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DM genwndet af Svanholm på 

den sidste dag i turneringen 

Svanholm blev dansk mester for anden gang i træk og for 
tredie gang i sin historie.AaB vandt sølv for andet år 
i tr�k og for femte gang i sin.historie (klubben har der 
til 16 sæt guldmedaljer og har vundet bronze to gange) 
og Glostrup kom for første gang i sin historie blandt 
medaljetagerne med en bronzeplads. 
Det var slutstatus for et drama i 1 .division,som ikke 
kunne v�re mere intenst i spænding,fordi mesterskabspla
ceringen afgjordes i indbyrdes kamp mellem nr.l og nr.2 
på sidste spilledag.Og fordi Glostrup,indtil holdet blev 
hægtet af på næstsidste spilledag efter nederlaget mod 
AaB,også kunne have vundet den højeste hæder. 
Ja,også turneringens nr.4,Skanderborg,var en overgang in
de i billedet,da jyderne hjemme slog Svanholm efter at 
have sikret sig en 3-1 gevinst mod AaB tidligere. 
f-led vedtagelsen af grund- og slutspilssystemet i den 
hjemlige turnering er der sorget for kollossalt spænden
de turneringer.Hvert eneste år er jo også oprykningsspil
let en gyser til sidste minut. 
Hvad mesterskabet angår sikrer systemet,at Danmarks bed
ste klubber mødes to gange årligt - en gang hjemme og 
en gang ude.Det er det eneste acceptable og en idræts
gren med respekt for sig selv bor ikke najes med mindre. 
Der er meget,som taler for,at havde dette system været 
indført tidligere,havde 1 .division ikke i så mange år 
været så lidet spændingsfyldt med AaB som en klar mester 
så snart en af de nærmeste konkurrenter havde brændt sig 
en enkelt gang.Havde de andre topklubber mødt AaB flere 
gange pr.sæson ville deres muligheder for at komme op 
på AaBs - efter hjemlige og mange udenlandske forhold -
fabelagtige stade,have været større. 

KVALITET AVLER KVALITET 

Hvordan kvalitet avler kvalitet ses f.eks.af forholdene 
i den københavnske vesteregn.Her har rivaliseringen - og 
det mangeårige samarbejde udmøntet i mange indbyrdes kam
pe - mellem Glostrup og Svanholm nu været en i høj grad 
medvirkende faktor til at Glostrup er i toppen herhjem
me. 
Ja,gjaldt det kun de indbyrdes kampe mellem de to hold, 
så var Glostrup mester,for holdet fra Sol vangsparken 
vandt to gange over rivalerne fra Brøndby.Men når Glo
strup alligevel ikke kunne stå distancen,skyldtes det 
klubbens to gange et point mod AaB og ellers for mange 
uafgjorte kampe.Det sidste kan henføres til en manglen
de " ()amblen" i afgørende stunder - hvo intet vover,in
tet vinder,gælder fortsat - også en manglende variation 
i kasteangrebet spillede ind. 

DEN ENESTE LEGSPINNER 

Og med variation i kasteangrebet menes først og frerrmest 
en finger-spinner.De er svære at lave og de skal plejes 
af en anfører.En rigtig legspinner findes faktisk kun i 
et eneste eksemplar herhjemme i topklasse - og ham har 
Svanholm.Det er Lars Hansen - og han,i samarbejde med 
Svanholms hurtige departement - blev det vægtigste våben 
i de sidste,af�ørende kampe. 

Det er fortsat kasterne,der vinder kampe - for isoleret 
set er Svanholms gærdeside nok ikke bedre end de nærmes
te konkurrenters.Man kunne jo gøre det eksperiment at 
stille mestrenes gærdeside overfor deres kasteside.Om 
gærdesiden så ville få flere points ud af det end de nær
meste konkurrenters gærdesider fik,forekommer ikke sik
kert. 
Svanholm havde sin store tid i august.Her var Ole Morten
sen kommet sig over det gærdemæssige traume han pådrog 
sig under World Cup-kampene.Efter Svanholms nederlag i 
slutningen af juli ude til Skanderborg tilføjede de se
nere mestre næste uge AaB det forste nederlag hjemme si
den 1967 og vandt over Arhus i den anden kamp på dobbelt
turen.Så var det mesterskab,der syntes bortkastet,plud
selig en reel mulighed igen.Men det krævede rigtignok at 
Svanholm vandt sine resterende kampe,samtidig med at AaB 
satte points til .Begge dele skete - i det følgende for
klares hvordan og hvordan opbygningen til "le grande Fi
nale" dermed skete. 

11 . -12. AUGUST 

Denne weekend var AaB på dobbelttur til Ringsted og Glo
strup.Ringsted-matchen vandtes forholdsvis ubesværet,men 
i en inciterende match med små scorer på det,der ellers 
normalt er gærdespillernes paradis i Glostrup,var det 
med hiv og sving at AaB fik en 3-1 gevinst med sig hjem 
Det skete med næsten den mindst mulige margin,takket væ
re Jørgen Morilds gærdespil og en sekser fra Ole Isaks
son kort før tid,da det så ud til at AaB ikke ville nå 
det. 
Imponerenpe præstationer ydedes af Steen Thomsen og Sø
ren Mikkelsen,Glostrup.Begge kastede næsten uden ophør 
i hele AaBs halvleg,da Glostrups normale tredie-seamer 
Thor Jensen var skadet.De blev bakket op af et fremra
gende markspil .En spiller som Rene Thomsen stående i 
sin næsten selvmorderiske tætte gully er guld værd for 
ethvert hold og Glostrups markspil er formentlig Dan
marks bedste.Udskiftningerne på AaBs hold og alderen 
har taget den nærmest uhyggelige effektivitet,der var 
over AaBs fieldere delvis væk. 
Samme dag "glap" det for Skanderborg.Holdets kastning 
skal have medvind for at gøre sig og medvind var der ik
ke meget af i Arhus,hvor markspillerne soldede slemt i 
en Arhus-inning på 256 for 6.Jørgen Knakkergaard lave
det et uventet century med 108 og fik opbakning af John 
�adsen,hvis 42 var en af årets opmuntringer for ham, 
som på grund af skader ikke var med i mange kampe.Det 
var ham og Jørn Beier Andersen med hver 4 gærder,som 
ryddede Skanderborg.Gæsterne så ellers ud til at være 
ret godt med,da femtegærdet var inde ved 166.Jens Priess 
som Skanderborg må sige farvel til med denne s2:son,før
te an med 58. 
Så var stillingen i toppen:AaB 31 ,Svanholm 27 og Glo
strup 23 points,alle for 7 kampe,Skanderborg 25 for 8. 

18. -19. AUGUST 

I den følgende weekend snerpede det hele mere til.Arhus 
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Danske mestre 1979:Fra venstre:Bjarne K.Jens€n,Thomas Petersson,Søren Hamberg,Michael Pe!erss?n {keeper),Ole Mor
tensen-,Jørgen Jønsson,Morten Petersson,Flemming Søegaard,Tom Kristensen,Lars Hansen og Finn N,strup. 

der kan være meget op og ned og ingen derfor kan v,cte 

sig sikre mod,holdt i en udsat kamp AaB på 3-1.AaB var 
62 overs om at score 130 {Klaus Buus 47,Jørgen Morild 
30) ,men Carsten Morild kunne som i de tidligere kamre -
ikke kaste på grund af en skade og Henrik Mortensen fik
på 25 overs 4 gærder for 37.Arhus bed sig fast,men ev
nede ikke at nå op på de 80 pct,så holdet sluttede med
31 for 3.
Samme weekend vandt Glostrup hjemme 6-1 over Ringsted,
der udgjorde en meget opgivende figur i sidste halvdel

af sæsonen.Da seks Ringsted-gærder var ude for 58 i 2.
halvleg så det ud til et 0-3 nederlag,men den ydmygel
se sparede Per Persson og r1ax Nielsen dog udeholdet for
Endelig fik Svanholm hjemme revanche over Skanderborg,
da Priess og Keld Kristensen skiltes omkring 100 points
tidligere end i de to holds første match.Ole Mortensen
nåede her 73.
Så var der kun tre guldaspiranter tilbage :AaB 34,Svan
holm 33 og Glostrup 29 points.
25.-26.AUGUST 
Sidste weekend i august skulle Glostrup til Ø.Uttrup, 
mens Svanholm skulle møde Arhus hjemme.Jyderne kom fra 
en regnvejrsødelagt match i Ringsted. 
Klaus Buus bar næsten alene AaB på sine skuldre den dag. 
Med et century og med sin kastning.Det var pivstorm på 
det store anlæg den dag og det var svært for bowlerne. 
Så længe AaB gemte Buus som kaster,så det ud til at Glo
strup skulle vinde en sensationel sejr. 
Men Glostrup skulle bruge all e seks turneringspoints -
man kunne ikke nøjes med tre,som det så ud til at gæs
terne havde i hus en times tid før spilletidens udløb, 
da rundt regnet halvdelen af gærderne var faldet og da 
Glostrup ikke var langt fra de 30 procent.Men Buus'kast
ning blev den lokkemad,der skul le til .Glostrupperne hev 
bolden op i luften og ganske få bolde før det hele skul
le være slut,røg sidste mand.Sammenbrudet var så totalt 
at Glostrup fortsat ikke nåede 30 pct.af AaBs score,no
get,der selvfølgeligt også kan være ligemeget,når man 
taber kampen. 

Samtidig slog Svanholm hjemme Arhus,selvom det i perio
der kneb.Efter to timer havde Svanholm ved frokost 66 
for 4 gærder,men de næste 20 overs indbragte yderligere 

121 points.Det skyldtes Ole Mortensen (104 not out og 
iøvrigt hans første century i l .division),der,når han 
har fået tid til at spille sig ind,kan være overordent
lig hurtigscorende,samt Søren Hamberg {39 not out). 
Med Steffen Meibom i spidsen bed Arhus imidlertid fra 
sig og det så ud til at århusianerne skulle gøre kunst
stykket fra AaB-kampen efter.t1en Svanholms "hemmelige 

våben" Tom Kristensen skabte gennembrudet og Arhus nå
ede kun 134. 

1.-2.SEPTEMBER 
Forud for sidste runde,der bød på pragtfuldt vejr,var 
situationen så:AaB 40 points,Svanholm 39 og Glostrup 30 
points. 
Glostrup fik hjemme besøg af Arhus og kunne med et ne
derlag risikere at miste bronzemedaljerne til Skander
borg,som havde besøg af Ringsted.Skanderborg vandt ret 
let (Priess tog afsked med 54 - det bliver virkeligt et 
savn),men Glostrup vandt endnu lettere over Arhus.Steen 
Thomsen præsterede en af de største scorer i l .divisions 
historie med 164 not out og kc!mpetalentet Søren 11ikkel
sen hjalp ham med 78 i en tredie gærdestand på 193 po
ints.Glostrup lavede fabelagtige 292 for 4 på kun 50 o
vers.Steen Thomsens halvleg varede to timer og 45 minut
ter og han scorede 19 firere og 2 seksere i sine gr�nse
slag.Arhus var ude for 115 - det var opmuntrende at Glo
strup for en gangs skyld lod spinneren Karsten f•1ikkel
sen få. udfoldelsesmuligheder og at han fik gærder med 3 
for 37.Bronze til Glostrup for første gang i verdenshi
storien. 
REKO RDPUBLI KUM 

Og så til finalen,afviklet under overværelse af et re
kordpublikum på Brøndby stadion.Der var folk,som ikke 

har set cricket i årevis,der var TV,der var journalis
ter,der var pressefotografer - i sandhed en mærkelig 
dag. 
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Der har aldrig været så mange mennesker til cricket på 
Brøndby stadion,som der var under finalen om det danske 
m:sterskab mellem AaB og Svanholm.Her lytter et udpluk 
til DCF-formand Ove Dalsgaards lykønskningstale til 
Svanholm. 

Imidlertid var det lidt småt med hvad der blev budt på 
af action før frokost.Ole Mortensens lange tilløb tager 
sin tid og Jørgen Morild er en mand som ønsker,at udsty
ret skal sidde perfekt.Claus Hansen blev løbet ud,Klaus 
Buus kunne ikke holde sig fra at cutte på 01,e Mortensen 
så Nistrup i l .slip fik vist sin gribefærdighed.Også 
Jørgen li. Larsen faldt. 
Ved frokost havde AaB omkring 70 for 3 - en ganske god 
position,ikke mindst fordi Ole Mortensen blev spillet 
ret sikkert.Men i den ene over Lars Hansen fik før fro
kost afsløredes det,at Jørgen Morild {32) absolut ikke 
brød sig om hans legspinnere.Og det viste sig at være 
en generel svaghed.Efter frokost fik Henrik Mortensen 
med 25 scoren i vejret,men holdkammeraterne faldt om
kring ham.Carsten Morild hookede på Ole Mortensen,men 
spirede lige op i luften og Henrik t1ortensen grebet i 
en tæt position.Otte AaB'ere grebet ud,en løbet og en 
stokket.Lars Hansen sensationelle fem for 17 på 10 o
vers ,Ole Mortensen 2 for 55 på 15 overs og Morten Pe
tersson 2 for 15 på 8 overs.Ialt 115 til AaB på 45 o
vers. 
Det var en gylden chance til Svanholm,ikke mindst for
di et resultat på 3-1 ville v�re nok til guldmedaljer
ne.Holdet er talrige gange før brudt sammen mod AaB, 
men dennegang ej.Det rystede ikke holdet at Ole 11orten
sen hoppede 20 cm op i luften og lod sig ramme på hand
skerne i en backparade af en højtspringende bold fra 
Jørgen Morild.En bold,som Mortensen burde have ladet gå. 
Keeper Henrik Espensen tog et glimrende greb.Bjarne K. 
Jensen (27) og Søren Hamberg (22) - sidstnævnte iøvrigt 
en spiller Svanholm tilsyneladende får mere og mere glæ
de af - var begge ude ved 53 {for 3) .tlen Finn Nistrup 
som har tilbragt en stor del af sin crickettid med at 
blive nr.2 efter AaB ville ikke udsættes for det igen. 
Med 27 not out holdt han stand tiden ud.Michael Peters
son lavede 28 og Svanholm var oppe på 114 for 4,da det 
hele var forbi.Eet point mindre end AaBs score,men nok 
til en 3-l sejr og dermed til mesterskabet. 
Matchen blev "krydret" af diverse små 09 større usædvan 
ligheder som udsprang af kampens betydnin9 og de mange 
års evige rivalisering mellem de to hold - nohet,der 
ikke har efterladt det mest hjertelige forhold mellem 
alle.Det tjener intet fornuftigt formål at rippe op i 
disse ting. 

EN ÆRA ER OVRE 

Derimod er der grund til nu,hvor en AaB-æra synes at væ
re forbi,nok engang at lette på hatten for dem,der har 
skabt denne æra og som har været med i den.Siden 1961 
har AaB tegnet dansk cricket. 
I de gyldne år nåedes høj der ,som aldrig før er set. tian 
kan vel nærmest sige at en professionel indstilling -
på reneste amatørbasis - allerede den 9ang blev indført 
langt tidligere end i næsten alle andre idrætsgrene 
herhjemme.Det kunne måske have fortsat en række år end
nu,hvis man var blevet "fodret" nedefra.Men her svi9te
de det.Forklaringerne er mange,og dette er ikke stedet. 
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En ny tid,en ny ledelse og nye toner skal føre skuden 
videre.Vi krydser alle fingre. 
Svanholm blev for første gang nr.2 i 1966 og den nuvæ
rende ældre stamme af spillere har ikke ladet sin, slå 
ud af at være den evige nr.to.Kyndige iagttagere af f. 
eks den tidligere landsholdsanfører Finn Nistrup konsta 
terer,at han aldrig har været bedre end i år.Fordi.der 
her er tale om nogle mennesker,der kan lide spillet og 
lide at være sammen,er man blevet ved og kan altså nu 
konstatere at man sidder på tronen. 
Men næppe så sikkert som AaB gjorde det og heldigvis 
for det i dansk cricket.Svanholmerne kan vippes,det vi
ser dette års ].division - men klubben prøver også at 
sørge for "græs rødderne" og det gør det ikke nemmere. 

B 1909 vender 
tilbage 

Chang mA 
rykke ned 
Sædvanen tro blev slutspil II et dramatisk og medriven
de foretagende.Hvis nogen ved et blik på still ingen og 
et tilbagehusk mener at kunne finde ud af at AB og 1909 
var på den høje hest hele tiden,så tager man grundigt 
fejl. 
To hold kunne slet ikke blande sig i topstridighederne 
nemlig Herning og Glostrup II.Begge klubber,men Herning 
især,var uheldige med vejret og havde heller ikke sam
me klasse som de øvrige slutspilsdeltagere.Herning brug
te sæsonen til at spille nogle nye folk ind,uden at det 
dog førte til nogen øredøvende succes - men midtjyder
ne fik altså også færre kampe til det. 
Glostrup II var forfærdeligt svingende.Sommetider to
talt opgivende,til andre tider på nippet til sensatio
nen.Således havde holdet,takket være Steen Paulsens u
beregnelige swingbowling Chang i alvorlige vanskelighe
der og sidst på sæsonen var det også ved at gå ud over 
B 1909,der også lod sig overrumple af Paulsen og miste
de sine bedste.Havde det ikke været for Mogens Christen
sens kølige overblik og stempel af kvalitet,ja,så havde 
B 1909 tabt. 
Alle troede AB. sikker pil. at generobre pladsen i l .divi
sion,men der kom en kurre på tråden mellem foreningen 
og hovedkasteren Ole Beier Andersen.Efter hans farvel 
kom AB ud for to pointstab.Først mod KB - en match,der 
som sædvanligt endte uafgjort,dennegang med 3-l til KB 
som resultat.KBerne havde dog ikke meget andet at gøre 
godt med,da det hele var forbi,men fornyede dog også 
billetten til det finere selskab. 
Senere kom AB på den mod 1909,der fik akademikerne ud 
for 105.Iøvrigt var det et rigtig godt fynsk mandskab 
man så ved den lejlighed.Peter Palle Klokker var med i
gen fra midt på sæsonen - han battede midt i gærdeorde
nen og var ikke til at få ud.Kjeld Lyø,der nu om stun
der ikke er en flittig gæst på holdet,tog tre gærder og 
Gulzar Ahmad,der har haft en stor sæson,scorede sine 
sædvanlige omkring det halve hundrede.Han er en fornø
jelse at se på,og han burde også være det for modstan
derne.For han angriber kastningen fra første færd,men 
på den anden side giver han immervæk chancer,så der er 
ingen 9rund til at fortvivle,selvom man ikke snupper 
den første. 
!øvrigt kan ingen føle sig sikre mod B 1909 næste år i
l.division.Det er selvfølgelig lidt af en svækkelse,
hvis /,logens Christensen,der har overtaget formandssto-



len efter Kjeld Larsen,ikke vil være med længere,som han 
har truet med.Det er vigtigt at have ham til at holde 
sammen på mandskabet.På den anden side er en gærdeside 
med Peter Palle Klokker,Hans Kurt Lohmann,John Perram, 
Gulzar Ahmad,Per Jacobsen og Flemming :llalager ikke til 
at spøge med.Og så går jungletrommerne at tlohammad Ab
bas - spinneren,der skruer mest i dansk cricket - over
vejer at skifte til 1909.Det var vistnok meningen at 
han skulle have spillet der i år,men det blev B 1913, 
der fik hans kunnen i år.Den større udfordring - l.di
vision - vil måske tiltale Abbas,der foreløbigt,med suc 
ses hvert sted,har prøvet lykken i Viborg,Herning og B 
1913. 

