Kerteminde II 104 (Keld Jan
nings 6/46,Egon Jensen 3/28),B 1909 II 108/6 (K.Jannings
52,Peter Lyø 3/17).

29/7.ESBJERG III (ude) over B 1913 II med 120 points ef
ter l.halvleg.(6-1).Esbjerg III 199 (Otto Gade 67,Knud 
Hansen 43,W.Svane 36,Herluf Nielsen 3/40,Kaj Hansen 3/ 
61,Torben Hirtz 3/34) ,B 1913 II 79 (Otto Gade 5/35,Knud 

Hansen 4/25). 

KREDS 33 

30/6.HERNING II (hj) over HORSENS med 74 points efter 
l .halvleg.(6-1).Herning II 187 (Bent Jensen 39,Michael
Bjerre 33,Henrik Bjerre 29,H.P.Fenger 26,Steen Sodemann 

6/38,Per Hansen 3/54),Horsens 113 (Poul E.Hjorth 39,
Bent Jensen 7/35).

KVINDER 

KREDS 35 

1/7.KERTEMINDE (hj) over NYKØBING M.med 7 st.gærder.(6-0) 
Nyk.M. 72/6 (Birgit Støvlbæk 14),Kerteminde 79/3 (Jena 
Larsen 24+). 

JUNIOR 

KREDS 42 

1/7.KERTEMINDE (hj) over NYKØBING M.I med 2 points ef
ter l.halvleg.(6-1).Kerteminde 123 (Peter Lyø 43,Jes�er 
Jakobsen 5/59,Martin Ry Krogh 3/18),Nyk.M.I 121 (Chri
stian Mikkelsen 26,Knud Larsen 6/34,P.Lyø 4/45). 

29/7. KERTEMINDE (hj )-SKANDERBORG. Regn. (Udsat fra 24/5). 

20/7.SKANDERBORG (hj}-ESBJERG.Tabt af Skanderborg,der 
ikke stillede hold.(Udsat fra 27/5). 

4/8.NYKØBING M.I (hj)-ARHUS.Udsat 

KREDS 43 

7/7.NYKØBING M.I (hj) over HJØRRING med en halvleg og 
71 points.(8-0).Hjørring 9 (Karl E.Poulsen 4/5) og 21 
(Bjarne Knakkergaard 5/4),Nyk.M.I 101/4 (Bj.Knakkergd. 
27,0le Niim 26+,0tto Hansen 27). 

DRENGE 

KREDS 51 

30/6.KØGE (hj) over ROSKILDE med 7 st.gærder efter l. 
halvleg.(6-1).Roskilde 133 (Leif Nielsen 82,Kenneth Ja
cobsen 5/35),Køge 134/3 (Peter Stoustrup 68+,0le Stou
strup 25). 

KREDS 52 

30/6.FREDERICIA (hj) over B 1913 med l point efter l. 
halvleg.(6-1).Fredericia 84 (Morten Thomsen 57,Michael 
Clausen 3/3,Naveed B.Malik 3/31),B 1913 83 (M.Thomsen 
5/43,Johnny Andersen 4/16). 

KREDS 53 
30/6.ARHUS (hj) over VIBORG med 8 st.gærder efter fær
digspillet kamp.(8-0).Viborg 17 (Anders Larsen 3/2,Anton 

Biehe 3/10) og 32 (Jesper Gregersen 3/8),Arhus 20/2 og 
36/2. 
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LILLEPUT: 

KREDS 62 

29/7.SKANDERBORG (ude) over KERTEMINDE med 5 st.gærder 
efter l.halvleg.(6-1). Kerteminde 74 (Claus Hansen 6/27, 
Hans. H.Knudsen 4/27),Skanderborg 75/5 (Cl.Hansen 33,Vig
go Jensen 3/22). 

A-RÆKKEN

KREDS 71 

20/5.FREM (hj)-SORANER.Tabt af Soraner,der ikke stille
de hold. 

27/6.GLOSTRUP (hj) over AB med 63 points.(6-0).Glostrup 
176 (Steen Thomsen 32+,Rene Thomsen 31+,Søren Mikkelsen 

29+,Mark Lucas 31+),AB 113 (Thony Hadersland 33+,Troels 

Niel sen 32+) . 

3/7.SVANHOLM (hj) over GLOSTRUP med 7 st.gærder.(6-0). 
Glostrup 115 (Ole Roland 31+,Steen Thomsen 31+,Morten 

Petersson 3/20),Svanholm 116/3 (Lars Hansen 34+,0le Mor
tensen 31+,ltichael Petersson 31+). 