HJØRRING BLÆST UD AF BANEN 

At der nogensinde skulle opstå tvivl om,hvorvidt AB -
spækket med så mange gode spillere - skulle kunne kvali
ficere sig mellem de fire bedste i oprykningsspillet, 
var helt uventet. 
Men den spillende træner Johan Luther havde nok den dår
ligste sæson nogensinde.Et af de år,hvor næsten intet 
vil lykkes,som·alle klassespillere ind i mellem kommer 
ud for.Og anfører Niels Talbro,der ellers havde gjort 
det til en vane med store scorere,fik ikke rigtigt mar
keret sig - ihvertfald ikke tilstrækkeligt mod KB og 
slet ikke mod 1909 - og så gik det galt.Den anden åbner 
Peter Sørensen får på et eller andet tidspunkt et gen
nembrud,men mangler simpelthen selvtillid.Om man gør ham 
en tjeneste ved fortsat at lade ham åbne,er svært at si
ge.Et sted i gærdesiden,hvor han skulle søge at forcere 
lidt mere,ville gavne ham.Thony Hadersland kom ikke med 
ungdomslandsholdet til Canada.Det var en beslutning,der 
vakte diskussion,særligt for dem,der kender Haderslands 
potentielle muligheder.Hans fortalere mangler imidler
tid det bedste argument - nemlig store scorere i den 
hjemlige turnering.Det kan imidlertid kun være et spørgs 
mål om tid. 
Det hele vendte sig sådan for AB,at holdet fra at være 
sikker,pludselig skulle vinde den sidste match mod Hjør
ring - en kamp,der iøvrigt var udsat.Vendelboerne spil
lede sig meget op i løbet af sæsonen og kunne selv med 
en gevinst i denne kamp,vende tilbage til l.division. 
Men AB satte tingene på plads.Med Bjarne Rossen tilbage 
i kasteangrebet,blev Hjørring ryddet for·43.5 for 15 
til Rossen og 5 for 25 til Troels Nielsen.Fire greb af 
landsholdskeeper Bent Rossen. 
Selvom Hjørring ikke rykkede op,havde man en sæson som 
bød på glæder.Under anførsel af Mogens Uhrskov kom der 
mere bestandighed over den tidligere så flagrende Hjør
ring-flok og Niels Chr.Elefsen er ved at komme ovenpå 
igen efter sin lange,ufrivillige pause.Tom C.Nielsen er 
også et af de gode kort og offspinneren Karsten Chri
stensen,der er et af de få rendyrkede eksemplarer af 

Glostrup CC kom for første! 
gang i klubbens 20-årige hi 
storie i medaljerækken,da 
holdet erobrede bronze.Mand 
skabet er:Bagest fra v:Søren 
Mikkelsen,Søren Roland,Mi
chael Møller,Ole Roland,Stig 
Lucas og Karsten Mikkelsen, 
forrest fra v.:Steen Jensen 
Rene Thomsen,Per Hansen,Thor 
Jensen og Steen Thomsen. 

(Foto:Mark Lucas) 

slagsen herhjemme,havde ofte gode tider.Den sidste af 
de store,gamle Peer Morild,stillede kun op,når det var 
absolut nødvendigt og udøvede ellers sin indflydelse på 
formandsposten,men kan glæde sig over at sønnen Jesper 
gør familien ære. 
KB og Chang spillede midt i august en dejlig match på 
Peter Bangsvej .Holdene vidste at kampen formentlig vil
le blive udslagsgivende og den var sjov og spændende at 
se på.Sådan som den endte var fornøjelsen selvfølgeligt 
helt på KBs side,for københavnerne vandt med 125-95. 
Det skyldtes Per Sørense� og Allan Schultz· kastning. 
f.lens førstnævnte normalt var med og normalt er en præ
cis ,men ikke ligefrem matchwinning kastertype,så er 
Schultz den,der gør KB til et hold,som bør frygtes af 
alle.Og Schultz deltog,desværre for KB,kun sporadisk.At 
han derved snyder sig selv for en landsholdsplads,kan 
man ikke hævde,for man kan ikke forestille sig en UK, 
der tør bruge ham i bedre sammenhæng.Afleveringen er 
simpelthen for diskutabel.Dommer Harry Møller no-ball
ede ham et par gange mod Chang,og det er en åbenlys ri
siko for ham,når han kaster. 
Ellers havde KB stor glæde af den fra Frem indvandrede 
Muhammed Tufail.Trofast tjeneste ydedes naturligvis og
så af Steen Lund,Bruno Nielsen,Flemming Gregersen og 
Benny Burmeister,der er klubbent altmuligmand.Han kas
ter,han batter,han keeper og han er anfører.Iøvrigt vis
te Steen Lindhardt sig - når Schultz holdt sio en fri
dag - som en uberegnelig kaster,der fik gærder på sin 
variation. 
Chang måtte rykke ud af l .division,hvor pladsen overlo
des til B 1909.Når man ser på gærdesidens formåen året 
igennem,er der ikke noget at sige til det.De unge -
hvor søgelyset og forhåbningerne nok rettes mest mod 
Carsten Strandvig og Niels Bindslev - kunne ikke bære 
et hold endnu.De to fra Rhodesia indvandrede danske 
statsborgere Mike og Leif Pedersen var nok forstærknin
ger,men ikke matchwinnere.Henning Olesen havde en lidt 
bleg sæson,hvilket var uventet i betragtning af den 
kraft han var,da han spillede for AaB.Torben Skovs kast
ning var selvfølgelig fortsat outstanding,men man kan 
ikke også forlange,at han kan lave pointsene. 
Nykøbin9 Mors fik den 4.billet til l .division - med E
rik Hansens slowbowling ret så farli9 til tider.Ellers 
er det fortsat brødrene Jensen - omend Bjarne i perio
der var en lidt sjælden gæst - der er tonean9ivende, 
sammen med keeper Tage Mikkel sen ,Han kan som oftest 0 ska
be ikke så lidt røre med sit kraftbetonede spil .Også 
en spiller som Poul Larsen synes morsingboerne at kun
ne få glæde af ved gærdet - og man skal ikke forsværge 
at et kastean9reb med de to landsholdsspillere Bjarne 
Knakker9aard og Karl E.Poulsen,den farlige,men lidt 
brugte Lars Dalgaard samt Erik Hansen kan bringe Nykø
bing lidt frem i rampelyset igen. 
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Et virkeligt pletskud fra DM-finalekampen Svanholm-AaB.Det er situationen,hvor AaB allerede kort inde i Svanholms 
inning f'(k hul på den københavnske gærdeside.I stedet for at lade den korte,højtspringende bold fra Jørgen Morild 
passere,laver Ole Mortensen en backparade og hopper 2o-3o cm i luften.Alligevel rammer han ikke bolden,men får 
handsken på - bolden er her på vej væk fra handsken og bliver snuppet af AaBs keeper Henrik Espensen i et super
greb. 

Fik et skud 

for boven 

Slutspil III - kvalifikationsspillet om at undgå ned
rykning til 3.division - fik et skud for boven,da Hor
sens allerede i maj trak sig ud af 2.division. 
Da slutspillet skulle begynde,skulle der således kun 
findes een nedrykker og da var Svanholm II allerede på 
vej mod sidstepladsen.Og den beholdt holdet i mere og 
mere suveræn stil,efterhånden som sæsonen gik. 
En mulighed for spænding eksisterede fortsat,da Svan
holm spillede i Esbjerg 5.august,men med den uafgjorte 
match (3-1 til Esbjerg) forsvandt alt håb for Svanholm. 
Vi hænger lidt ved den match,fordi den indeholder pud
seløjerligheder - der scoredes ialt 493 points,vistnok 
rekord for denne sæson,Esbjerg satte kluberekord med 
310 points,scoret på 61 overs,Esbjergs anfører Kurt Han
sen blev grebet .ud på et underhåndskast fra Svanholms 
anfører Klaus Frederiksen.Samme hr.Frederiksen blev ud
sat for en no ball-kendelse fra dommer Jørgen Steen 
Larsen,fordi han stak - med underarm.Da bolden det mes
te af sidste halvdel af Esbjergs halvleg befandt sig 
ude i skoven,gik der så lang tid med at få afviklet de 
61 overs,Esbjerg battede i,at vestjyderne kun så sig i 
stand til at overlade modstanderen 2 3/4 time til at 
score de 310 points i. 
Svanholms gærdespiller Peter Nott blev fældet af en 
bold fra kasteren Hans Chr.Jensen som,via battet,ramte 
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Notts næse,så den brak.Blodet flød og den sydafrikan
ske hr.Nott lå udstrakt på måtten.Tre-fire mand fik ham 
på højkant for at få ham på hospitalet,men han styrede 
istedet for ned mod Hans Chr.Jensen,der ventede sig det 
værste.Men Peter Nott ·strakte sin blodige næve frem mod 
Hans Chr.Jensen og sagde:"Damn good ball!" - der er alt
så nogle,som værdsætter en god bouncer,selvom det går 
ud over dem selv. 
Efter at have fået sat næsen på plads vendte Nott iøv
rigt tilbage og battede de sidste 20 minutter.Han endte 
med 43 not out.I løbet af de næste 14 dage blev det 
"nose out" efter fire specialistbehandlinger.Noget får 
Nott altså ud af sit Danmarksophold. 
Ellers skal vi ikke gå i enkeltheder med kampene,men 
give de enkelte hold et par ord med på vejen: 
Uden Otto Gade og uden en af de andre,tidligere førende 
kastere,Anker Ankersø,var Esbjerg kastemæssigt ikke i 
stand til at leve op til de løfter,en klub med så mange 
ungdomstriumfer giver.Karsten Griegel med sine offspin
nere var langt det farligste våben.Hans Chr.Jensen før
tes frem som åbningsbowler og kunne præstere nogen fart 
men er på længere sigt først og fremmest gærdespiller. 
Man forsøgte sig også med Torben Jensen som åbningsbow
ler - og ganske vist kan han swinge med en bold,men 
hans evner ligger som legspinner.Kim Madsen blev ført 
ind i angrebet med nogen succes i det sidste par kampe 
og det er da også oplagt,at Esbjergs nuværende kastemæs
sige problem må ljses af de nuværende yngste årgange. 
Esbjergs gærdeside er langt mere overbevisende,selvom 
der stadig er for meget tju-bang cricket i nogle af 
spillerne - og det kommer de ikke langt med i det bed
re selskab. 

EN FEJLTAGELSE 

Vi vil have lov at betegne det som en fejltagelse,at Sil 
keborg endte i slutspil III.I bedste opstilling hører 
Silkeborg til et godt stykke længere op.Uden noget at 
kæmpe for var holdet kun sjældent i stærkeste formation 
men en spiller som f.eks.Bjarne Rasmussen kan jo gøre 



meget på egen hånd. 
Gærdemæssigt var det dog ikke rigtigt hans år.I endnu 
højere grad kunne Erik Mikkelsen dog smykke sig med tit
len "tidligere dominator".Han fik sig selv ud på diver
se,for ikke at sige de værste,måder.Men nu har han prø
vet det,og så er bedre tider i sigte. 
Svend Age Jensen var en sjældent tro partisoldat og la
ver flere og flere points.I betragtning af,at han først 
er begyndt som cricketer i slutningen af sine tyvere,er 
det imponerende,hvad han får ud af det.Endelig kunne 
man jo ikke ligefrem beskylde Azhar Ali for at være i 
topform,men af og til lyner talentet. 
Frem kom over tabet af Johan Luther og Troels Nielsen. 
Man fik Khalid Latif til at vende tilbage i kasteangre
bet,og så var den ene ende besat,omend snærten i hans 
bowling måske ikke helt er,hvad den var.I den anden en
de holdt den trofaste Finn Madsen den gående,og man no
terede endog et comeback til Steen Friis.Gør han alvor 
af det til næste år,vil det blive en kærkommen forstærk
ning. 

Mahboob Subhani var ikke i nær den form,som har gjort 
ham så dominerende tidligere,men store halvlege kan han 
ikke undgå at lave ind i mellem. 
Frem stod for årets mest særprægede præstation,da man 
vandt over Silkeborg.Silkeborg indledte med 131,hvoref
ter ni Frem·ere var ude for 93.Men alligevel lykkedes 

det Jørgen Belling i hans landskendte,fremadløbende 
stil og l.års junioren Karl E.Petersen at batte forbi 
Silkeborg.Karl E.Petersen nåede 23 not out. 
Viborg måtte overraskende ty til spillere,som man for 
længst havde tiltroet en andenholds-periode.Klubben 
blev delvist svigtet af nogle af de unge spillere,som 
man virkeligt satsede på.Det er ærgerligt,både for dem 
selv og for Viborg. 
Vi 11 e de gå ind for sagen med fynd og kl em, vil 1 e det 
blive godt.Flemming Agerskov,som ikke hørte til blandt 
de svigtende,er alene en mægtig kraft og det er synd og 
skam hvis ikke Viborg får noget mere ud af de mange lo
vende unge mennesker. 
Patrick Joseph blev som vanligt en samlende kraft,selv
om gærdespillet ikke altid fungerede til hans egen til
fredshed.Jan Andersen,der er frygtelig uheldig med sine 
mange skader,skulle lægge sine rundbuestød på hylden -
han kan faktisk godt uden dem.Iøvrigt vil han ryge ud 
på dem,hvis blot modstandernes anfører har øjne i hove
det. 
Endelig var der så nedrykkeren Svanholm II,hvor anfører 
Klaus Frederiksen kastemæssigt sled og slæbte - men of
te næsten uden støtte.Han bør ikke dømmes på sine tal, 
for hvem holder til at kaste halvdelen af henved 63 o
vers hver gang? Han gjorde det næsten og havde han of
tere haft hjælp af sydafrikaneren Peter Nott,var det 
måske endog blevet til en sejr eller to. 

Slagelse klart overlegen 

3.division øst blev domineret af de to nedrykkere Sla
gelse og Køge.Slagelse var i mange kampe så overlegen,
at matcherne blev interesseløse.Men desværre var ræk
ken så totalt og aldeles uden bredde,at de mange nemme
sejre ikke er nogen garanti for at Slagelse er blevet
væsentligt bedre i løbet af året.
Den sidste match,Køge-Slagelse,havde - ihvertfald på
papiret det spændingsmoment,at Køge kunne vinde rækken
med en 8-0 sejr.Sådan skulle det ikke gå og det havde
heller ikke været rimeligt,fordi Slagelse året igennem
havde været det førende hold.
Slagelse fik sig imidlertid en forskrækkelse ved at mis
te 3 gærder for 13 og 5 for 42. Men anføreren John An
dersen havde gemt sig selv nede i bunden og rettede
skuden op med 74,så Slagelse nåede ialt 210.Det kunne
Køge kun svare på med det halve.
Slagelse gik således ubesejret gennem rækken.H?ldet 
havde fået forstærkning af Henning Bergh fra Ringsted, 
men hans bistand var kun sjældent nødvendig.Brødrene 
Kim,Bo og Ebbe Christiansen klarede ærtern:.Ind i �el
lem havde man bistand fra Erik Sørensen,hvis kastning 
intet synes at have mistet i de mange år.Han er endda 
ved at få overtalt sin søn Alf til også at få bolden 
til at gøre npget. 
Som oftest var Bo Christiansens fart nok til at skræm
me modstanderne langt væk.Broderen Ebbe har store an
læg for at blive en god swingbowler,men hans_t�æning�
tilstand virkede ikke overbevisende.Kan man imidlertid 
holde sammen med på det nuværende mandskab i Slagelse 
synes der grobund for en vis stabilitet.Det :r imidler
tid livsvigtigt,at man går igang ungdomsmæssigt.Her er 
det hele gået i stykker i de seneste år,men man er klar 
over farerne. 
Ungdomsarbejdet skorter det ikke på i Køge og det er 
sandeligt heller ikke fordi spillerne er for gamle,at 
det sommetider ikke går.Man prøvede sig frem med den 
tilbagevendte Ebbe Hansen som en løsning på det evige 
anførerproblem,men han deltog ikke i den sidste del af 
sæsonen.En spiller som Benny B.Nielsen har man med god 
grund knyttet store forventninger til,men han synes �t 
lide af det sædvanlige Køge-problem:Manglende tålmodig
hed.Og så har Køge en sjælden forkærlighed for at kaste 
kort til tætte markopstillinger.Resultatet ses på mod
standernes scoringstavle,mens Køgespillerne tænker på 
alle de gribechancer,der røg gennem slips. 

Køge må altså på den igen,men et år mere på bagen for 
de mange unge spillere vil nok heller ikke skade,før 
en eventuel ny oprykning. 
GLÆDELIG OVERRASKELSE 
Arets glædelige overraskelse kom fra Nykøbing Falster. 
I så mange år har man nu frygtet for klubbens eksistens 
men i den afvigte sæson havde man ligefrem for mange 
spillere.Der kom god bredde over mandskabet efter til
gang af Jørgen. Hansen,Glostrup,og af Flemming Sønder
gaard,1909 (Han hed oprindeligt Jensen i Hjørring) og 
en tilbagevenden af Svend Stenvang og Poul Erik Niel
sen.Man har også bedre forhold på den nye bane ved 
Sundsskolen,bl.a.udmærkede træningsnet. 
Sorø indfriede ikke helt forventningerne.Det gjorde det 
ikke nemmere,at hovedkasteren Jørgen Eliasen på grund 
af skader var ude af stand til at kaste i flere kampe. 
Men man havde ungdomslandsholdskasteren Hans H.Nissen 
der bl.a.tog 8 for 15 (og et hattrick) mod et Ringsted
hold,der ikke var så ringe.Jørgen Sarøe blomstrede op 
som gærdespiller efter mange år i skyggen og Alex Ol
sens gærdemæssige muligheder er fortsat meget store. 
Soranernes stab er - når den er i bedste formation -
stadig ret frygtindgydende i en 3.division,men det er 
efterhånden sjældent,at alle mand er der samtidigt.Men 
de ser ud til at have det rart stadigvæk og når det ta
ger dem,kan de skabe store overraskelser,som da holdet 
f.eks.slog Køge.
Roskilde kan glæde sig over,at man omsider har anlægget
i Darup klart.Regnskabshuset kom op i oktober 1979 -
og så får man håbe,at spillerne fejrer det med lidt fle
re points end i år,hvor f.eks.en spiller med så åbenly
se muligheder som Palle Lykke nok kunne forvalte sine
pund lidt bedre.
Svanholm III måtte forlade rækken,fordi Svanholms an
dethold rykkede ud af 2.division.Uden at være vidun
derligt var holdet dog ikke rækkens svageste,men det
hjalp ikke.En beklagelig udvikling synes at have fundet
sted i Ringsted,der engang havde et stærkt andethold.
Mod slutningen af denne sæson forekom holdet mere eller
mindre i opløsning.Det samme gjaldt hos AB,hvor der sy
nes at være en tendens til at enten spiller man på l.
holdet,eller også slet ikke.
Endeligt gennemførte KB II sæsonen uden gevinster.Flem
ming Herman var lyspunktet,både hvad angår det points
mæssige og underholdningen,
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Fredericia tilbage igen 
Fredericia vender tilbage til 2.division,hvor klubben 
senest var i 1970.Arene siden er tilbragt i 3.division 
ofte tæt ved toppen og oprykningen kunne såmænd ligeså 
godt være sket i et af de tidligere år. 
Men i år flaskede det sig altså for holdet fra fæstnings 
byen.Og det skyldtes en strålende slutspurt.For efter 
nederlaget til B 1913 - rækkens andet tophold - den 20. 
maj,var udsigterne ikke for lyse.Men et ubehageligt 
stærkt Skanderborg-mandskab med Jørn Steen Larsen,Bo 
Jepsen og Leif Hansen formerende et kasteangreb,der ik
ke var meget svagere end l.divisionsholdets,fik B 1913 
ud for 148,efter at Skanderborg selv var startet med 
158,takket være Bo Jepsens 70 not out.Og så var Frede
ricia med igen,idet holdet selv tidligere havde vundet 

. over et Skanderborg-hold af mindre frygtindgydende di
mensioner. 
Herefter udviklede sagen sig til et sandt kapløb mellem 
de to klubber og her lykkedes det Fredericia at vinde 
flest 8-0 sejre.Det så ud som om B 1913,skønt man som 
oftest rådede over Muhammad Abbas,hvis bolde er uspil
lelige for de fleste 3.divisionsspillere,ikke satsede 
nok.I situationer,hvor der var mulighed for en 8-0 ge
vinst,battede man for længe (det er altid bagefter så 
nemt at se på papiret) og derfor glap oprykningen for 
fynboerne. 
Fredericia havde også sin "Abbas''.De ligner måske ikke 
hinanden så meget - eller nærmest slet ikke - men alli
gevel,de kaster begge blødt.Peter Østergaard var med 
sine legskruere gang på gang manden bag en modstanders 
endeligt.Han lever mere på flight end på skruning og 
så har han 3.division vests bedste markspillere til at 
bakke sig op. 

Fredericia skulle til sidst ud i en udsat kamp mod Ny
købing M.II.Denne kamp skulle vindes.B 1913 havde ud
sendte medarbejdere i Nykøbing,men de måtte tage skuf
fede hjem.Nykøbing blev fjernet for 85,syv mand grebet 
ud - Peter Østergaard 4 for 22.Den total klarede Frede
ricia for tabet af fem gærder,selvom man vel ikke var 
ganske trygge,da man hurtigt mistede gode folk som 
Kurt Østergaard og Finn Kirkeby.Men andre dominatorer 
var tilbage - Jan og Steen Østergaard og så fik man 
slet ikke behov for anføreren Bent Madsen,som Frederi
cia har fået fra Skanderborg.Ej heller for keeperen 
Bjarne Henriksen,der sluttede en flot sæson - også ved 
gærdet - med at holde kolonnen for ekstras totalt ren 
og gribe to mand ud . 
Man kan ikke undgå at have ondt af B 1913,der efter man
ge år i skyggen fik sig en velfortjent succes-sæson og 
som nok havde vundet rækken,hvis holdet ikke var løbet 
ind i Skanderborg på en dag,hvor Jørn Steen Larsen var 
med - og var oplagt. 
Med Muhammad Abbas i kasteangrebet kom hele det fynske 
hold til at fungere meget bedre.Folk.som man ved har 
forudsætningerne for at lave points,begyndte pludseligt 
på det.Jørgen Jensen,Leif Jensen,Jørgen Hvidkjær,Lars 
Holm Pedersen og den anden nyerhvervelse,Elyas Hussein 
- ja,stort set dem alle,havde gode stunder.Og Erling
Hauge,Jørgen Jensen m.fl .blev langt farligere som bow
lere med Abbas i baghånden.

OG ALLE DE ANDRE ... 

Skanderborg havde gode og dårlige dage - afhængigt af, 
hvad man nu rådede over.Jørn Stee� Larsen ville gerne 
have været noget mere med,men hver eneste gang han har 

Søren Hamberg er et af de mindre beskrevne blade hos Svanholm,men ikke desto mindre et godt kort hos mestrene og 
synes inde i en yderst positiv udvikling.Her slår han på tværs i slutkampen mod AaB.Henrik Mortensen er på vej i 
dækning - Carsten Morild har kastet. 
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spillet,bliver den helt galt med hans ben.Han spiller 

alligevel en gang imellem - det er sand fanatisme. 
Nykøbing har bredde,endda meget af dem,for der er ikke 

mange klubber,der bruger så mange forskellige spillere 

på andetholdet som folkene fra østersbyen.Anders Jen
sen som anfører (iøvrigt nu formand for Nykøbing) var 

den samlende person for en skiftende flok,hvor l.hol
dets tidligere mangeårige åbner Poul Pedersen ofte gjor
de sig i forreste linie og hvor klubbens juniores fik 
nogle af de kampe,de ellers blev snydt for i deres egen 

turnering. 
Kolding forekom ikke helt så god som i de senere år.t,1e
get skiftende præstationer sås fra kamp til kamp.Nogle 

forfærdende derouter (ordet betyder "sammenbrud",men 

anvendes i disse spalter til minde om Crickets mangeå
rige redaktør Ole Thomsen,der elskede det) vekslede med 

solide præstationer.Holdets sædvanlige stars Lars P.Ni
elsen og Poul E.Nielsen gjorde deres sædvanlige indsats 
som kastere,men kunne nok have ønsket sig flere points. 
Sidste års drengelandsholdsspiller llars H.Madsen begynd
te så småt at gøre sig gældende på seniorplan,særligt 
som kaster. 
Kerteminde må tage Kolding i hånden,hvad omskiftelighe
den angår.Al ære og respekt for Esbjergs to drengebow
lere Tim Jensen og Kurt Knudsen,der var med til at skaf
fe Esbjerg et drenge-DM,men at to drenge alene kan ryd
de et 3.divisionshold bestående af stort set garvede se
niores som Kertemindes,må vist for Amandas sønner stå 
som den kedeligste slutning på en sæson,der startede så 
hæderligt,men som sluttede så skidt.Lejlighedsvis så man 

dog gode præstationer fra bl.a.Bjarne Rasmussen og Erik 
L.Pedersen.Og så må man se at tage hånd i hanke med Knud 

Larsens udvikling - for her er en spiller,der virkeligt
kan bygges på.
Husums come back til 3.division var imødeset med nogen

bekymring,men med tilgangen af Mogens Seider og med en

væsentligt modnet spillerstab viste det sig at gå godt.
Mogens Seider og Hermann Alker trak det største læs,men 

også Lorenz Thomsen gjorde sig.Henry Buhl søgte at lade 

de unge komme til fadet,men imponerede dog i sæsonens

Vil rykke op 
Viborg II vandt mellemrække vest og fastholdt ønsket om 
at rykke op i 3.division.Det er der jo ikke noget at gø
re ved - men det kan kun gå,hvis Viborgs l.hold ikke ud
sættes for samme antal afbud som i år.Ellers brænder 

klubben sit lys i begge ender.Og da lyset trods alt ik
ke er af imponerende størrelse er der den risiko at flam
merne mødes på midten og efterlader et hul. 
Ingen skal sige at Viborg ikke er advaret nu og det vil 
være en grim streg,hvis man ikke gennemfører 3.division 
i fuldt omfang. 
Viborg vandt foran Chang,der p.grund af interne proble
ner,sidst på sæsonen stillede et 2.hold langt under den 

sande styrke.Hovedgaard havde den største succes i klub. 
bens korte historie.Tilgang af spillere som f.eks.Frank 
Rasmussen og Steen Sørensen fra Horsens har hjulpet 
svært på det nu,hvor stifteren Graham Jenkins ikke læn
gere er en altfor flittig gæst.Herning gjorde sig med 

det lidt,man havde at gøre med og Horsens fik mod slut
ningen af året samlet et hold med brødrene Jørn og Paul 
Høj,Poul E.Hjorth og Hg.Eliasen.Det betyder at klubben 

holder sig på DCFs landkort og vi krydser fingrene for 
at det også lykkes i fremtiden - samt ikke mindst at 
klubbens bestyrelse får en ungdomsafdeling op at stå. 
Midtkredsen blev afviklet fint,Esbjergs veteraner satte 

sig på kredsmesterskabet.Otto Gade var en klasse for 
god for de fleste af modstanderne og Knud Hansen,N.J. 
Svane og Erik Abrahamsen svingede battet til sorrig for 

bl.a.B 1913,der som sædvanlig havde god bredde på sit 2. 
hold med spillere,der har optrådt i resultatlisterne 

snart i en menneskealder.Fredericias anfører Knud E.Mam
men siges at kunne skabe fest og glæde over enhver an
denholds kamp og man fornemmede at spillerne havde det 
hyggeligt,bl.a.når de mødtes med vennerne fra Kolding 
og fra Kerteminde,der stillede trofast op til de stør
ste tæv. 
I østkredsen vandt Køge II.Holdet var nemlig altid til 
disposition.Det var mere end man kunne sige f.eks.om 
Bjerred,der i stærkeste opstilling var i en klasse for 

sidste match ved at carry sit bat med 43 og tage 6 gær
der for 44 imod Skanderborg.Der er grund til at tro at 
Husum ikke vil falde igennem næste år - selv uden Sei
der. 
Arhus II med Erik Madsen så stædigt som nogensinde klam
rende sig til gærde,med Jørgen Morild som en tilbage
trukken general og ellers lidt af hvert,kunne være far
lig for ethvert hold,særligt når den tidligere Nykø
bing-spiller Flemming Poulsen _kastede fra den . en� ende 

og den ret så fjendtlige vestinder Desmond Gr1ff1th fra 
den anden. 
Esbjerg stillede med et hold,der vel gennemsnitligt ik
ke var over junioralder.De fleste af de ældre har truk
ket sig tilbage til 3.seniorhold og resten spiller på_

l. 
seniorhold,men det gik alligevel,hvilket beviser kvali-
teten i Esbjergs ungdomsarbejde. 
Dronningborg undgik sidstepladsen ved i en udsat,nerve
pirrende match at klare en 3-1 sejr hjem mod Arhus.Det 
faldt i formanden Chr.Ankers lod at komme ind som sid
stemand og holde Arhus'kastere stangen i de sidste overs 
For Anker,der ikke er født i går og som startede med at 
holde om et cricketbat på den tid,hvor andre lægger op, 
var det en glæde,at det lykkedes - ikke så meget,fordi 

det var ham,der gjorde den sidste del af arbejde,som 
fordi han derved skaffede klubben fri af den sidsteplads 
holdet også havde i 1978.Chr.Boldsen var som sædvanligt 
manden,der tog det største slæb.Flemming Rasmussen hjalp 
ham og i kampen mod den anden bund-kandidat,Holstebro, 
var det Lars Rytter som førte an med 82 points.Det må 
være personlig rekord.Tør man håbe på at 1979 blev ven
depunktet for de .tidligere juniordanmarksmestre? 
Sidst finder vi Holstebro,hvor Danmarksturneringens 
flittigste og mest misbrugte kaster,Jens P.Johansen ud
øvede en Herkules-indsats.Han måtte ikke blot kaste 

fra den ene ende næsten hele tiden - men en stor score 

fra hans bat var også påkrævet.Han gjorde det ofte og 
han kunne godt have fortjent større udbytte.Uffe Jensen 

er ved at vokse til som et fornuftigt åbningsgærde og 
John Jespersen hjælper,sammen med Børge Steensen til at 
holde sammen på holdet,der<t.rækkes med en voldsom hale. 

sig selv,men som desværre demonstrerede det lidt for 

tydeligt ved nogle absurd høje innings. 
Bjerred tabte - uden flere af sine bedste,bl .a.brødrene 

Reddy - i det lokale svenske derby til Lund.Men for beg
ge svenske klubber gælder at de - måske på grund af de
res deltagelse også i den svenske turnering - led points
tab,fordi de ikke kunne stille op. 
Ishøj - stadig uden bane,men nu med visse forhåbninger 
om at få en - bliver bedre og bedre,mens JB 77 havde 

lidt under spillerafgang og havde det sværere end i det 
første år.Hos Næstved sled Mogens Hansen næsten ligesom 
Kjeld Grandahl gjorde det,dengang alt afhang af ham,og 
der var da også opmuntringer.AB III,Frem II,Glostrup III 
og Slagelse II spillede de fleste af deres kampe i di
verse varierende opstillinger,mens det viste sig at So
rø stort set ikke kunne klare at fremtrylle et 2.hold . 
Når man ser på,hvor megen fornøjelse københavnerne får 
ud af deres a-rækkekampe,kan man undre sig over,at ide
en ikke rigtig er slået an i det øvrige land.Til næste 

år får vi foræret en time mere om aftenen og denne som
mertid skulle gøre det muligt for en række jyske klub
ber i nogenlunde nærhed af hinanden at lave disse ufor
pligtende turneringer,der kan bringe frafaldne tilbage 
til cricketbanen igen.Det er bare om at komme igang. 
Det er sådan set ligegyldigt,men vi kan da godt nævne, 
at Svanholm vandt den københavnske a-række,mens den 
midtjyske række kun blev halvvejs gennemført. 

FORSIDEBILLEDET.-Fra DM-finalen mellem Svanholm og AaB. 
Her har Svanholms keeper Michael Petersson først drop
pet en gribechance på Claus Morild.Jørgen Jønsson har 

samlet bolden op og stukket ind til Bjarne K.Jensen ,der 
lige akkurat ikke når at låbe AaBeren ud under dennes 
forsøg på at Tø6e en ener på den tabte chance.Bedømt 
efter AaBerens vej til slaggrænsen med battet og bol
dens vej til gærdet,må det have været tæt på - men hvis 
Morild havde "kuret" battet hen ad pitchen,havde han væ
ret inde allerede på dette tidspunkt. 
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Esbjergs 
piger vandt 

Kvindeturneringen var for første gang delt i en øst-
og en vestkreds og med en finale til at finde den dan
ske mester.Ringsted vandt østpå og Esbjerg vestpå,hvil
ket man næppe havde ventet i betragtning af det gode 
arbejde Nykøbing M var startet på tidligere end Esbjerg 
Også Kerteminde har markeret sig tidligere,men det vis
te sig at Esbjerg med Henry Baadsgaard som en utrætte
lig træner kom igennem det jysk/fynske departement uden 
skrammer.Holdet er vistnok mere udviklet end de to an
dre. 
Ringsted vandt på Sjælland foran AB,der ellers skaffe
de sig i en helside i dagbladet Aktuelt under overskrif
ten "Mor svinger køllen" (el ler sådan noget lignende). 
Historien gik på Kirsten Strømskov,der ikke var til
freds med at føre regnskab for Frem,men fandt ud af at 
hun er en lovende swingbowler,hvilket hun straks bevis
te for ABs piger.Man fik en rørende historie om at hen
des søn Hugo nærmest gik grædende i seng,fordi han i 
skolen blev drillet med at mor spillede cricket.Men da 
det viste sig,at hun faktisk kunne gøre sig,måtte Hugo 
alligevel acceptere,at mor som aktiv beskæftiger sig 
med det samme,som han gør i Frem. 
Finalen i Esbjerg startede med at Esbjerg lavede 80 på 
de 30 overs.Ringsted har stillet forslag om,at man op
hører med at afvikle kampene efter a-rækkereglementet 
og det forstår man sådan set godt,for holdet var i kni
be med sine sidste kastere,der faktisk lavede lidt ri
geligt mange udenom.Esbjerg fik 26 ekstra ud af de 80 
og finalens star Jytte Antoft blev topscorer med 29 not 
out. 
Esbjerg havde også mere kastning end Ringsted,der var 
ude for 48 på 27 overs.Også her gjorde Jytte Antoft sig 
med 4 gærder for 2.Forbundsformand Ove Dalsgaard var 
både dommer og medaljeoverrækker og kunne hylde Esbjerg 
som den hidtil mest officielle danske mester for kvin
der. 

NYKØBING M,var for tredie gang på sommervisit hos ven
skabsklubben LEWES PRIORY i nærheden af BRIGHTON.Første 
gang morsingboerne stævnede ud var i 1971 og de gentog 
visitten i 1975,mens Lewes besøgte Mors og Jylland i 
1973 og i 1977.Det er efterhånden ikke så få venskabs
bånd,der er knyttet på denne måde,og morsingboerne,der 
talte både nuværende og tidligere klubspillere,havde 
da også erindringsgaver med fra både bystyret og fra en 
række af de lokale firmaer,der var med til at sponsore 
turen.Alt i alt 26 var med i morsingboernes selskab.Tu
ren varede 10 dage og foruden at spille cricket var der 
også lejlighed til at se en række sydengelske seværdig
heder.Lewes Priorys sekretær og l .holds anfører John 
o·connor,der også har været med i Danmark,viste sig at
ter som en sand ven af dansk cricket med et fint til
rettelagt arrangement.Efterhånden er der opstået temme
ligt faste venskabsforbindelser mellem Lewes og Nykø
bing Mors også som byer betragtet,så det er altså også
noget af det,cricket kan føre til.Hvad det rent spille
mæssige angår mødte Nykøbing-holdet overvejende hvad
vi,uden at det skal forstås nedsættende,kalder landsby
hold - flere af disse hold mødte med tidligere county
spillere og morsingboerne havde nok at se til .Det blev
til en enkelt sejr,en uafgjort og fire nederlag i tur
neens seks kamp.

SIDMOUTH Cricket,Lawn Tennis,Croquet og Hockey Club lig 
ger i Devon i England.I 1980 holder denne klub en inter 
national cricketuge med deltagelse af bl .a.hold fra Ke
nya,Canada og Australien.Man vil også gerne se et dansk 
hold,så er der danske klubber,som gerne vil til England 
og som samtidig vil opleve nogle virkeligt naturskønne 
omgivelser,kan man rette henvendelse til D.J.Hollands 
esq,Sidmouth Cricket,Lawn Tennis,Croquet and Hockey Club 
Cricket pavillion,Fortfield Terrace,Sidmouth,Devon,Eng
land. 
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Spillet er stadig meget ungt som kvindespil herhjemme 
men der synes al mulig grund til at håbe,at mange fle
re klubber end de syv,der i øjeblikket spiller kvinde
cricket,vil gå igang med det.De klubber,der er igang 
med spillet,kan have deres besværligheder,når knappe 
træningsfaciliteter skal deles,men de er alle meget gla
de for den nye ånd og den større fællesskabsfølelse,som 
pigerne er med til at skabe. 

Fra den dramatiske Dt1-finale.Øverst griber Svanholms 
keeper Michael Petersson en enorm skier fra Carsten Mo
rild.Ansigtsudtrykket hos den knælende,ja,næsten tryg
lende Thomas Petersson er ikke det mindst interessante. 
I baggrunden synes Tom Kristensen at ville hjælpe til 
med besværgelserne ved at folde hænderne.I midten er 
Michael Petersson faldet,men holder triumferende bol
·den,og nu er det dommeren,Thomas kigger på.Nederst kom
mer Ole Mortensen og anfører Jønsson styrtende til for
at få keeperen på højkant igen.Havde han tabt bolden,
havde han nok selv måttet finde ud af,hvordan han var
kommet på benene.



Ungdomsmesterskabeme 
blev delt meget smukt 

De danske ungdomsmesterskaber blev i år smukt delt mel
lem tre klubber,idet junior-DM gik til Glostrup,drenge
DM til Esbjerg og lilleput-DM til Ringsted.Dermed vandt 
Sjælland for første gang i nogle år de fleste titler. 
Desværre blev finalerne hverken spillemæssigt eller kva
litativt nogen oplevelse.Vore ungdomslandsholds præsta
tioner af lidet oplivende karat udenlands i år afspejle
des i disse kampe mellem vore bedste klubber. 
I dette afsnit skal vi beskæftige os med juniorerne,så 
vi starter med junior-finalen mellem Glostrup og Esbjerg 
Den vandtes overvældende sikkert af Glostrup med 130 po
ints. 
Den forskel som slutcifrene gav udtryk for,var der dog 
langtfra mellem holdene,som normalt nok vil være ret så 
jævnbyrdige.Kampen blev spillet i miserabelt vejr i Sol
vangsparken i Glostrup og kom først i gang med et par ti
mers forsinkelse på ·grund af regn. 
Glostrup vandt lodtrækningen og gik fornuftigt nok til 
gærdet.En mix af våd bold,direkte mådelig kastning og 
markspil fra Esbjerg og en Søren Mikkelsen,der ikke blot 
er Danmarks bedste junior,men også blandt de førende i 
seniorernes kreds,måtte give en stor total hos Glostrup, 
hvis da ikke Søren Mikkelsen fik sig selv ud på en eller 
anden måde.Det gjorde han ikke - ja,det gør han næsten 
aldrig. 
Sammen med den anden åbner Jesper Sørensen (12) lavede 
han en åbningsgærdestand på 60,sammen med trediemanden, 
den solide Stig Hammerhøj (44) nåedes 147.Lidt efter for
lod Mikkelsen selv skuden med ben for,da han var på vej 
til et century ( 83) .Men s 1 attent markspil og mangl ende 
kasteudskiftning bevirkede at de følgende Glostrup-spil
lere havde relativt let spil.Søren Mikkelsens lillebror 
Lars,der er førsteårs drengespiller,førte an med 32,da 
"gaflen drejedes rundt" og Glostrup nåede 226 for 7 på 
de tilladte 55 overs. 
Helt aparte kastede Esbjergs anfører Kim Madsen i 25 o
vers fra den ene ende (3 for 94),mens Torben Jensen kas
tede 21 overs ( også 3 for 94) fra den anden. Esbjerg 1 od 
kun Tim Jensen kaste i 7 overs,men de kostede kun 17 po
ints.Ellers havde man yderligere kun en enkelt kaster på 
tapetet i et par overs.Esbjerg kunne nok have stillet 
stærkere op.hvis man havde haft Dennis Olsen og drenge
spilleren Kurt Knudsen med,men det havde man af forskel
lige gode grunde ikke. 

TIL AT GRÆDE OVER 

Ved gærdet scorede Esbjerg kun 96 for alle på 46 overs, 
Esbjergs gærder blev for de syvs vedkommende snuppet af 
Søren Mikkelsen (4 for 32) og af Lars Mikkelsen (3 for 
47).Det var besynderligt nok Lars,der forekom farligst 
og tog det meste af Esbjergs top med dejlige lange in
swingere. 
Men Herrejemini - at se en spiller som Torben Jensen,der 
skulle bære sit hold,gå ind og slaske vildt på de første 
bolde - og blive bowlet efter at have hakket et grænse
slag - det er jo til at græde over. 
Tim Jensen blev også bowlet hurtigt af Lars Mikkelsen og 
fire gærder var ude for 25.Kampen var tabt på det tids
punkt,men Kim Madsen og Leif Slipsager fik da lavet en 
gærdestand af en slags - tavlen kom på 64,før Kim Madsen 
løb sig selv ud (22). 
Det virkelige lyspunkt hos Esbjerg var drengespilleren 
Leif Sl ipsager 1der tillige er en lovende spinner.Med det 
mest lodrette af alle lodrette bats,skabte han - som el
lers sjældent kommer til fadet - nogen respekt.og blev 
topscorer med 25.Ham kommer vi til at høre mere om. 
Sørgeligt var det,at Esbjerg - da der manglede ca.10 o-

vers og holdet var halvandethundrede points bagefter,med 
tre gærder i behold - på de mest ubehagelige måder søgte 
at trække tiden ud,for at få dommerne til at afbryde kam
pen på grund af dårligt lys.Den gik ikke - men den opfør
sel er såmænd skyld i at kritikken af Esbjergs spil i 
disse linier er hårdere,end vi under normale omstændig
heder ville have gjort den. 
Når man nævner at Glostrups mesterhold består af fem ju
niorspillere,mens resten er drenge,fortæller det noget 
om,at bredden i juniorrækken herhjemme ikke er god.Hatten 
af for brødrene Søren og Lars Mikkelsen,der er et sjæl
dent familiemæssigt kraftcentrum i en ungdomsrække,og 
hatten af for Stig Hammerhøj,en spiller,der uden talen
tets mest indlysende nådegave,men takket være flittig 
træning,er kommet vidt.Og lad os så håbe,at vi får stør
re bredde i fremtiden.Esbjerg må græmne sig.Vestjyderne 
kom til finalen som favoritter,men gik ned med flaget,da 
de for en sjælden gangs skyld mødte modstand. 
Tre hold kunne vinde det sjællandske juniormesterskab i 
kreds 41 ,nemlig Glostrup.Ringsted og Svanholm.De øvrige 
mandskaber var nærmest forstærkede drengehold.Svanholm 
kunne - uanset nederlag i kampen mod Ringsted - have 
vundet rækken med en gevinst over Glostrup i den afgø-
ren� mat�. 
Brøndbyholdet var da også i den syvende himmel,da holdet 
efter halvdelen af spilletiden kunne lukke med 239 for 
5 på tavlen.Kim Neerup med 74 og til sidst Kim Larsen 
med et maiden-century på 108 not out,førte an og Søren 
Mikkelsens 3 for 76 var ikke daglig kost for ham.Han 
humpede ynkeligt,mens han kastede,men det var måske ba
re for at narre Svanholm til en tidlig lukning.For da 
Søren Mikkelsen kom til gærdet,var der ingen spor af 
smerter.Han spillede en total fejlfri og chancefri halv
leg og tegnede sig for 161 not out af Glostrups nødven
dige 241 ,der blev nået for kun to fald.En imponerende 
præstation. 
Men at Glostrups øvrige spillere havde andel i kredsmes
terskabet,bevistes mod Ringsted.Her blev Glostrups total 
205,skønt Søren Mikkelsen kun scorede 23.Men Jesper Sø
rensen med 63 og den overordentligt lovende drengespil
ler Mads Jørgensen med 60,hævede som 5.gærde totalen 
fra 42 til 176.Søren Mikkelsen revancherede sig til gen
gæld som kaster ved at tage syv for 23,da Ringsted var 
ude for 80. 
Ringsteds sejr over Svanholm skyldtes særligt Michael B. 
Hansens kastning og Ole Olsens allround-kvaliteter.Ol
sens offspinnere indbragte ham fire gærder for 1 point 
på bare 17 bolde og han scorede 44.Michael B.Hansen im
ponerede til gengæld mod KB ved at lave 121 not out på 
halvanden time og KB råder trods alt over en kaster som 
Tom Hansen,der - skønt junior - er en ubehagelig modstan
der selv i seniorrækkerne.Ellers har det nok været lidt 
af en skuffelse for Ringsted,at det ikke er blevet til 
mere for dette juniorhold.Men der er lidt for meget "lot
teri-præg" over flere af spillerne og den går ikke mod 
de bedste mandskaber. 
Af specialiteter fra denne række skal vi nævne Svanholms 
David Olafssans ialt 14 gærder for 14 points mod Sorø. 
De syv af gærderne var stokket ud af keeper Kim Neerup, 
der også havde et greb.Syv stakninger i en match må vist 
være noget nær Danmarksrekord. 
Ellers var det så som så,hvad Sorø kunne stille op,men 
Niels Chr.Larsen viste dog et lodret bat og ikke uefne 
offspinnere.AB havde ikke meget andet end drenge at gø
re godt med,men anføreren Birger Christensen viste sund 
kastemæssig fremgang.mens Køge som oftest måtte ty til 
drengespilleren Peder Sørensen,der til gengæld ligner en 
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senior,når det gjaldt om at skrabe en total sammen.Hos 
KB er Tom Hansen nævnt,men også Kenneth Burridge er ble
vet en kommende kraft.Fra i fjor at være en forholdsvis 
ubehjælpsom drengespiller var der overordentligt fine 
takter fra hans side i juniorkampene i år. 

SVÆKKEDE SEMIFINALISTER 

Både Chang og Esbjerg havde,af interne grunde,svækket 
deres hold forud for semifinalekampen mellem vinderne 
af kreds· 42 og kreds 43.En holdning fra de to klubbers 
side,som man virkeligt må tage hatten af for,Det er godt 
at se,at sejre ikke er det altafgørende.Det gode miljø 
i klub og på hold tæller mere for de to klubber. 
Det var gået værst ud over Chang,der af de sædvanlige 
dominatorer kun havde Carsten Strandvig tilbage,Han ale
ne kunne ikke gøre det,skønt han blev topscorer med 26 
ud af 66.Esbjergs Tim Jensen - som man kun brugte så 
lidt i finalen - tog 6 gærder for 29.Esbjerg passerede 
den nordjyske total for tabet af kun to gærder. 
I kreds 42 stod der ellers Esbjerg på det hele.Desværre 
spillede holdet kun fem kampe.En af de formodet vanske
ligste konkurrenter,Skanderborg,stillede ikke op til no
gen af de to kampe mod vestjyderne og det forekommer al
deles urimeligt. 
Skanderborgs mandskab var ellers ikke ringe og havde så 
gode spillere som Lars Wittus og Lars Gadkjær,men inte
ressen var det åbenbart så som så med,når der var stærke
re modstandere i farvandet. 
Esbjerg "gik sig" - bl.a.med brug af omvendt gærdeorden 
- gennem kampe mod Kerteminde og Nyk.M.s andethold.Mod
Arhus opstod der uventet spænding i l.halvleg,da Esbjergs
10.gærde Henrik Rasmussen og Lars Christiansen måtte bat
te op fra 63 for at passere Arhus'total på 83.I 2.halv
leg skabte Lars Mortensen respekt ved at score 66 ud af
Arhus 116.Men Torben Jensen satte - i den hitterstil,
der er hans - sagen på plads ved at score 74 i Esbjergs
halvleg på 121 - der blev scoret på 13.3 overs.Her måt
te Lars Mortensen til gengæld lade sig notere for resul
tatet l for 62 på bare 33 bolde.
Nyk.M.II klarede sig,bortset fra kampen mod Esbjerg,fint
og beviste den store bredde,der er i Morsø-klubbens ung
domsafdeling.Hos Kerteminde havde man nok ventet sig me
re af den lovende Knud Larsen,men uanset,at der som of
test var tæv i luften,stillede Kerteminde altid op og
gennemførte i lyst som i nød.Det samme gjorde Arhus,
hvor man dog ved mange lejligheder savnede den lovende
Jens Bønding.I Skanderborg mistede man åbenbart grebet
om juniorafdelingen og det er ærgerligt med de gode mu
ligheder,der er i den.

KATASTROFAL NORDJYSK KREDS 

Var det så som så med gennemførelsen af kampene i kreds 
42,var det helt katastrofalt i kreds 43.Det var som vi
sen om de ti små niggerdrenge.Først trak AaB sig,så trak 
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Den,der ler sidst,ler bedst ... 
Det er måske meningen med de bre
de smil fra Mogens Seider (tv) 
der efter et etårigt ophold i 
Husum er vendt tilbage til Vest
jyden og fra Esbjergs glimrende 
lille kaster Kurt Knudsen.De pe
ger på de 66 points,der var nok 
til at vinde drenge-DM-finalen 
på Brøndby stadion. 

Hjørring sig,men spillede dog alligevel lidt engang i
mellem,og så forlod Holstebro skuden.Den nordjyske juni
orrække var for nogle år siden flagskibet i den alders
gruppe herhjemme. 
Det er en direkte katastrofal udvikling og mest katastro
falt,at flere af de klubber,der nu svigter,tilsyneladen
de blot lader stå til .Undskyldt er dog Holstebro,som 
har bygget en ungdomsafdeling op næsten fra bunden og 
som kører godt i de lavere aldersgrupper,men som havde 
overvurderet sig selv ved at tilmelde et juniorhold. 
Kun to kampe havde den store sportslige interesse,nemlig 
matcherne mellem Chang og Nyk.M.s andethold,som klubben 
havde lavet om til at være et førstehold.Det skaktræk 
kom man bitterligt til at fortryde. I første kamp gjorde 
Carsten Strandvig lyst blandt morsingboerne ved at tage 
7 gærder for 22,så hele holdet var ude for 70.Den score 
passerede Chang for tabet af kun et enkelt gærde.Så var 
det en helt anden match - nok den bedste juniorkamp,der 
er spillet herhjemme i år - da de to hold mødtes igen. 
Her indledte Chang med 167 og også dennegang var Strand
vig "arkitekten" ,da han scorede 48 og tog 3 gærder for 
58,da Nykøbing kom ud for 165 - tre for lidt til sejren. 
Karl Ejnar Poulsen med 52 og Bjarne Knakkergaard med 30 
gjorde deres,men Nykøbings hale var for lang.Sjettegær
det faldt ved 151 og alle var ude for 165. 
Hjørring spillede et par kampe,men kun Anders Morild 
gjorde et vist indtryk på det meget begynderprægede hold 

RÆKKERNE MA ÆNDRES 

Det er oplagt,at klubber,der gør et seriøst og godt ung
domsarbejde ,som Chang og Nykøbing M, ikke kan være tjent 
med så håbløs en turneringsafvikling.Der må ændres ved 
rækkeinddelingen næste år,så denne katastrofesæson ikke 
gentager sig.På den anden side forekommer det lidt hen
sigtsmæssigt at ungdomshold skal rejse helt landet rundt 
for at få kampe og f.eks.må Hjørring tage sig sammen nu 
- ellers lurer AaBs skæbne lige om hjørnet.
Skal man finde en forklaring på udviklingen i denne ju
niorrække - og i andre - kan man henvise til ,at det er
meget almindeligt,f.eks,i fodbold og håndbold,at en klub
har 10-12 lilleputhold og ender med knapt nok at kunne
stable et ynglingehold på benene.Livet udenfor idrætsba
nerne tiltrækker åbenbart de 16-18 årige mere.Men cric
ketklubberne får aldrig flere medlemmer,end at klubberne
bør være istand til at tage sig af dem,de har.Det er vo
res fordel og vores mission og så ligner det ikke noget
som f,eks.Hjørring og AaB,bare at lade stå til.Med det
antal ungdomsspillere,som AaB havde før sæsonen,kunne
man have gennemført i juniorrækken,selvom holdet måske
havde været lidt skralt,Men Jørgen Morild kunne have på
taget sig den rolle,som Søren Mikkelsen har gennemført
;-Glostrup i mangfoldige år,n!'r det stod lige så skralt
til - og som gav succes i år.Men AaB opgav - uden kamp.



Det er en lise at ko11111e til drengerækkerne,når man gen
nemgår ungdomsresultaterne i år.Drenge- og lilleputræk
kerne blev nemlig gennemført rimeligt.Esbjerg blev dansk 
mester hos drengene og det uden at være presset synder
ligt,hverken i semifinalen af Chang,eller i finalen af 
Svanholm. 
Finalen blev i cricketnæssig henseende en skuffelse og 
det skyldtes alene Svanholm,hvis drenge på forhånd syn
tes slået,efter at de i fjor,mod det samme kasteangreb 
i semifinalen om DM kun kunne lave 15 points. 
l år blev det dog til 65,hvilket Esbjerg passerede for
tabet af fire gærder.Svanholm stod inde i 48 overs og
kæmpede sig til sine points.Abnerne Allan From Hansen og
Søren Henriksen startede for forsigtigt - alt for for
sigtigt,og var begge ude i den, 15.over,hvor der kun stod
18 på tavlen.
Esbjergs Tim Jensen er en ubehagelig kaster - og særligt
i en drengekamp.Han afleverer meget højt oppe fra,iøv
rigt bag ved gærdet og swinger usædvanligt meget.Den
klamme finalemorgen på Brøndby stadion var der endda ta
le om ganske særlige bevægelser.Han erobrede 4 gærder
for 24,mens Kurt Knudsen,der måske nok i det lange løb
bliver en bedre bowler,tog 3 for 19.Han kaster dejligt
ubesværet med en fin længde og cutter begge veje.Derud
over præsenterede Esbjerg den lille s pi nbowl er Leif
Slipsager,der allerede forstår at udnytte den bløde kas
ters ofte bedste våben,nemlig flight,foruden at han er
istand til at spinne betydeligt (2 for 12).Svanholms sid
ste gærdehalvdel,der til forskel fra den første,søgte at
angribe kastningen,beviste at Esbjergs bowlere ikke er
uspillelige og at vestjydernes markspil ikke just var
noget at skrive hjem om.
Ved gærdet fik Jesper Larsen (2 for 21) og Søren Henrik
sen de tre første esbjerggensere ud for 37 ,men Esbjerg
batter ret bredt og skønt de næste tydeligt havde besvær
med spinneren Thomas Fabrin,var spændingen forduftet fra
den kamp.Tim Jensen.som har lavet så mange points for
Esbjerg i sine drenge- og lilleputår,har p,gr.af sin
størrelse haft enorme fordele.Han kan blive en storspil
ler,hvis han selv vil,men i øjeblikket er hans repertoi
re i offsiden simpelthen ikke godt nok og hans benarbej
de må forbedres.Men Esbjerg har haft det så nemt i ung
domskampene,at det må være svært for klubbens trænere at
få overbevist spillerne om,at de stadig har en del at læ
re.

OMFANGSRIG SJÆLLANDSK RÆKKE 

Den sjællandske kreds 51 bød på 11 hold til at starte 
med,Kun 10 sluttede,fordi Frem kun spillede et par kampe. 
Ikke fordi klubben ikke havde drengene,men fordi der ik
ke var nogen til at tage sig af dem,og det er da det sør� 
gel i ste. 
Svanholm gik ubesværet igennem.Kun sjældent anvendtes 
hele gærdesiden.Mod de stærkeste af de øvrige klubber fik 

spillerne lov at folde sig ud.AB måtte lægge ryg til 295 
for 3 på 34 overs.Søren Henriksen noteredes for century 
med 154 not out og havde sammen med Jesper Larsen (77) 
en 2.gærdestand fra 70 til 228.Samme Søren Henriksen hav
de ugen forinden i "række-finalen" mod Glostrup scoret 
sit livs første century med 115 ud af 208 for 6.Glostrup 
var ude for 95 (Jesper Larsen 6 for 31).Køge,som også var 
i top i denne række,havde måttet se svanholmerne score 
209 for 6 {Allan From 86),så Svanholms dominans var klar. 
Kasterræssigt havde holdet,foruQen de to halvhårde Jesper 
Larsen og Søren Henriksen,spinneren Thomas Fabrin,hvis 
6 for 43 var udslaggivende,da det ellers ret så godt bat
tende Køge-mandskab blev besejret. 
Køge havde først og fre11111est sin "star" i Peder Sørensen 
der i sine lilleput- og drengeår har haft stor fordel af 
si.n fysik og som nu begynder at få det sværere,så han skal 
til at arbejde med sin teknik.Men hvis han selv vil ,kan 
det blive godt.Køge har også en god keeper og gærdespil
ler i Ole Stoustrup og lillebroderen Peter kan både kaste 
offspinnere og stå ved gærdet.Kenneth Jacobsen står ikke 
og fedter i det ved gærdet og kan blive en ret så hurtig 
kaster og med tiden bliver lilleputten Per Madsen en gær
deæder af dimensioner. 
Glostrup skuffede noget.Man lagde tilsyneladende det mes
te ned,efter at have brændt sig mod Ringsted.Lars Mikkel
sen har bedre år at kunne tænke tilbage på,selvom hans 
kastning .i juniorfinalen mod Esbjerg gjorde det uforstå
eligt,at han ikke havde en bedre drengesæson.Offspinneren 
Claus Sørensen,der er en oplagt mulighed,var ikke seriøs 
nok,mens Mads Jørgensen ved gærdet gav meget store løfter 
og Jan Ebbesens bowling ikke blev benyttet efter fortje
neste. 
ABs kastning var holdets smertensbam,selvom Henrik Sø
rensen var solid,også ved gærdet.Gærdemæssigt er en spil 
ler som Martin Bundgård svær at slille af med,selvom 
hans repertoire er begrænset.Det kan man ikke sig om 
Kenneth Martinsen,der virkelig kan meget,men her kniber 
det mere med tålmodigheden.Det kneb med bredden,men den 
nuværende stamme plus �re rutine hos klubbens gode lil
leputter skulle ad åre glve et godt juniorhold fra Bag
sværd. 
Svanholm II fulgte på ranglisten med et hold af næsten 
udelukkende nybegyndere.En reklame for Svanholm og det 
modsatte for Ringsted,at sjællænderne måtte neje sig 
mod dette hold.Men Bo Munch snuppede med inswingere,der 
alle havnede lige i midterpinden,6 gærder for 30 på ba
re 39 bolde og det er jo svært at stille noget op imod, 
Derudover viste især Allan Maigaard,men også Peder Han
sen,at store fremskridt kan nåes på kort tid. 
KB har i Sagib Desnim et oplagt kastetalent,Martin Bur
ridge kan også få stor glæde ud af spillet med sine 
spinnere og Theis Eiehel ,Peter Dyremose og Henrik ,:1 
Scheuer viste gode fremskridt.Det er ikke materialet,det 
er galt med i KB,derimod forekommer opstillingerne no-

Svanholms sjællandske mes
tre i drengerækken.Stående 
fra v.:Rene Petersen,Tho
mas Johannessen,Jesper Lar
sen,Allan From Hansen (anf 
og keeper),Peter Egtorp,Bo 
Munch og Søren Henriksen, 
Knælende fra v.:Thomas Jen
sen,Frank Valsted,Peter 
Hansen,Thomas Fabrin,Claus 
Mathiesen og Allan Maigaard 
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De danske drengemestre 1979 - Esbjerg Vestjyden.Stående 
forrest fra venstre:Kurt Knudsen,Lars Christiansen,Hen
rik Rasmussen,Dan Bundesen,Søren Nielsen og Jean Kri
stensen.Bagest:Peer Jensen,Kent Jensen,Per Jensen,Peter 
Hug,Tim Jensen og Leif Slipsager. 

get svingende.Men det var noget af et slag for KBs ung
domsafdeling at Henning Lystrup,der har et godt tag på 
de unge mennesker,på grund af studier har måttet sige 
fra.Men rart at se,at f.eks.Carl Morild givet et nap 
med.Hvjs flere efter at de selv har lagt op.ville hjæl
pe med som han gør det,var der ingen nød. 
Roskilde startede et drengehold i fjor og fortsatte i 
år.Holdet nåede ved flere lejligheder pæne scorer,f,eks, 
133 mod Køge er fint.Det skyldtes Leif Nielsens 82 og 
han gjorde sig også ved andre lejligheder.Bjarne Johan
sen var bedste allrounder.Han er lillebror til l.holdets 
Eigil Johansen,så der er cricket i den familie.Kan man 
holde sammen på den flok drenge synes Roskildes fremtid 
sikret,men det er jo ikke altid lige nemt. 
Bjerred faldt desværre næsten helt sammen,da den meget 
lovende Michael Asker flyttede til Holland og klubbens 
drengehold var i det sidste par kampe meget underlegent. 
Men man har jo før kunnet lave cricketspillere hurtigt 
i det svenske,så det kommer nok igen.Ringsted havde ik
ke så forfærdeligt meget andet end sine lilleputter at 
byde på.Af drengene gjorde anfører Carsten Hansen og 
Thomas Olsen deres,for at hævde sig i forhold til de yng
re Jens Bredo og Kenneth Hansen,men det var til tider 
svært.Endelig skuffede Nykøbing Falster i sin anden sæ
son i ungdomsrækkerne,efter den lange pause.Det vil væ
re ærgerligt,hvis man spiller taget igen.Det ville gøre 
det nemmere,hvis man under træningen prøver at give de 
unge mere teknisk ballast.En spiller som Morten Halver 
har meget øje og andre,såsom Morten Karlsen og Jesper 
Stensnæs kunne også have fået mere ud af det. 

ESBJERGS SOLO-LØB 

Et drengehold fra Chang,der ikke var helt på vanlig styr
ke,kunne nok holde sig inde i semifinalen mod Esbjerg, 
men kunne ikke rigtig få gang i scoringen.Kurt Knudsen 
(l for 30 på 23 overs) og Tim Jensen (6 for 26 på 28 o•
vers) varetog næsten al Esbjergs kastning,mens Chang
scorede 74 for 9 på 55 overs.
Kampen kom igang med væsentlig forsinkelse og måtte af
brydes på grund af mørke midt på formiddagen.I den for
bindelse mindedes man vist nok i Esbjerg en seniorlands
kamp med store bogstaver.
Da Chang langt om længe var ude,var der realistisk set
kun en times tid tilbage,før mørket ville sænke sig to
talt.Men Esbjerg indrettede scoringstempoet derefter og
på 17 overs blev de nødvendige 76 points en realitet.Det
skete for tabet af to gærder.Tim Jensen (29 not out) og
Henrik Rasmussen (21) nåede højest for Esbjerg,mens Jan
Anker Nielsen var Changs topscorer med 22 og Jess Høgh
med 2 for 30 var bedste bowler.
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Esbjerg var året igennem aldeles overlegen i sin række, 
Holdet sørgede for,at de fleste af spillerne kom til fa
det og man tillod sig endda lejlighedsvis at lade være 
at bruge Tim Jensen,som så spillede seniorcricket.Alli
gevel vandt drengene med en halvleg. 
Der var mange,som kunne gøre sig,når de fik chancen.Den 
tætte keeper Peer Jensen - venstrehånd ligesom de fleste 
andre i Esbjergs ungdomsafdeling - var en effektiv herre 
og Kurt Knudsen altid god for næsten omkostningsfrie 
gærder og til tider også for en god halvleg.Lars Christi
ansen og Leif Slipsager holdt normalmålene for drenge
spillere - Esbjerg har ellers en vis evne til at lave 
dem i overstørrelse - og viste begge en nydelig teknik. 

Men otte-ni af Esbjergs spillere kunne også hver for sig 
have været bærende kræfter på alle de øvrige hold i den 
kreds. 
Skanderborg var næstbedst,men uden Esbjergs bredde.Flem
ming Jørgensen scorede et hav af points på en ofte bil-
1ig baggrund.Men han har et glimrende øje og vil kunne 
nå vidt,hvis han istedet for at lave centuries på samle
bånd mod modstandere,der knap nok kan kaste,vil udvikle 
sin teknik.Hans kastning gjorde sig også udmærket og det 
også mod Esbjerg,hvilket tyder på en vis kvalitet.Det 
var lidt synd for de øvrige Skanderborg-spillere at de 
ikke fik lov at komme til,når der var modstand,hvor de 
kunne have gjort sig.Nu måtte man nøjes med at notere 
sig den anden åbner Ole Wittus og keeper Jens Bess. 
Fredericias anfører Morten Thomsen nåede sin korte kar
rieres højeste med 86 points not out mod B 1913.Lars 
Rasmussen og Johnny Andersen var de øvrige til at tage 
det største slæb.Hos Kerteminde noterede man sig Peter 
Lyø,Jesper Larsen og Jesper Jensen.Men også B 1909s sti
lige åbner John Perrams søn David er en mulighed,men 
han spiller tilsyneladende kun hver anden gang. 
Hauge Møller,Dennis Møller og Flemming Wiese blev der 
skrevet mest om i regnskabsbøgerne for Husum,der stille
de drengehold for første gang i nogen tid og som derfor 
havde det svært,men som dog alligevel ind i mellem også 
sejrede.Det kan man derimod ikke sige om B 1913,der ik
ke behøvede at lære det gamle ord "Tab og vind med sam
me sind" - B 1913 tabte kun,men det gjorde spillerne 
som oftest med godt humør.Der skete også immervæk frem
skridt bl.a.med Frank Klok og anfører Claus Rasthøj. 

CHANG I ESBJERGS ROLLE 

Chang var næsten ligeså dominerende i kreds 53,som Es
bjerg var i kreds 52.Arhus gjorde mest modstand,men al
lermest spændende kan man jo ikke sige,at det er,når det 
ene hold vinder med 9 gærder.Men ihvertfald kunne Arhus 
tegne sig for 118 og derved give Changs Per Pedersen, 
Tommy Christiansen og Torben Klitgaard lejlighed til en 
nogenlunde score.Arhus holdt sig inde i næsten 40 overs 
og det var ganske godt gjort mod et så udmærket kaste
angreb som Changs. 
Udover de allerede nævnte benyttes ofte Søren Nielsen og 
Klaus Frederiksen.Mod Silkeborgs nybegyndere stod Tommy 
Christiansen iøvrigt for en sjælden bedrift i 2.halvleg. 
Han erobrede 6 gærder på 8 bolde,deriblandt fire i een 
over,men uden at det lykkedes ham at få et hat-trick. 
Det var kvalitetsmæssigt synd for det danske drengelands
hold at spillere som Per Pedersen og Tommy Christiansen 
ikke kunne være med.Vi skal heller ikke glemme den fra 
Nyk.M.indvandrede Kim Rishøj og Torben Klitgaard i omta
len af et godt Chang-hold. 
Det er ikke alle Arhus·spillere der har fået et godt ta
lent i vuggegave fra Moder Natur.Men ved flid kan man nu 
alligevel blive en god cricketer - se blot på en spiller 
som anføreren Anton Biehe,der virkeligt har gjort noget 
ved sagen og som bliver bedre og bedre.Mere medfødt ta
lent har Anders Larsen,der imponerede med 79 mod Chang, 
mens hans 4 gærder på 4 hinanden følgende bolde mod Dron
ningborg er en rarietet. 
Det var sådan set noget overraskende,at Nykøbing Mors 
kunne slå Arhus,da Nyk.M.ved andre lejligheder klarede 
sig dårligere end midtjyderne.Men ved den lejlighed blom
strede keeperen Kristian Hansen med 51 not out og det 
var ikke hverdagskost.Ellers bar Nykøbing præg af at væ
re i en mellem-sæson.Klubbens strålende drengeårgang fra 
i fjor er rykket op - næsten med to hold - og lilleput
terne er ikke blevet drenge.Martin Ry Krogh var den enes
te tilbage fra sidste års danske mesterhold og ved fle
re lejligheder viste han store allround-evner. 
Hjørring trak sig hurtigt ud af rækken,men lovede samti
digt at komme igen næste år.Det er virkeligt nødvendigt 



nu,at man tager skeen i den anden hånd i Hjørring og kom
mer igang med en a.lvorlig indendørstræning for de unge, 
så man ikke gang på gang stiller forbund og modstandere 
i ødelæggende situationer med trukne hold.Det er simpelt
hen uanstændigt at ødelægge rækkerne år på år. 

DE NYE DRENGEDELTAGERE 

Dronningborg var med i turneringen i år og præsenterede 
en lovende spiller i Frank Jensen som mod Arhus scorede 
77 på 72 minutter og som også som kaster - ofte i godt 
samarbejde med Nick Damholdt - satte modstanderne på u
ventet svære opgaver. 
Det var meget oplivende at læse fra Dronningborg at man 
næste år håber at kunne stille tre hold og at den krise 
som klubben var i for et par år siden,synes lykkeligt 
klaret.Desværre er klubbens stifter og igangsætter Fritz 
G.Knudsen ikke ofte at finde på cricketbanen længere.Han
beskæftiger sig istedet bl.a.med datalogi og hundeafret
ning.Når man tænker lidt over det,forekommer det at væ
re præcis det,en cricketleder også laver,så det er blot
et spørgsmål at få Fritz G.Knudsen overbevist om det.
Dronningborg har desværre det handicap at· have bane på
et af disse øde stadionanlæg,fjernt fra beboelse,som mo
derne byplanlæggere elsker.Det er dødens pølse for idræt
- og da særligt for cricket.Et idrætsanlæg skal ligge
ved huse.Hunde,børn og gamle damer skal kunne komme ned
og titte og få bolden i hovedet.Skidt være med,om der
ryger en rude.Men prøve at fortælle en kommuneplanlæg
ger det.

SKAL VI HAVE TÆV,SA ... 

Også gode tidender fra Silkeborg,hvis holdt vandt tre 
kampe,men hvad vigtigere er også er kommet godt igang 
og får indpodet den rette cricketånd af Silkeborgs før
steholdsspillere,om hvem det hviskes i •krogene,at de er 
nr.l på Danmarks hitliste,når det gælder den cricketmæs
sige holdning,som vi alle burde have,men som så få des
værre har. 
-Skal vi have tæv,så lad os få tæv af Silkeborg,siges
det ligefrem.Det kunne være sjov at opstille en ranglis
te af den slags,men vi må nok hellere lade være.Alle
dem,der ikke kommer med,bliver bare fornærmede.
Så - efter nu at have generet en hel masse og forhåbent
ligt glædet Silkeborg - skal vi lige fortælle,at Flem
ming Jensen og Carsten Olsen hurtigst er kommet efter
det i Silkeborgs nye ungdomsafdeling.
Herning er også en af de klubber,der er ved at få gang
i ungdomsafdelingen.Megen tak skal rettes til bl.a.Fred
dy Sangild i den anledning.men væsentligt har det selv
følgeligt været.at Erling Krogh Andersen har leveret
talentfulde sønner.På drengeholdet er det Michael,der
synes at være mere kaster end gærdespiller.En anden søn
af en bekendt i de herningensiske cricketkredse - Jesper
Rosendal - formentlig beslægtet med anføreren på l.seni-

or - gør sig også godt. 
Og alle tævene gik til de helt nye spillere fra Viborg, 
der kun talte en med lidt rutine,nemlig· Bjarne Dronge
sen.Men hjælp fik han da,bl.a.af John Hedegaard,der lig 
ner lidt af en kaster. 
Som i så megen anden idræt.viser det sig også i cricket 
at det er nemmest at få fat i og holde på nye spillere 
i de yngste aldersgrupper.Således blev lilleputrækkerne 
gennemført stort set programmæssigt og man blev endog 
præsenteret for en gammel kending blandt ungdomsdomina
torerne. 
Det var Ringsted IF,der i år kunne laurbærkranses for 
sit første lilleput-DM nogensinde og for sit første ung
doms-DM siden 1972.Ringsted besejrede på sin vej i semi
finalen Skanderbo.rg og i fi.nalen Nykøbing Mors,vindere 
af henholdsvis kreds 62 og kreds 64.I den anden semifi
nale slog Nykøbing Mors vinderen af kreds 63,Herning. 
Det,der mindede mest om spænding i de to afgørende mat
cher, kom i virkeligheden i Ringsteds kamp mod Skander
borg ,selvom midtjyderne ikke hvad bredde angår,kunne må
le sig med Nykøbing M.Skanderborgs gærdespil var ret be
gynderpræget,men der var spillere med øje og der var i 
Claus Hansen og Claus Sielemann et par kastere,som alle
rede har god længde og retning. 
Skanderborg indledte med 60 (anfører Claus Hansen 14), 
Kenneth Hansen,der er usædvanlig stor og kaster usædvan
lig hårdt - for den aldersgruppe,erobrede 7 gærder for 
17.Ringsted mistede fire gærder,da kampen sluttede ved
en sjællandsk total på 72,men skulle i virkeligheden ik
ke have tabt ret mange flere,før det havde været ude med
holdet.Abneren Søren Englund holdt sammen på halvlegen
med 23 og Kenneth Hansen hittede sig til 21,før han flot
blev grebet ud af Allan Sdelemann.
I finalen var der een spiller til forskel - Ringsteds
Kenneth Hansen.Han scorede 92 ud af Ringsteds 147 på 43
overs.Han slår virkelig hårdt og har et strålende øje -
men 90 pct.af hans points blev scoret i legsiden og han
blev droppet stort 4-5 gange - den første,da han havde
scoret bare 5 points.Meget tydede på at morsingboerne,
med blot lidt større grjbefærdigheder kunne have vundet
den match.For deres bredde var større.Syv af Ringsteds
spillere scorede tilsammen et point og kun Jens Bredo,
Søren Englund og Chr.Jensen hjalp Kenneth Hansen.Nykø
bings kastning blev fortrinsvis varetaget af Chr.Niel
sen (6 for 39) og af Michael Dich (3 for 50).Sidstnævn
te har ikke sin sportsinteresse fra fremmede - faderen
er sportsredaktør ved Morsø Folkeblad.
Ringsted har i Jens Bredo med sine off-spinnere og Ken
neth Hansen med sin hurtighed det,uden konkurrence,bed
ste kasteangreb i denne aldersgruppe.Og en god lille
keeper i Jon Holst Christensen - søn af den gamle bad
mintonstjerne Bjørn Holst Christensen.Bredo tog 5 for
40 og Kenneth Hansen 2 for 37,men Nykøbing holdt sig in
de i de 50 overs,så holdet sluttede med 101 for 8 i den

De danske lilleputmestre 79 
fra Ringsted.Stående fra v: 
Mads Olsen,Kenneth Hansen, 
Søren Englund,Christian Jen
sen,Tina Okholm og Peter 
Galavits.Knælende fra v.: 
Jacob Høpfner,Jon Christen
sen (keeper),Jens Bredo (anf) 
Anders Englund,Henrik Eng
lund og Kristian Larsen. 
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oversbegrænsede finale.Det var dog oplagt,at holdets 
gærdespillere ikke ville kunne evne at score de nødven
dige points,selvom der ikke havde været tidsbegrænsning. 
Spillerne havde simpelthen ikke tilstrækkelig fysik mod 
denne kastning af bedre drengeklasse.Henrik Christensen 
blev topscorer med 3O,men hele holdet viste dog en vel
overvejethed i batføringen,så deres træner,Tage Mikkel
sen må have sagt til dem:-Se ikke på,hvad jeg gør,men 
lyt efter,hvad jeg siger! 

GODE KAMPE I KREDS 61 

Der var mange gode hold i kreds 61 udover Ringsted og 
kvaliteten i denne række synes noget bedre end i de øv
rige.Svanholm blev nr.2 og nejede sig kun mod Ringsted. 
Brøndbyholdet præsenterede en lovende lille allrounder 
i Frank Valsted,som man utvivlsomt kommer til at høre 
mere om.Keeperen Thomas Jensen er en hårdtslående herre 
og anføreren Claus Mathiesen kan blive en solid åbner.I 
Frank Mathiesen er der tegn i sol og måne på en stor 
fremtid som offspinner. 
Køge bød på anføreren Per Madsen,der bliver en god bow
ler,på gærdespilleren og keeperen Peter Stoustrup og på 
Søren Sørensen og Thomas Dreyer.Holdet vandt inde-DM, 
hvor den fysiske side af sagen betyder mindre,og det er 
et godt materiale,Preben Feldt har skaffet. 
AB var istand til at slå de senere mestre fra Ringsted, 
bl.a.på grund af Lars Juel Rasmussens usædvanlige 8 for 
3 på 6 overs. Samme Lars dominerede også ved gærdet, i sær 
sammen med Kim Stefani .Men også Chr.Råhave (søn af Den
nis) må have gjort sin far stolt sommetider og hvis Mi
chael Perssens familie interesserer sig for spillet,har 
han også haft noget at fortælle. 
KB havde i Robert Wright en virkelig matchwinner og han 
fik støtte fra Claus IHingaard,Peter Dyremose og Søren 
Rasmussen,men bredden på holdet var det så som så med, 
Kvaliteten blandt de bedste bevises dog af,at KB i den 
ene af de indbyrdes matcher kunne slå Ringsted.Sidste 
års lilleputmestre Glostrup havde næsten ingen tilbage 
fra i gjor.Det var til at se.Det blev til et rent one
man show af Steffen Langgaard,de1 var i en klasse for 
sig selv,men som alene ikke kunne skaffe sidste års tri• 
umfatorer en eneste gevinst. 

ESBJERG VANDT IKKE 

Det er noget helt usædvanligt,hvis Esbjerg ikke vinder 
den jysk/fynske kreds i de forskellige aldersgrupper. 
Men egentlig helt forfriskende at de andre hold kunne 
røre Esbjerg i lilleput-rækken i år.Sæsonen begyndte med 
de sædvanlige Esbjerg-gevinster,men det var ret oplagt, 
at der var tale om et one man show fra Tim Jensens lille
bror Jan,der både med bat og med bold kan forfærdeligt 
meget.Og selv han kan jo gå. 
Det viste sig mod B 1913,som besejrede vestjyderne to 
gange.Naweed B.Malik tog sammenlagt 13 gærder for 32 og 
Frank Klok holdt sammen på den fynske gærdeside.Da viste 
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De jyske lilleputmestre og 
vindere af kr.64,Nykøbing 
Mors. Bageste række fra v.: 
Steen Svenningsen,Lars Bo 
Nielsen,Jørgen Laursen,Chri
stian Nielsen,træner Tage 
Mikkelsen,Christian Degn,Mi
chael Dich og Torben Niel
sen.Forreste række fra v.: 
Susanne Nielsen,Palle Sø
rensen,Peter Overgaard,Ka
rin Mikkelsen,Henrik Højer 
Nielsen og Lars Nielsen. 

det sig,at selv Esbjerg ikke skaber et hold på et år og 
da afgørelsens time stod på den sidste spilledag i Skan
derborg,gik det galt. 
Her skulle spilles to kampe.Skanderborg vandt den første 
33-24 p.gr.af Claus Sielemanns og Claus Hansens kastning.
I den anden startede Skanderborg med 75 (Allan Rasmussen
22).Men Jan Jensen brækkede noget i hånden og kunne ikke
batte,så selvom Flemming Lund ydede sit hidtil bedste,
blev det Skanderborg,der løb af med rækkesejren.
Som man vil forstå,var der megen jævnbyrdighed i rækken.
Kerteminde havde sværest ved at begå sig,men Henrik Han•
sen og Viggo Jensen klarede ofte kastningen godt og det
blev da til to gevinster mod B 1913.

RÆKKESEJR TIL HERNING 

Herning med Tommy Jensen,Michael Krogh Andersen og Poul 
Pedersen i spidsen sejrede i kreds 63 efter en tæt opløbs 
kamp mod Holstebro.Begge klubber har tilsyneladende godt 
fat i denne aldersgruppe og med det opsving,der er sket i 

Skanderborgs vindere af lilleputrækken,kr.62:Forrest 
fra v.:Hans Helge Knudsen (keeper),Torben Knudsen,Jeppe 
IJamberg,Tommy Christiansen,Allan Sielemann,Peter Jensen 
Bagest fra v.:Lars Alhauge,Claus Sielemann,Allan Rasmus
sen,Claus Hansen,Henrik Andersen og Lars Kramer. 



ungdomsarbejdet her,ser det ud til at crickets hoved
kvarter i Jylland bevæger sig fra det nordjyske ned mod 

det mere mi dterbetonede. 
Men nu skal man altid spise brød til sådanne udtalelser 
og Herning kom ud for den mere alvorlige modstand fra 
vinderen af kreds 64,Nykøbing Mors.I semifinalen kneb 
det - morsingboerne var meget bedre og vandt med en 
halvleg og 38 points. 
Hos Holstebro noterede man sig navne som Per Andersen, 
Jens Laursen og Søren Lund og erfarede at l.senioranfø
rer, var repræsenteret med både sønnen Kl a'.Js og datteren 
Pia.Nykøbing M.imponerede ved at gennemføre med et 2. 
lilleputhold og også Viborg vendte tilbage til denne 

række. 

TÆT DPLØBSKAMP 

I kreds 64 slog Nykøbing M.og Chang hinanden,men Nyk,M 
klarede sig uedre i de øvrige kampe og vandt derfor ræk 
ken.Vi omtalte morsingboerne under finalen, men fik ikke 

nævnt Chr.Degn,som i andre af kampene var Nykøbings fø
rende,således i den vundne match mod Chang. 
Nykøbing var her inde alle tilladte 38 overs.Han stod 

inde i samme ti dsrum med 29 not out ud af Nykøbings to
tal på 93 for 8.Chang kunne kun svare med 15 på 28 o
vers og det var hele 14 mindre,end holdet selv havde la
det passere i ekstras. 
Chang var lidt op og ned.Bedst,når Jess Høgh var med. 
Han forekom i en klasse for sig i både bowling og gærde
spil.Ellers var det særligt Ole Pedersen,Henrik Hjorth 
og keeperen Knud Andreasen,der måtte klare ærterne for 
ålborgenserne. 
Silkeborg og Arhus kunne sætte sig til bordet,når Nyk. 
M.og Chang havde taget fra,så de slog også meget passen
de hinanden.Silkeborg med Søren Sørensen,Dle Olesen og
Johnny Jensen i spidsen og med tre Ali-er på stribe læn
gere nede i rækken - den mindste af dem nåede knapt o
ver gærdet.Arhus måtte mest stole på Jesper Gregersen,
Jørn Rasmussen og Carsten Madsen. Nis.

BREVE FRA LÆSBINI 

AB II i 3.division? Ja,det burde man kunne sætte et 
spørgsmålstegn ved i 1980.Arsagen til dette,måske ikke 

�elt hypotetiske spørgsmålstegn er,at vi,Svanholm III, 
skulle have mødt,AB II på Brøndby stadion lørdag 28.ju
li kl.13. 
Vejret var ideelt til cricket.Solskin og helt subtropis
ke varmegrader,hvilket selvfølgeligt også egner sig til 
tennis m.m.Undertegnede mødte op kl.12.30.Udenfor vort 
klubhus sad en meget vred herre.Det var vor stadionin
spektør,som kunne meddele at han,der iøvrigt ikke er med
lem af Svanholm,havde modtaget en lakonisk telefonmedde
lelse fra AB kl.12.20 om at de ikke kom.Jeg kan godt for 
stå,at han var sur.Han var på sin fridag mødt op og hav
de ordnet bane - kun for at den IKKE skulle tages i brug. 
Min egen reaktion egner ·sig heller ikke til at blive gen
givet på tryk og det gælder forøvrigt også for all e mine 

holdkammerater,som lidt efter lidt dukkede op fra nær og 
fjern.Adskillige især fra fjern.To dommere fra Køge,med 

familie,stod ligeledes som måbende ofre for den helt u
trolige arrogante behandling,vi hermed alle havde fået 
af AB. 
Nu skal AB ifølge forbundets love,paragraf 11,betale 200 
kr i bøde for at udeblive uden afbud samt udrede diverse 

andre udgifter,bl.a.dommerhonorarer.Med hvad betyder det 
for en klub som AB? Sandsynligvis ingenting! Selv ikke 

når man tillægger de udgifter,klubben bliver pålagt,for
di man lavede samme nummer med Roskilde ugen før,betyder 
det noget som helst for den klub. 
At Roskilde led samme skæbne som vi ,understreger blot 
med al tydelighed,at udeblivelsen ikke er nogen tilfæl
dighed. 
Man kan jo spørge sig selv,eller endnu bedre.spørge AB, 
om hvor i alverden disse mennesker har fået deres opdra
gelse.Den vidner om en helt utrolig foragt for andre men
neskers fritid.Alle har jo på en eller anden måde arran
geret sig med familie,venner og bekendte,pasning af børn 
o,s.v.for at komme ud at spill e cricket.Og så gider AB 
II ikke ulejlige sig med at komme.De gider ikke en gang 

ulejllge sig med at meddele,at de ikke gider komme : 
Jeg vil opfordre forbundet til at foretage sig et eller 
andet drastisk mod denne klub,således at vi ikke behøver 
at være til grin for dem.Enten giv dem en bøde,de kan 
mærke,eller udeluk dem fra 3.division.Det er dog ikke 

sikkert,at det sidste forslag vil blive aktuelt,for jeg 
kan da levende forestille mig,at AB II vil få svært ved 

at finde modstandere i 1980.Jævnfør paragraf 11 koster 
det trods alt kun 50 kr at melde afbud 8 dage i forvejen 
og det tror jeg,at mange gerne vil betale for at undgå 
de ærgrelser.vi var udsat for 28.juli,Jeg vil ihvertfald 

betænke mig to gange,før jeg accepterer næste gang at 
skulle spille mod AB II og jeg vil ikke blive forbavset, 
hvis mange andre spillere i 3.division øst i fremtiden 
vil have samme betænkeligheder. 

Erling Christiansen 
Svanholm CC 

Til dette kan føjes at AB blev ikendt sine bøder for u 
deblivelserne samt fik et skarpt brev fra forbundet.DCF 
modtog til gengæld en skrivelse fra Akademisk Boldklub 
hvori man beklager hændelserne og understreger at man 
anser også 2.seniorhold for en så væsentlig del af ba
sis for cricket i AB,at man ikke ønsker at lignende 

ting skal gentage sig.Derfor har klubben udpeget en be 

stemt mand som leder for holdet,således at man både in
ternt og eksternt har klarhed over,hvem der har med AB 
II at gøre. 
DCFs bestyrelse har endvidere på et møde at skærpe reg
lerne for udeblivelser uden afbud.Bøder for udeblivel
se uden afbud i grund- eller slutspil samt 3.division 
sættes op fra de nuværende 200 til 300 kr.Desuden be
sluttes det at den udeblevne klub foruden dommerhono
rar,udgifterne til baneklargøring m.v.også skal godt
gøre de udgifter,den mødte klub måtte have haft til eg-
ne spilleres rejse til kamppladsen. Red. 

TAK TIL COACH OG LEDER 
Jeg vil gerne gennem Cricket- rette en tak til ungdoms
landsholdets coach Ole HUckelkamp.Han har virkelig la
vet et stort stykke arbejde med holdet og det var ikke 

hans skyld,at det gik.som det gik i Canada. 
Vi havde 14 dejlige dage i Toronto,og selvom vi ikke 

prøvede at vinde derovre,så tabte vi aldrig humøret -
ikke engang,da det så mørkest ud med 9 ude for 28 mod 

Bermuda.Der var stadig ingen sure miner at finde hos 
Ole. 
Jeg vil også gerne sige tak til Ove Dalsgaard.Han for
stod både at lave sjov og at repræsentere Danmark or
dentligt. 
Jeg vil ønske Ole og hans nye hold alt held og lykke i 
Sorø i 1981. Mogens Seider 

Esbjerg 

GULZAR AHMAD har været en af hovedkræfterne bag B 1909s 
tilbagevenden - han har i næsten alle fynboernes kampe 

tegnet sig for store innings og det blev også til et 
century mod Frem.Gulzar Ahmad har flere centuries i sin 
scrapbog,men de er alle blevet scoret i Pakistan,hvor 
Ahmad kom fra for en halv snes år siden.Her var han an
fører for et collegehold.Ahmad,der arbejder på Lindø
værftet har nu søgt dansk statsborgerskab og han vil u
den tvivl være en af dem,der må være inde i billedet, 
når DCF skal til at tænke på spillere til repræsentati
ve opgaver.-Vi træner for lidt herhjemme.Der er mange 

talenter,ikke mindst blandt de helt unge ,men dansk cric
ket savner i høj grad dygtige instruktører.Jeg kan godt 
forstå,at det ikke kan lade sig gøre at træne flere ti
mer hver dag,men det er nok en årsag til at vi aldrig 
når helt til tops,siger Ahmad i en samtale med Mr,Slans 
Fyns Ti den de. 

MOHAM�1ED ABBAS,superfarlig kaster for B 1913 i 3.divi
sion i år overvejer klubskifte.Kommer måske til at gøre 

livet surt for mange l.divisionsspillere næste år,hvis 
han stiller op for B 1909.Samme Mohammed Abbas har iøv
rigt fra England sikret sig videobånd af semifinale og 
finalekampe i årets World Cup i cricket.Skulle klubber 
være interesserede i at låne båndene,kan de blot kontak 
te Abbas. 
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Alle vandt noget 

Den vigtigste historiske begivenhed i international cric 
ket i 1979 fandt ikke sted på banerne,men skete i kulis
serne i Australien.Det var beslutningen om lukning af 
Kerry Packers "cricketcirkus" og om at international 
cricket på topniveau skal vende tilbage til at blive le
det af een styrelse - ICC - og af de nationale forbund 
under den internationale konference. 
Den fred,der er opnået,sættes der imidlertid allerede 
spørgsmålstegn ved. Kerry Packers TV-station "Kanal 9" 
har forhandlet sig frem til væsentlige indrømmelser fra 
de etablerede cricket-cirkler. 
Det er således lykkedes at få England til Australien i 
et år,hvor England ellers ikke skulle være kommet og der 
spilles nu i den kommende vinter en testserie på tre kam
pe (hvor "the Ashes" dog ikke står på spil) mellem Au
stralien og England og mellem Australien og Westindien, 
foruden et hav af endages-kampe mellem landene.Det var 
først meningen,at englænderne skulle spille 12 endages
kampe - udover de tre femdages-tes ts. tlen efter enge 1 sk 
protest blev tallet af endages-kampe skåret ned til 8-9 
hvilket englænderne finder mere end rigeligt.De er nervø
se for,om den cricket,der kommer ud af det,bliver alt 
for kommercielt præget.Det er jo Packers reklame-TV sta
tion,der - som led i betingelserne for at opgive den pri
vate liga - overtager al TV-transmission af cricket i 
Australien. 
Packers revolutionerende indgriben har bevirket en enorm 
forøgelse af "stjernernes" lønninger - den etablerede 
cricket måtte jo følge med.Det er lykkedes at få langt 
flere sponsorer ind og det er nu således,at testspiller
ne tjener endog overordentligt godt,mens den almindelige 
professionelle countyspiller fortsat ikke er alt for 
strålende aflønnet,men dog så godt,at han kan leve af det 
i løbet af sæsonen.Omkring 50.000 kr får en almindelig 
countyspiller for en sæson,der varer omkring fem måneder. 
Men det er ikke bare et spørgsmål om at betale - lønnin
gerne skal jo komme et sted fra.Mange counties har i den 
meget lidt vejrbegunstigede sæson 1979 fået et større un
derskud,så de højere lønninger kan blive et tveægget 
sværd,hvis klubberne tvinges til at skære deres stab ned. 

UHYGGELIGT STÆRKT 

Sæsonen i England startede forfærdeligt med regn i maj 
og juni ,men sluttede med stor tilskuerinteresse og i bed
re vejr.Prtldential Cup eller World Cup blev spillet mel
lem bygerne,men alle de store indtægtsgivende kampe blev 
heldigvis afviklet i godt vejr. 
Vestindien var langt det bedste hold og med Viv Richards 
i spidsen for et uhyggeligt stærkt hold blev England slå
et ret sikkert i finalen. 
England havde haft sine besværligheder på vejen,men kas
terne klarede sagerne.Det var meget tæt ved at gå galt 
mod turneringens overraskelse New Zealand.Men også Vest
indien kunne have brændt sig i en mindeværdi semifinale 
mod Pakistan. 
Danmarks besejrer i turneringen,Sri Lanka,havde ære af 
sin deltagelse.Hol det slog en af de "rigtige" testnatio
ner,Indien,der aldrig har været god til den oversbegræn
sede cricket.Til gengæld blev Cacada,som vi jo slog,men 
som alligevel gik videre,massakreret og man kan i sit 
stille sind glæde sig over,at vi ikke kom ud for den be
handling.Australierne var slet ikke i form og gjorde en 
slatten figur. 

SØREN NISSEN om 
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Sri Lanka fortsatte efter Prudential Cup med at spille 
en række tredageskampe mod engelske counties.Holdet kla
rede sig glimrende og tabte vist kun en enkelt match.Den 
figur,Sri Lanka gjorde mod counties var absolut ikke rin
gere end Indiens.Sri Lankas krav om at blive optaget som 
"full member" af ICC - og derved blive berettiget til at 
spille tests mod de store,kan snart ikke længere afvises. 

INDERNE KOM SIG 

Testserien mellem England og Indien (fire kampe) starte
de med stor engelsk halvlegssejr.David Gower scorede 200 
points .Men serien fik øget interesse,da inderne spillede 
sig op,klarede uafgjort i de to næste kampe,for derefter 
i den sidste at være ved at skrive crickethistorie, 
Den engelske anfører Michael Brearley lukkede og gav in
derne til opgave at score 438 points i 2.halvleg for at 
vinde.Intet land,der til dato har battet sidst i en test 
har lavet en sådan score.Men inderne var tæt på.Den di
minutive åbner Gavaskar spillede sit livs match med en 
score på 221 points og da matchen sluttede manglede in
derne kun ni points - og havde to gærder i behold. 

NU HAR ALLE VUNDET NOGET 

Indtil sæsonen 1979 havde kun to counties,Essex og So
merset,aldrig prøvet at vinde en af de fire store tur
neringer (d.v.s.county-turneringen,Gilette cup,Benson 
and Hedges cup eller John Player league).Men nu er og
så de med på de fine lister. 
Essex blev årets hold i England.Særligt i sæsonens før
ste måneder var maneskabet uovervindeligt og nåede her 
et forspring,som de andre counties i tredages-turnerin
gen aldrig kunne indhente.Det skyldtes ikke mindst fast
bowleren John Lever,der blev den første,som snuppede 
100 gærder i 1979.Siden fulgte Derek Underwood efter. 
Underwood blev iøvrigt senere udtaget til det engelske 
testhold i Australien - den første og hidtil eneste 
spiller,der er taget til nåde igen,efter at have spil-
1 et for Kerry Packer. 
Essex anførtes af ex-testspilleren Keith Fletcher,der 
som den ene åbner havde den ti dl i gere anfører for Kent 
og England,Mike Denness og som den anden åbner,Gooch. 
Han er også åbner for England sammen med Boycott.I Syd 
afrikaneren McEvan har Essex en yderst konstant scoren
de gærdespiller og det samme gælder skotten Hardie -
også Denness er iøvrigt skotte.Derudover har Essex den 
vestindiske testfastbowler Philip og en af Englands bed 
ste spinnere i Ray East.Et stærkt mandskab,der vandt 
såvel county- som Benson and Hedges-turneringen. 
I 1978 kunne Somerset på turneringens sidste weekend 
have vundet såvel Gi lette cup som John Player league, 
men tabte helt uventet begge de to slutkampe.I 1979 
skulle Somerset også vinde to matcher på turneringens 
sidste weekend.Her blev det til sejre i begge - og til 
de to første mesterskaber. 
Somersets hold er også uhyggeligt stærkt.Viv Richards 
er holdets gærdestjerne og scorede et century i finalen 
i Gilette cup mod Northamptonshire.Anføreren er ex-test
åbner Brian Rose og fastbowler vestindernes åbningsbow
ler Garner.Ikke mindst betydende har holdet desuden all
rounderen Botham,der er en af de spillere,som har scoret 
mest og taget flest gærder for England det sidste par 
år. 

SKIFTER MASKE 

Worcestershire,hvor d-□liveira midt i sæsonen lagde op 
i en alder af nogle og fyrre år efter en fabelagtig kar
riere,blev nr.2 i countyturneringen,ikke mindst takket 
være new zea lænderen Glenn Turner, der scorede over 1600 
points. 
Yorkshire viste fremskridt,men er stadig ingen cricket
stormagt.Den meget omtalte udskiftning af anføreren, 
Boycott skiftedes ud med Hampshire,havde tilsyneladende 
ikke den store effekt,selom også en af Englands bedste 
anførere gennem tiderne,Illingworth,blev knyttet til 
som manager.Boycott blev som vanligt bedst på statistik
kerne med et gennemsnit over 100 og henved 1500 points 
på tavlen. 
Sidste års countymester Kent,gjorde mindre væsen af sig. 
Knott blev - efter forud truffet aftale - midt på sæso
nen skiftet ud med Downtown på keeperposten.Knott nøje
des med at passe sin sportsforretning,som han nu vil 
koncentrere sig om.Knott er dog kun midt i 30-erne og 
det forekommer vel tidligt at lægge op.Han havde selv 
meddelt,at han ikke længere var til disposition for Eng-



land,men der er antydninger af,at man måske kan_forven
te et countyskifte for hans vedkommende,f.eks.t1l Sus
sex der har anskaffet sig hele fire internationale uden 
landske stjerne (to sydafrikanere og to pakistanere), 
men som kun må bruge to af dem på een gang - og i 1981 
kun een - tallet af udlændinge på hold i engelsk_top
cricket var tidligere tre,men er nu skåret ned til to 
og kravet strammes altså yderligere fra 1981. 
1981 byder iøvrigt på en spændende testserie mod Vest: 
indien i England samt en enkelt testmatch mod Australi
en.Den foregår på Lord·s og markerer 190-åre! for test
cricket i England. Det til rådes at bes t111 e b111 ette: 
allerede nu! Nis. 

JOHN JESPERSEN er en af landets veltjente cricketers. 
Han har været Holstebro Cricket Clubs største aktiv gen
nem de sidste zs år,ja,måske gennem tiderne.I årets sid
ste turneringskamp.mod Dronningborg,kunne han fejre sit 
jubilæum på 200 kampe for klubben.Han debuterede på Hol
stebros førstehold i 1954 og var flere gange med på ud
valgte hold.Ser man på klubstatistikkerne har han da og
så været klubbens største pointssluger.Holstebros for
mand Jens Peter Johansen lykønskede og overrakte blom
ster og gaver til jubilaren. 

Kuwait blev 
besejret 
Svanholm havde i slutningen af august særdeles celebert 
besøg idet KUWAIT WANDERERS. gæstede Brøndby stadion. 
Holdet er nærmest identisk med det kuwaitiske testhold, 
hvis mag kan sige sådan,og tæller overvejende arabiske 
spillere - dommeren Ben Yousuf Al�Mohammed optrådte 
endda i burnus under kampen. 
Det kunne også gøres nødigt - regnen silede nemlig ned 
under hele arrangementet og det var noget af en overras 
kelse for kuwaiterne,der stort set ikke havde set en 
sky på himl en i de foregående seks måneder, 
Kampen,der blev afviklet med to gange 35 overs,blev 
vundet af Svanholm med 13 points - på det danske hold 
var OLE BEIR ANDERSEN,AB,med som gæst og hans ophold 
på Svanholms hold bliver formentlig mere permanent i 
1980.Sanholms åbnere Bjarne K,Jensen og Ths.Petersson 
skiltes først ved 83 og Svanholm nåede ialt 181 for 7 
på de 35 overs.Kuwait kvitterede med 168 for 7 - Karim 
Hussain blev kampens topscorer med 50. 
Nu venter man i Svanholm spændt på,om det kan lade sig 
gøre at arrangere en revanchematch - i Kuwait. 

OLE.HUCKELKAMP var i efterårsferien lærer for lærere. 
Nordisk Forbund for Kvindegymnastik og Dansk Idrætslæ
rerforening holdt efterårsmøde på Danmarks _Højskole ,for
Legemsøvelser i København.Her gav han kursisterne under 
visning i skolecricket - mange pæda�oger ønsk�r såkal�
te non-konfrontationsspil (d.v.s.sp1l,hvor spillerne ik
ke kommer i fysisk kontakt med hinanden,som de gør f. 
eks ved håndbold el.lign),som en vekselmulighed med gym
nast.ik og andre idrætsformer i skolen.Der �an kun håbes 
på at ideerne i cricket slår rod også hos idrætslærerne 
- det kan ikke alene give spillet et lift,det kan også
gøre ungdommen opmærksom på,hvad cricket er,og det kan
de etablerede klubber så måske siden høste gavn af.

MR.SLANS,alias Hans Age Hansen,manager for pressens 
cricketklub på Fyn og tidligere sportsredaktør ved Fyns 
Tidende,blev pensioneret kort før hans avis lukkede.B 
1913s cricketveteraner markerede hans afsked med de ak
tives rækker ved at give den gamle batsvinger en forsøl
vet cricketbold - efter sigende den selvsamme bold,som 
Mr.Slans i sin tid scorede verdens længste 6·er på.Det 
skete på Changs baner,hvor bolden havnede i en godsvogn 
og først blev samlet op på godsbanegården i Arhus. 
Apropos Pressens Cricketklub så er den netop blevet op 
taqet i DCF og der går allerede frasagn om d·herrer 
pressefolk,der faktisk er istand til at håndtere både 
bat og bold - næsten ligeså fermt som de håndterer 
skrivemaskinen! 

DET forlyder at AB må påregne at undvære sin anfører 
NIELS TALBRO i første halvdel af sæsonen 1980.Han har 
fået et uddannelsesstipendium,som han skal tilbringe i 
England.AB må desuden sige farvel til OLE BEIR ANDER
SEN,som vil spille i Svanholm. 

DCFs bestyrelse har besluttet at regulere dommernes ho
norar fra de hidtidige 100 kr til 110 kr.Samtidig har 
man besluttet at hæve kørselstaksten til 0,75 kr pr.km 
d.v.s.at bestyrelsen følger statens regler for kørsel
indenfor området 0-5000 km.årligt.

SADAN nogle trøjer må man ikke spille kamp i,men man må 
gerne tage dem på efter kampen for at kvittere for god 
behandling.Svanholms sponsor Texaco gav et bat til de 
to bedste på klubbens sjællandske mesterhold i drenge
rækken.Det er Søren Henriksen til venstre og Allan 
From Hansen til højre.Holdets bedste kaster,Jesper Lar
sen,der står i midten,fik en bold. 
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1980 stilfærdigt 
internationalt år 

Ovenpå de meget udgiftskrævende deltagelser i de inter
nationale arrangementer i 1979 i World Cup og i ungdoms 
turneringen i Canada,ventes 1980 at blive noget mere 
roligt,hvad den slags kampe angår - ikke mindst fordi 
DCF også skal forberede sig på, afholdelsen af ungdoms
Ell i 1981 på Midtsjælland. 
Man regner for seniorlandsholdets vedkommende med at 
skulle spille imod Holland i en tre-dages landskamp fra 
18.-20.juli 1980 - hvor er endnu ikke nærmere aftalt. 
Det er så tanken at der skal varmes op til denne kamp 
med endages-matcher mod BAOR og RAF i Rhindalen. 
Hvad ungdomsfronten angår,håber man som vanligt at kun
ne sende et mandskab til England,og det er desuden me
ningen at der skal spilles retur-landskampe på ungdoms
og drenge-fronten mod Holland - i 1980 skal Danmark at
ter påtage sig værtsskabet. 
DCFs bestyrelse vil rette henvendelse til Herning og 
Silkeborg om disse klubber kan påtage sig arrangementet 
så juniorerne spiller det ene sted og drengene det an
det - og måske omvendt.På samme måde som disse kampe 
foregik i 1978,da Viborg og Nykøbing Mors var værter. 
Derudover er der ikke aftalt yderligere kampe ,men det 
er næppe usandsynligt at rejsehold kommer til Danmark i 
sommeren 1980 - formentlig også af en sådan styrke,at 
de vil kunne udgøre en værdifuld sparringsmodstander 
mod f.eks.det danske seniorlandshold eller dele deraf. 
Sådanne kampe vil formentlig skulle afvikles i Køben
havnsområdet. 
Der har således været rettet forespørgsel fra noget,der 
hedder the Mid-Ulster Cricket Group,altså et rejsehold 
fra Nordirland,som har planer om at besøge Danmark i 
tiden 4.-12.juli 1980.P.S.Hargreaves,den danske sekre
tær for internationale sager,skønner at MUCGs styrke 
formentlig er noget i retning af BAORs,men at der godt 
kan være et par irske landsholdsspillere med.Indenfor 
cricket optræder lrland,modsat snart sagt alle andre 
forhold,nemlig som et hele,med spillere både fra den ir 
ske republik og fra Nordirland på landsholdet, 
Også et indisk hold,Globe Tratters Sports Club,fra Ma
dras i det sydlige Indien planlægger en Europa-turne i 
1930 og har rettet forespørgsler til DCF,så måske er 
der muligheder her,hvis indernes tur bliver til noget. 

STILLINGER 

1979 

DM-spillet: 

4/8.AAB-SVANHOLM l-6 
5/8.ARHUS-SVANHOLM l-6 
ll/8.RINGSTED-AAB l-6 
12/8.GLOSTRUP-AAB l-3 
12/8.ARHUS-SKANDERBG. 6-l 
18/8.SVANH-SKANDERBG. 6-l 
19/8.AAB-ARHUS 3-l 
19/8.GLOSTRUP-RINGST. 6-1 
25/8.SVANH-ARHUS 6-l 
26/8.RINGSTED-ARHUS regn 
26/8.AAB-GLOSTRUP 6-l
l/9.GLOSTRUP-ARHUS 6-l
2/9.SKBORG-RINGSTED 6-l
2/9.SVANHOLM-AAB 3-l

SVANHOLM 
AAB 
GLOSTRUP 
SKANDERBORG 
ARHUS 
RINGSTED 

10 42 4.20 
10 41 4.10 
l O 36 3.60
10 32 3.20
9 19 2.11
9 10 l.ll
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Oprykningsspillet: 

28/7.KB-HJØRRING l-6
4/8.AB-GLOSTRUP II 8-0
5/8.HJØRRING-HERNING 6-l
ll/8.NYK.M-GLOSTRUP II 8-0 
12/8.CHANG-HERNING 6-l 
12/8. KB-AB 3-l 
12/8.HJØRRING-B 1909 l-6
18/8.B 1909-AB 6-l
19/8.KB-CHANG 6-l
25/8.B 1909-HERNING regn 
2/9.AB-HJØRRING 6-l
2/9.GLOSTRUP II-KB l-6
9/9.NYK.M.-CHANG 6-l

B 1909 
J\B 
NYKØBING M. 
KB 
HJØRRING 
CHANG 
HERNING 
GLOSTRUP II 

6 31 5.17 
7 34 4.86 
7 34 4.86 
7 29 4.14 
7 24 3.43 
7 22 3 .14 
5 5 l.00 
6 3 0.50 

Kvalifikationsspil let: 

5/8.ESBJERG-SVANH.II 3-l
ll/8.FREM-VIBORG 6-l
12/8.SVANH.II-VIBORG l-6
12/8.ESBJERG-SILKEBG. 6-l
18/8.FREM-SILKEBORG 6-l 
19/8.SVANH.Il-SILKEBG. l-6 
25/8.VIBORG-ESBJERG l-6 

ESBJERG 
SILKEBORG 
FREM 
VIBORG 
SVANHOLM II 
HORSENS 

3.division øst:

8 40 5.00 
8 38 4. 75 
8 30 3.75 
8 23 2.88 
8 7 0.88 

trukket 

28/7.SVANH.Ill-AB II -0
29/7.KB 11-NYK.F l-6
4/8.KØGE-RINGSTED II 8-0
5/8.ROSKILDE-KB II 8-0
5/8.SORANER-SLAGELSE l-6
12/8.SORANER-AB II 6-l
12/8.SLAGELSE-RING.II 6-l
12/8.SORØ-SVANH.III 6-l:
19/8.NYK F-ROSKILDE 6-l
19/8.SORANER-KB II 6-l
19/8.SORØ-KØGE l-6
26/8.ROSK.-SVAN.III regn 
26/8.NYK F-AB II regn 
2/9.SORØ-RINGSTED II 8-0
2/9.KØGE-SLAGELSE l-6

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

9 62 6.89 
9 50 5.56 
8 37 4.63 
9 36 4.00 
8 27 3.38 
9 29 3.22 
7 15 2.14 
7 12 l. 71 
7 11 1.57 
8 3 0.38 

S.division vest:

29/7.ESBJ.Dl-KOLDING 6-l 
5/8.FRCIA-KOLDING 8-0 
11/8.KOLDING-ARHUS II -0 
11/8.HUSUM-ESBJERG II 6-l 
ll/8.SKBORG 11-DRBORG 6-1 
12/8.HOLSTEBRO-KERTEM 6-l 
12/8.B 1913-NYK.M.II 6-1 
18/8.HUSUM-FREDERICIA 0-8 
19/8.DRBORG-KERTEMINDE 1-6 
19/8.KOLDING-HOLSTEBRO 6-1 
26/8.HOLSTEBRO-DRBORG l-6 
26/8.KERTEMINDE-ESB.II l-6 
26/8.B 1913-ARHUS II 6-l
26/8.HUSUM-SKBORG II l-6
2/9.NYK.M.II-FRCIA l-6
8/9.DRBORG-ARHUS II 3-l

FREDERICIA 
B 1913 
SKANDERBORG I I 
NYKØBING M.11 
KERTEMINDE 
KOLD! NG 
DRONNINGBORG 
ARHUS II 
HUSUM 
ESBJERG I I 
HOLSTEBRO 

MELLEMRÆKKERNE: 

lO 60 6.00 
l O 5 7 5. 70
9 35 3.89

10 37 3.70
9 33 3.67
9 29 3.22

10 26 2.60
10 26 2.60
10 25 2.50
lO 24 2.40
10 20 2.00

Kreds 31: 

28/7.GLO.III-LUND 0-8
29/7.SLAG.ll-KØGE II 6-l
5/8-BJERRED-NÆSTVED 8-0
5/8.AB III-SLAG.II 0-
11/8-NÆSTVED-JB 77 6-l
12/8.AB 111-BJERRED 0-8

19/3.ISHØJ-JB 77 
19/8.KØGE Il-NÆSTVED 
25/8.LUND-BJERRED 
26/8.NÆSTVED-SORØ II 
26/8.AB III-GLO.III 
l/9.KØGE II-SORØ II 
2/9.NÆSTVED-LUND 
8/9.SLAG.ll-BJERRED 

6-1
8-0
6-l

-0

-0
-0

0-8
0-8

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

5 29 5.80 
9 51 5.74 
6 34 5.67 
7 28 4.00 
6 21 3.50 
8 19 2.38 
7 15 2.14 
8 15 l.88 
8 15 l.88 
8 2 0.25 

Kreds 32: 

4/8.KOLD.ll-ESBJ.III 0-8 
4/8.FRCIA 11-1913 II l-6 
ll/8.FRCIA II-ESB.III l-6 
12/8.KOLD.11-1909 II l-6 
19/8. KERTEM. I 1-ESB. I I I 0-8 
25/8.KOLD.II-1913 II regn 
l/9.KERTEM.11-1909 II 6-l 
8/9�KERTEM.ll-l913 II 0-8 

ESBJERG III 
B 1913 II 
FREDERICIA II 
B 1909 II 
KERTEMINDE II 
KOLDING II 

9 55 6. ll 
9 50 5.56 
7 22 3 .14 
8 23 2.138 

l O 15 l . 50
6 8 l. 33

Kreds 33: 

23/6.HORSENS-HOVEDGD. l-6 
5/8.HOVEDGD-HORSENS l-6 
5/8.HERN.II-VIBORG II 1-6 
ll/8.CHANG Il-HORSENS l-6 
18/8.HOVEDGD-HERN.II l-6 
19/8.VIBG.ll-CHANG II 6-l 
25/8.HORSENS-VIB.II regn 
l/9.HORSENS-CHANG II -0 
26/8.HOVEDGD-CHANG II 6-l 
l/9.VIBORG Il-HOVEDGD 6-l 

VIBORG II 7 41 5.86 
CHANG II 8 28 3.50 
HOVEDGAARD 8 27 3.38 
HERNING II 8 20 2.50 
HORSENS 6 13 2. 17 

KVINDER: 

Kreds 34: 

12/5.BJERRED-AB 0-6
24/5.AB-RINGSTED 0-6
2/6.AB-KØGE 6-0
17/6.RINGSTED-KØGE 6-0
12/8.AB-BJERRED 6-0
19/8.RINGSTED-AB 6-0
25/8,KØGE-AB 6-0
l/9.BJERRED-RINGSTED 0-6

RINGSTED 4 24 6.00 
AB 6 18 3. 00 

KØGE 3 6 2.00 
BJERRED 3 0 0.00 

Kreds 35: 

19/5.NYK.M.-ESBJERG 0-6 
4/6.KERTEMINDE-ESBJERG 0-6 
23/6.ESBJERG-KERTEM. 6-0
23/6.KERTEM.-NYK.M. 6-0
23/6.NYK.M-ESBJERG 0-6
l/7.KERTEMINDE-NYK.M. 6-0
28/7.ESBJERG-KERTEM. 6-0
ll/8.NYK.M-KERTEMINDE 6-0
18/8.ESBJERG-NYK.M. 6-0

ESBJERG 
KERTEMINDE 
NYKØBING M 

6 36 6.00 
6 12 2.00 
6 6 l.00 



JUNIORES: 

Kreds 41: 

5/8.RINGSTED-KØGE 
11/8.SVANHOLM-KØGE 

ESBJERG 
SKANDERBORG 
HUSUM 

8-0 KERTEMINDE
8-0 FREDERICIA
0- B 1913
8-0
6_1 Kreds 53:

10 78 7 .80 
9 55 6.11 
9 27 3.00 

10 25 2.50 
10 21 2. l 0 
10 5 0.50 11 /8. SORØ-AB 

18/8.KØGE-KB 
18/8.GLOSTRUP-SVANHOLM 
18/8.SORØ-RINGSTED 
22/8.KØGE-GLOSTRUP 
25/8.SVANHOLM-AB 
9 /9. AB-KØGE 

0-8 11/8.ARHUS-CHANG
1-6 11/8.SILKEBG-NYK.M
6-1 12/8.NYK.M-VIBORG
1-6 25/8.DRBORG-HERNING

1-6
1-6
-0

6-1
1-6
1-6

GLOSTRUP 
RINGSTED 
SVANHOLM 
KØGE 
KB 
SORØ 
AB 

Kreds 42: 

6 40 6.67 26/8.VIBORG-SILKEBORG
5 29 5.80 15/9.DRBORG-ARHUS
6 34 5.67 CHANG 
6 21 3.50 ARHUS 
6 9 1.50 NYKØBING M 
6 7 1.17 SILKEBORG 
4 l 0.25 DRONNINGBORG 

HERNING 
VIBORG 

11/8.NYK.M.I-KERTEM. 6-1
8-0

6 46 7 .67 
6 28 4.67 
5 19 3.80 
6 20 3.33 
6 20 3.33 
6 10 l.67 
6 3 0.50 

18/8.ESBJERG-NYK.M.I 
t� LILLEPUT:18/8.SKANDERBG-KERTEM. 

19/8.NYK.M.I-ARHUS 
25/8.ESBJERG-SKANDERBG. -0 Kreds 61: 
25/8.KERTEMINDE-ARHUS regn 11/8.KØGE-RINGSTED 1-6

1-6

1-6
1-6
8-0
1-6
6-1
6-1
1-6
1-6
0-8

ESBJERG 5 40 8.00 14/8.GLOSTRUP-AB 
SKANDERBORG 7 34 4.86 17/8.GLOSTR-SVANHOLM 
KERTEMINDE 6 13 2.17 19/8.RINGSTED-AB 
NYKØBING M.I 8 16 2.00 20/8.SVANHOLM-KB 
ARHUS 6 9 l .50 26/8.SVANH-RINGSTED 

26/8.KØGE-GLOSTRUP 
Kreds 43: 1/9.RINGSTED-GLOSTRUP 
18/8.HJØRRING-NYK.M.II 0-8 1/9.KØGE-SVANHOLM 
25/8.HJØRRING-CHANG 1-6 1/9.AB-KB

CHANG 4 26 6.50 
2/9.KB-KØGE 

NYKØBING M.II 4 18 4.50 RINGSTED 10 54 5.40 
10 52 5.20 
10 41 4.10 
10 30 3.00 
10 20 2.00 

HJØRRING 4 l 0.25 SVANHOLM 

DRENGE: 

Kreds 51: 

4/3.ROSKILDE-AB -0
11/8.NYK.F-SVANH.II 0-8
11/8.GLOSTR-ROSKILDE 6-1
12/8.AB-BJERRED 8-0
12/8.KØGE-NYK.F -0
16/8.SVAN.II-GLOSTRUP -0
18/8.KØGE-KB 8-0
18/8.AB-NYK.F -0
18/8.BJERRED-ROSKILDE 0-8
25/8.SVANH.I-AB 6-1 
25/8.ROSKILDE-RINGSTED regn 
25/8.NYK.F-GLOSTRUP 0-8 
26/8.SVAN.II-RINGSTED 6-1

SVANHOLM 
KØGE 
GLOSTRUP 
AB 
SVANHOLM II 
RINGSTED 
ROSKILDE 
KB 
BJERRED 
NYKØBING F 

Kreds 52: 

9 62 6.89 
7 36 5. 14 
8 31 3.88 
8 31 3.88 
7 27 3.86 
7 23 3.29 
7 18 2.57 
7 10 1.43 
5 7 1.40 
8 2 0.25 

7/7.HUSUM-ESBJERG 0-8
5/8.HUSUM-B 1913 6-1
11/8.FRCIA-SKANDERBG 0-8
11/8.B 1913-ESBJERG 0-8
12/8.SKANBG-ESBJERG 0-8
12/8.HUSUM-FRCIA 6-1
18/8.SKANBG-KERTEMIN. 8-0
19/8.FRCIA-ESBJERG 0-8
25/8.ESBJERG-SKANDBG 6-1
25/8. HUSUM-SKANDERBG 1-6
25/8.KERTEM-B 1913 6-1

KØGE 
AB 
KB 
GLOSTRUP 9 8 0.89 

Kreds 62: 

28/7.ESBJERG-KERTEM. 6-1 
29/7. KERTEM-SKANDERBG 1-6 
11/8.B 1913-ESBJERG 6-1 
15/8.KERTEM-B 1913 6-1 
19/8.B 1913-SKANDERBG 1-6 
1/9.SKANDERBG-ESBJERG 6-1 
1/9.SKANDERBG-ESBJERG 6-1 
2/9. KERTEM-B 1913 8-0 

SKANDERBORG 
ESBJERG 
B 1913 
KERTEMINDE 

9 43 4. 78 
9 38 4.22 
9 27 3.00 
9 21 2.33 

Kreds 63: 

11/8.HOLSTEBR-HERNING 1-6 
12/8.NYK.II-VIBORG -0 
18/8.VIBORG-HERNING 0-8 
18/8.HERNING-VIBORG 8-0 
25/8.NYK.II-HOLSTEBRO 0-8
1/9.HERNING-NYK.II 6-1
2/9.VIBORG-HOLSTEBRO 1-6

HERNING 
HOLSTEBRO 
NYKØBING M. I I 
VIBORG 

Kreds 64: 

9 44 4.89 
7 33 4. 71 
7 10 1.43 
7 10 1.43 

11/8.SILKEBG-NYK.I 0-8
11/8.ARHUS-CHANG 1-6
18/8.CHANG-SILKEBG 8-0
19/8.ARHUS-NYK.I 1-6
1/9.SILKEBG-ARHUS 6-1
NYKØBING M. I 
CHANG 
ARHUS 
SILKEBORG 

6 35 5.83 
6 28 4.67 
6 16 2.67 
6 8 l. 33 

RESULTATER 

Såvel i stillingerne som i resultat

listen gælder,at kampe,der er udsat 

fordi en af parterne ikke kunne stil

le hold, er regnet som tabt Zar den 

pågældende klub og ikke spillet af 

modparten�Bliver sådanne kampe senere 

gennemført,indregnes resultatet i stil 

lingerne. 

DM-SPILLET 

4/8.SVANHOLM (ude) over AAB med 19 points efter l .halv
leg.(6-1).Svanholm 126 (Ole Mortensen 39,Lars Hansen 27 
Ole Isaksson 7/52),AaB 86 (L.Hansen 5/39,0.Mortensen 4/ 
33). 

5/8.SVANHOLM (ude) over ARHUS med 4 st.gærder efter l. 
halvleg. (6-1) .Arhus 145 (Lars Mathiassen 38+,John Mad
sen 34,Jørgen Knakkergaard 26,Lars Hansen 7/56),Svanh. 
147/6 (Finn Nistrup 62,L.Hansen 29,Jørn Beier Andersen 
3/49). 

11/8.AAB (ude) over RINGSTED med 117 points efter l. 
halvleg.(6-1).AaB 234/3 (Carsten Morild 127+,Henrik Mor
tensen 80+),Ringsted 117 (Jan Hansen 29,0le Olsen 26,H. 
Mortensen 4/23,Klaus Buus 3/50). 

12/8.GLOSTRUP (hj)-AAB.l .halvleg ikke færdigspillet. 
(l-3).Glostrup 139 (Stig Lucas 44,Rene Thomsen 29,Hen
rik Mortensen 4/44),AaB 108/8 (Jørgen Morild 40+,Steen 
Thomsen 4/ 44). 

12/8.ARHUS (hj) over SKANDERBORG med 71 points efter l. 
halvleg.(6-1),Arhus 256/6 (Jørgen Knakkergaard 108,Jørn 
Beier Andersen 58,John Madsen 42,Torben Stern 3/27),Sk
borg 185 (Jens Priess 58,Jan Wittus 30,Erik Juul 27,J. 
Madsen 4/49,Jørn Beier Andersen 4/64). 

18/8.SVANHOLM (hj) over SKANDERBORG med 77 points efter 
l .halvleg.(6-1).Svanholm 184 (Ole Mortensen 73,Finn Ni
strup 44,Michael Petersson 30,Keld Kristensen 3/41 ,Per
Rasmussen 3/44),Skborg 107.

19/8.AAB (hj)-ARHUS.l.halvleg ikke færdigspillet.(3-1). 
AaB 130 (Klaus Buus 47,Jørgen Morild 30,Jørn Beier An
dersen 5/25),Arhus 81/8 (Henrik Mortensen 4/37). 

19/8.GLOSTRUP (hj) over RINGSTED med 5 st.gærder efter 
l.halvleg.(6-1).Ringsted 117 (Søren Mikkelsen 6/41) og
110/8 (Per Persson 33+,Karsten Mikkelsen 4/33,Steen Thom
sen 3/29),Glostrup 119/5 (Per Hansen 34,0le Roland 31, 
Steen Thomsen 28+,Jan Hansen 3/52). 

25/8.SVANHOLM (hj) over ARHUS med 53 points efter l. 
halvleg.(6-1).Svanholm 187/4 (Ole Mortensen 104+,Søren 
Hamberg 39+) ,Arhus 134 (Steffen Mei bom 44,Carsten Ander
sen 25,0.Mortensen 3/35). 

26/8.RINGSTED (hj)-ARHUS.Afbrudt p.gr.af regn.Arhus 
102/6 (Lars Mathiassen 25+,Jørgen Knakkergaard 25,Claus 
Rasmussen 3/23). 

26/8.AAB (hj) over GLOSTRUP med 43 points efter l .halv
leg.(6-1).AaB 166 (Klaus Buus 100,Carsten Morild 42, 
Thor Jensen 4/37,Steen Thomsen 3/50),Glostrup 123 (St. 
Thomsen 32,Klaus Buus 4/10). 

1/9.GLOSTRUP (hj) over ARHUS med 177 points efter l. 
halvleg.(6-1).Glostrup 292/4 (Steen Thomsen 164+,Søren 
Mikkelsen 78),Arhus 115 (Lars Mathiassen 29,Carsten An
dersen 31,Karsten Mikkelsen 3/37). 

2/9.SKANDERBORG (hj) over RINGSTED med 7 st.gærder ef
ter l.halvleg.(6-1).Ringsted 116 (Per Nielsen 61,Leif 
Hansen 4/22),Skborg 119/3 (Jens Priess 54,John Simonsen 
33+). 

2/9.SVANHOLM (hj)-AAB.l .halvleg ikke færdigspillet.(3-1) 
AaB 115 (Jørgen Morild 32,Henrik Mortensen 25,Lars Han
sen 5/17),Svanholm 114/4 (Michael Petersson 28,Finn Ni
strup 27+.Bjarne K.Jensen 27). 
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OPRYKNING 

28/7.HJØRRING {ude) over KB med 78 points efter l .halv
leg.(6-1).Hjørring 194/7 (Jesper Morild 53,Tom C.Niel
sen 33,Jens P.Morild 33,Allan Schultz 3/28),KB 116 (Per 
Sørensen 27,Steen Lindhradt 26,Niels Chr.Elefsen 5/40, 
Tom C.Nielsen 4/61). 
4/8.AB (hj) over GLOSTRUP II med 10 st.gærder efter fær
digspillet kamp.(8-0).Glostrup II 50 (Johan Luther 5/ 
23,Troels Nielsen 5/27) og 98 (Jim Christensen 31 ,Tr. 
Nielsen 6/26),AB 146/8 (Torben Olesen 33,Thony Haders
land 31,Steen Paulsen 3/60) og 5/0. 
5/8.HJØRRING (hj) over HERNING med 64 points efter l. 
halvleg.(6-1).Hjørring 144 (Jens P.Morild 63),Herning 
80 (Erling Krogh Andersen 34,Peer Morild 4/6,Niels Chr. 
Elefsen 4/25). 
11/8.NYKØBING M.(hj) over GLOSTRUP II med en halvleg 
og 5 poi:nts.(8-0).Glostrup II 94 (Michael Møller 32, 
Lars Dalgaars 4/31,Erik Hansen 4/49) og 99 (M.Møller 
28,E.Hansen 6/47) ,Nyk.M.199/3 (Karl E.Poulsen 68,Bjar
ne Jensen 60+,Tage Mikkelsen 53+). 
12/8.CHANG (hj) over HERNING med 4 st.gærder efter l. 
halvleg.(6-1).Herning 121 (Erl .Krogh Andersen 48,Torben 
Skov Nielsen 7/44),Chang 122/6 (Mich.Pedersen 37,Hen
ning Olesen 32). 

12/8.KB(hj)-AB.l.halvleg ikke færdigspillet.(3-1),AB 144 
(Troels Nielsen 46,Niels Talbro 42,Allan Schultz 5/35), 
KB 121/8 (Flemming Gregersen 30,Bruno Nielsen 28,Thomas 
Kentorp 3/32,Johan Luther 3/42). 

12/8.B 1909 (ude) over HJØRRING med 20 points efter 1. 
halvleg.(6-1).Hjørring 61 (Flemming Dalager 4/20,Per 
Jacobsen 4/29),B 1909 81 (Gulzar Ahmed 33,Tom C.Nielsen 
5/21,Niels Chr.Elefsen 5/37). 
18/8.B 1909 (hj) over AB med 6 st.gærder efter l .halv
leg.(6-1).AB 105 (Per Jacobsen 4/49,Kjeld Lyø 3/22),B 
1909 109/4 (Gulzar Ahmed 67+,Troels Nielsen 3/37). 
19/8,KB (hj) over CHANG med 26 points efter l.halvleg. 
(6-1).KB 124 (Muhammed Tufail 31 ,Torben Skov Nielsen 
5/53,Henning Olesen 4/51),Chang 98 (Carsten Strandvig 
32,Torben Skov 26,Allan Sohultz 4/38,Per Sørensen 4/41) 
25/8,NYKØBING M,{hj)-CHANG.Aflyst p.gr.af regn. 
25/8.B 1909 (hj)-HERNING.Afbrudt p.gr.af regn.B 1909 
159/7 (Per Jacobsen 52,Gulzar Ahmed 30,Erl.Krogh Ander
sen 4/60). 
26/8.AB (hj)-HJØRRING.Aflyst p.gr.af regn. 
26/8.KB (hj)-GLOSTRUP II.Afbrudt p.gr.af regn.Glostrup 
II 144/6.(Mich.Andersen 60,Saleem Naqui 29,Steen Lind
hardt 6/26) . 
2/9.AB (hj) over HJØRRING med 8 st.gærder efter l.halv
leg.(6-1).Hjørring 43 (Bjarne Rossen 5/15,Troels Niel
sen 5/25),AB 93/2 (Niels Talbro 46+). 
2/9.KB (ude) over GLOSTRUP II med 4 st.gærder efter l. 
halvleg.(6-1).Glostrup II 173 (Knud Nordka�p 40+,Stig 
Hammerhøj 36,Benny Burmeister 3/25),KB 174/6 (Per Søren
sen 52,Jørgen Halmen 39,B.Burmeister 32). 
9/9.NYKØBING M (hj) over CHANG med 5 st.gærder efter l. 
halvleg.(6-1).Chang 122 (Henning Olesen 50,Torben Skov 
Nielsen 37,Bjarne Knakkergaard 5/53),Nyk.M.126/5 (Poul 
Larsen 33,Erik Hansen 31 ,Bjarne Jensen 28). 

KVALIRKATION 
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5/8.ESBJERG (hj)-SVANHOLM II.l.halvleg ikke færdigspil
let.(3-1).Esbjerg 310/9 (Sv.E.Ankersø 76,Torben Jensen 
90,Leif Øre 25,Erik H.Petersen 25,Klaus Frederiksen 3/ 
83),Svanh.II 183/7 (Peter Knott 43+,Rab-Khan 42,Bent 
Henriksen 34,Leif Hansen 28,Hans Chr.Jensen 3/37). 
11/8.FREM (hj) over VIBORG med l st.gærde efter l.halv 
leg.(6-1),Viborg 130 (F.Sørensen 33,Jan Rydell 29,Steen 
Friis 5/47,Khalid Latif 3/22),Frem 131/9 (Asad Mahmood 
33,Karsten Kennild 4/28). 
12/8.VIBORG (ude) over SVANHOLM II med 140 points efter 
l .halvleg.{6-1).Viborg 221/8 (Jan Andersen 62,Patrick
Joseph 54+,Klaus Frederiksen 4/83),Svanh.II 81 (Thorbj.
Wulsten 39,Karsten Kennild 5/26,Jan Andersen 4/7).
12/8.ESBJERG (hj) over SILKEBORG med 70 points efter l. 
halvleg,{6-1).Esbjerg 191 (Sv.E.Ankersø 58,Chr.Ankersø 
44,Leif Øre 29,Erik Mikkelsen 5/81,Azhar Ali 4/64),Sil
keborg 121 (Kim Madsen 8/44). 
18/8.FREM (hj) over SILKEBORG med 91 points efter l. 
halvleg. (6-1) .Frem 309/7 (Mahboob Subhani 144+,0le Chri 
stiansen 53,Achtor Cheema 28,Finn Madsen 25,Bent Ander
sen 3/58),Silkeborg 218 (B.Andersen 55,Sv.A.Jensen 43, 
Erik Mikkelsen 30,Khalid Latif 5/78,0.Christiansen 3/47) 
19/8.SILKEBORG (ude) over SVANHOLM II med 4 st.gærder 
efter l.halvleg.{6-1).Svanh.II 82 (Kim Neerup 26,Bjarne 
Rasmussen 6/35),Silkeborg 85/6 (Sv.A.Jensen 36,Peter 
Knott 3/39,Klaus Frederiksen 3/41). 
25/8,ESBJERG {ude) over VIBORG med 15 points efter 1. 
halvleg.(6-1).Esbjerg 130 (Tim Jensen 37,Carsten Grie
gel 28,0le Andersen 3/35,Patrick Joseph 3/35,Flemming 
Agerskov 3/37),Viborg 115 (P.Joseph 40,Tim Jensen 4/18 
Kim Madsen 5/39). 

3. DIVISION ØST

28/7.SVANHOLM III (hj)-AB Il.Tabt af AB II,der ikke 
stillede hold. 

29/7.NYKØBING F (ude) over KB II med 10 points efter l. 
halvleg.(6-l).Nyk.F.130/6 (Harry Erichsen 40+,Søren 
Christensen 34,Torben Ankjærgaard 5/47),KB II 120 (I. 
Rana 59,T.Ankjærgaard 25,Poul J.Pedersen 3/31,Flemming 
Søndergaard 3/69). 
4/8.KØGE (hj) over RINGSTED II med 5 st.gærder efter 
færdigspillet kamp.(8-0).Ringsted II 95 (Michael B.Han
sen 27,Per B.Nielsen 3/10) og 89 (Jan Dahl 28,Sv.E,Jør
gensen 3/13),Køge 97/1 (Sv.E.Jørgensen 31+,Bent Olesen 
29+) og 93/5 (Ib Pedersen 32+,Jan Bredo 3/38). 
5/8.ROSKILDE {hj) over KB II med 8 st.gærder efter fær
digspillet kamp.(8-0).KB II 48 (Eigil Johansen 5/15),og 
62 (Palle Lykke 6/15,E.Johansen 3/6),Roskilde 54 (Tor
ben Ankjærgaard 6/21,Bjarne Holmgaard 3/19) og 60/2 
(Kurt Johansen 28+). 
5/8.SLAGELSE (ude) over SORANER med 5 st.gærder efter 
l .halvleg.(6-1).Soraner 87 (Peer Nørgaard 28,Leif Jacob
sen 3/14,Bo Christiansen 3/21 1Alf Sørensen 3/42),Slagel
se 88/5 (L.Jacobsen 34).
12/8.SORANER (hj) over AB II med 58 points efter l.halv
leg.(6-1),Soraner 168 (Frank Pearson 43,Jørgen Butler 
41 ,Kim Schaumann 29,Erik Neergaard 5/32),AB II 110 (H. 
H.Moldow 32,E.Neergaard 29,Charles Lønholt 3/4).
12/8.SLAGELSE (hj) over RINGSTED II med 52 points efter
l .halvleg. (6-1) .Slagelse 98 (Jan Bredo 5/31,Claus Ras
mussen 3/41) og 91/4 (Henning Bergh 36),Ringsted II 46
(Bo Christiansen 7/22) og 40/9 (B.Christiansen 4/18).
12/8,SORØ (hj) over SVANHOLM III med 96 points efter l. 
halvleg.(6-1).Svanh.III 117 (Saman Ahmed 33+,Hans Hen-, 
rik Nissen 4/31) og 73/4,Sorø 213/9 (Jørgen Sarøe 95, 
Alex Olsen 44,Erl.Christiansen 3/47,S.Ahmed 3/10). 
19/8.NYKØBING F (hj) over ROSKILDE med 56 points efter 
Lhalvleg.(6-l).Nyk.F.197 (Svend S.Pedersen 82+,Poul E. 
Nielsen 31,Eigil Johansen 4/56,Palle Lykke 4/70),Roskil
de 141 (E.Johansen 28,Stanley Pickersgill 26
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ke 26,Flemming Søndergaard 5/52,P.E.Nielsen 3/42). 



19f8.SORANER (hj) over KB II med 5 st.gærder efter 1. 
halvleg.(6-1),KB II 90 (Flemming Hermann 41,Flemming 
Balstrup 6/9,Peer Nørgaard 3/16),Soraner 102/5 (P.Nør
gaard 32+.Kim Schaumann 27,Sgib Desnim 4/29}. 

19/8.KØGE (ude) over SORØ med 3 st.gærder efter l .halv
leg.(6-1).Sorø 157 (Alex Olsen 52,Jørgen Eliasen 38,Stig 
Hansen 4/16,Per B.Nielsen 3/60),Køge 158/7 (Jens Søren
sen 34,Dennis Seier 25+,Hans H.Nissen 3/46). 

26/8.ROSKILDE (hj)-SVANHOLM III.Afbrudt p.gr.af regn. 
Roskilde 69 (Per Kyhe 5/33,Erl .Christiansen 4/21). 

26/8.NYKØBING F (hj)-AB II.Afbrudt p.gr.af regn.AB II 
63/1 (Ole Stenersen 35,Erik Neergaard 27+). 

2/9.SORØ (hj) over RINGSTED II med en halvleg og 66 po
ints.(8-0).Ringsted II 38 (Hans H.Nissen 8/15) og 48 
(Jørgen Eliasen 5/21),Sorø 152/3 (Jørgen