3/7.FREM (hj) over KB med 6 st.gærder.(6-0).KB.132 (M. 
Tufail 31+,Henning Lystrup 28,Johnny Hansen 3/29),Frem 
135/4 (Knud Timm 30+,Johnny Hansen 30+,Finn Madsen 27+) 

11/7.SVANHOLM (ude) over AB med 6 st.gærder.(6-0).AB 
101 (Troels Nielsen . 36,Peter Sørensen 28+),Svanholm 
103/4 (Thomas Petersson 3l+'Lars Hansen 30+). 

16/7.AB (hj) over KB med 78 points.(6-0).AB 197/7 (Tro
els Nielsen 35+,Peter Sørensen 31+,Jan Ri bel 31+,Thony 
Hadersland 30+,Erik Neergaard 25+),KB 119 (Benny Bur
meister 31+,M.Tufail 30+). 

17/7 .SVANHOLM (hj) over FREM med 128 points. (6-0) .Svan
holm 178/7 (Erling Christiansen 33+,Thomas Petersson 31+ 
Jørgen Jønsson 31+,Leif Hansen 30+),Frem 50 (Achtor 
Cheema 25,Morten Petersson 3/5). 

KREDS 72 

30/6.SILKEBORG (hj) over HOVEDGAARD med 4 st.gærder.(6-0) 
Hovedgaard 93 (Karl Hansen 30+,Flemming Nielsen 4/4), 
Silkeborg 95/6 (Knud·Randløv 32+,Frank Rasmussen 4/30). 

3/7.ARHUS (hj) over HOVEDGAARD med 33 points.(6-0).Ar
hus 137 (Erik Eyving 24),Hovedgaard 104 (Steen Søren-
sen 29,E.Eyving 3/12,Flemming Pedersen 3/15). 

PRIVATKAMPE 

4/7.ARHUS (hj) over HORSENS med 7 st.gærder.Horsens 40, 
Arhus 41/3. 

7/7.JB 77 (ude) over FREM II{Mell emrække ) med 105 po
ints efter] .halvleg.Frem 66 (A.Loweth 4/20,Martin 3/17) 
og 181 (A.Mahmood 54,M.A.Butt 49,Theakston 6/64),JB 77 
171/3 (Sankey 82+,Rowbury 51). 

8/7. KOLDING (ude) over PLAXTOL CC,KENT,med 4 st.gærder 
Plaxtol 92 (Beierbuch 47,Steen Østergaard,Frcia,4/26, 
Lars P.Nielsen 3/36),Kolding 93/6 (Steen Østergaard 46+ 
P.E.Nielsen 26,Bone 3/26). 

10/7.SISSINGHURST CC (hj) over KOLDING med 133 points. 
Sissinghurst 212/3 (Wentbourne 84+,Burges 60,Palow 51) 
Kolding 79 (Burges 3/4,Chambers 4/15). 

11/7.KOLDING (ude) over TONBRIDGE CC med 5 st.gærder. 
Tonbridge 112/7 (Gower 48,Simmons 38,Steen Østergaard 
4/33),Kolding 117/5 (Hans Madsen 66,Steen Østergaard 34) 

12/7.CHESSMANN CC,Plaxtol,Kent (hj) over KOLDING med 
20 points.Chessmann 153/8 (Roberts 73,Hart 28,Lars P. 
Nielsen 3/30,Palle Pedersen 3/67) ,Kolding 133 (Henning 
Jensen 35,L.P.Nielsen 32+'hart 5/58,Bacnout 4/49). 



Nyt grej 
og rundt i 'landet til stævner 

-godt at man har hold på økonomien.
Med deltagelse i stævner og anskaffelse af nødven

digt udstyr, kan ens sport nemt "løbe op". 
En familiekonto i Handelsbanken giver Dem hold på 

økonomien, så De hver måned ved, hvad budgettet 
kan bære. Og så kan der lettere lægges lidt til side til 
næste sportsrejse. 

Handelsbanken sørger for, at de faste udgifter bliver 
betalt punktligt hele året - også når De er væk. 

Dejligt at få en håndsrækning fra sin bank. Så kan 
man slappe helt af. Det er jo blandt andet det, man 
har sin sport til, ikke? 

!!'.��!)ELSBANKEN O 
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Løbet ud af medalje-rækken? 
Undertegnede er egentlig meget tilfreds med den forsig- stensen (63) først skiltes som åbningsgærdestand ved 
tighedssans,der påbød at anbringe et spørgsmåltstegn i 126,dog efter at være blevet droppet.Skanderborg behøve-
slutningen af overskriften til denne turneringsoversigt de endda ikke at føle savnet af Erik Juul (med ungdoms-
Da overskriften blev skrevet,havde Svanholm nemlig lige landsholdet i Canada) særligt mærkbart.De to åbnere skil-
tabt i Skanderborg og det så ret håbløst ud for sidste tes først efter godt to en halv times spil .Fl.Søegaard 
års danske mestre med hensyn til at .genvinde mesterska- tog 4 for 42,Tom Kristensen 3 for 40 og Ole Mortensen 2 
bet,ja,Brøndbyholdet så endda ud til at ville få svært for 49. 
ved at komme blandt medaljetagerne. Men på grund af lidt for stor ivrighed var fire Svanhol-
Men en dobbelttur til Jylland næste weekend gjorde ikke mere,nemlig Ole Mortensen,Finn Nistrup,Michael Petersson 
alene spørgsmåltstegnet aktuelt.Det var simpelthen på- og Lars Hansen ude for bare 21.Bjarne K.Jensen (49) fik 
krævet for nu (pr.5.august) er spørgsmålet om,hvem der dog skred i sagerne og på et tidspunkt hvar Svanholms mu-
skal være dansk mester,hvem der skal have sølv og hvem ligheder for 80 pct.af scoren og dermed 3 turneringspo-
der skal have bronze,simpelthen så uafklaret,som det ints meget store.Svanholm gik frisk efter denne mulighed 
nogensinde indenfor de senere år i DCFs historie har væ Men da Morten Petersson løb sin formand Søren Nissen ud 
ret. var ballet forbi og overraskelsen,der måske ikke var så 
AaB (5 kampe,22 points),Svanholm (7 kampe,27 points), stor endda,en kendsgerning,efter at svanholmerne havde 
Skanderborg (7 kampe,24 points) og Glostrup (6 kampe,22 søgt at forcere,bl .a.med 28 i to overs fra Leif Hansen. 
points) har alle muligheden og det er lige så klart mel- De 141 blev scoret på 27 overs.Morten Petersson gik not 
lem disse fire hold,at medaljerne skal fordeles,når den out med 30,Ths.Petersson havde 31 .Torben Stern blev bed 
tid kommer. ste kaster med 2 for 27. 

FØRSTE NEDERLAG HJEMME I 12 AR 

Svanholm har før slået AaB,men nu præsterede Svanholm 
at tilføie AaB det første turneringsnederlag i Ø.Uttrup 
nogensinde og AaBs første turneringsnederlag hjemme si
den 1967. 
Aalborg Stiftstidende konstaterede at kampen blev afvik
let i en "ond ånd".Cricketmæssigt var matchen kedelig, 
men ellers så dramatisk at dommerne,Bjarne og Henning 
Jensen,Nyk.M.på et tidspunkt måtte kalde de to anførere 
til sig:-Hvis ikke spillerne opfører sig ordentligt, 
stikker vi overliggerne i lommen og standser matchen,lød 
dommernes trussel ifølge avisen. 
Det gav lidt ro,men kampen fortsatte i en "ond ånd".AaB 
havde hentet Ole Isaksson til undsætning og det viste 
sig at være en klog disposition.Svanholm havde scoret 
88 for fem fald,da der pludselig kom skred i sagerne.He
le holdet var ude for 105.0le Mortensen scorede 39 og 
Lars Hansen 27,mens Ole Isaksson tog 7 for 52 på de 30 
overs,han kastede.l'lenrik Mortensen tog 2 for 33. 

DOMINEREDE SOM KASTERE 

Ole Mortensen og Lars Hansen,der havde domineret for 
Svanholm ved gærdet,gjorde det også som kastere.Atter 
som Aalborg-avisen siger det,"Ole Mortensen med sin hår
de "kastning" ,der af mange karakteriseres som 1 ivsfar
lig og Lars Hansen med sin drilske spinbowling". 
Det lykkedes aldrig AaBerne at etablere en gærdestand, 
der bed sig fast,og da Henrik Mortensen gik som sidste 
mand stod der kun 86 på tavlen."Han havde selv lavet 22 
som den bedste hos AaB og det forekom i grunden besyn
derligt,at han ikke havde sat sig selv ind noget tidli
gere i kampen" ,skriver Stiftstidende.Lars Hansen havde 
taget fem gærder for 39 og Ole Mortensen fire for 33 ,så 
hjemmeholdet var holdt i et jerngreb. 
Lars Hansen var også den dominerende i næste dags match 
i Arhus.Han tog syv gærder for 56 i Arhus-inningen på 
145,hvoraf anfører Lars Mathiassen havde 38 not out.Da 
Svanholm siden passerede den total for tabet af seks 
havde Lars Hansen som næstbedste gærdespiller 29 - dog 
langt fra topscorer Finn Nistrups 62. 

FIRE LØBET UD 

Finn Nistrup havde ikke haft megen fornøjelse ud af den 
foregående weekends match i Skanderborg.Han blev nemlig 
løbet ud og det samme gjorde tre af hans holdkammerater 
Det var Bjarne K.Jensen og Morten Petersson,der forivre
de sig i jagten på en Skanderborg-total 205 og Svanholm 
nåede det da heller ikke ved den lejlighed,hvor det kun 
blev til 141. 
Kampen blev berømmet som en af de senere års bedste på 
anlægget i Skanderborg,hvor Jens Priess (70) og Keld Kri 

AB SYNES SIKKER 

I oprykningsspillet er der ikke sket alverden,bortset 
fra at AB synes at være sikker på at forblive i l.divi
sion efter at holdet fik fuldt udbytte i kampen mod Glo 
strup !!,der kun nåede 50 (Johan Luther 5/23,Troels Ni
elsen 5/27) og 98 (Jim Christiansen 33,Troels Nielsen 
6/26).AB dirigerede matchen totalt med 146 for 8 (Tor
ben Olesen 33,Thony Hadersland 31) og de nødvendige re
sterende tre points uden gærdetab. 
Var der intet overraskende i den sejr,var det nok så ar
tigt at Hjørring kunne vinde ude over KB,endda ret sik
kert.KB var ude for 105 (Per Sørensen 27,Steen Lindhardt 
26) takket være N.C.Elefsens 5 for 40 og Tom C.Nielsens
4/61,hvorefter Hjørring battede op til 194 for 6 for om
muligt at fremtvinge en afgørelse efter færdig kamp.Jes
per Morild scorede 53,Tom C.og Jens P.Morild hver 33,
mens Allan Schultz med 3 for 28 var ene om at give KBs
kasteangreb lidt vitaminer.
Kampen mellem Herning og Glostrup II blev afbrudt p.gr.
af regn,men får ingen betydning.Med AB sikker og B 1909
næsten sikker på to af de fire pladser i 1 .division må
Hjørring.KB,Nyk.M.og Chang slås om de to sidste.
I kvalifikationsspillet ser det ud,som det hele tiden
har gjort,nemlig at Svanholm II må følge Horsens ned.Es
bjerg har i sommerferien været i København og slået Frem
med to stående gærder
Slagelse synes stensikker på at vende tilbage til 2.di

vision.Det er blevet til sikre 8-0 sejre over såvel KB
II som Svanholm III,mens Køge har måttet nøjes med at
slå den førstnævnte 8-0.
I vestkredsen har B 1913 vundet 6-l i Esbjerg og har de
to hjemmekampe mod Nyk.�1.II og Arhus II tilbage.Fynboer
ne er foreløbigt syv turneringspoints foran Fredericia,
der imidlertid mangler Kolding hjemme,Husum og Nyk.M.II
ude,så kan sydjyderne vinde disse tre kampe 8-0,kan 1913
teoretisk blive snydt,hvilket vi dog ikke tror vil ske.
Nyk.M.er iøvrigt efter sejre over Skanderborg II og Es
bjerg II rykket op på en 3.plads,mens Dronningborg har
fået udsættelse i bunden,idet kampen mod Arhus II regne
de i styk ker. Ho 1 s te bro er et andet bud på nedrykningen
efter at Esbjerg II tilsyneladende klarede skærene med
en hjemmesejr over Kolding.
Og så til slut en cricketmæssig rarietet.Det AB III-hold
der forst i juli spillede mellemrækkekamp mod Ishøj sej
rede med bl .a.følgende spillere på holdet:Ths.Provis (31)
Bent Hauerberg (36),Henning Hauth (48 - og-to greb),Jør
gen Finnich (30+ og 5-0-23/1).Ths.Provis tog 5 for 35
og Peter S.Hargreaves debuterede som keeper!Ishøj fik
182,hvilket ABs "guldalderhold" overskred for 5 gærder
bl.a.takket være d'herrer Hauerberg,Hauth og Finnichs
tilsammen 114 for to fald! ola




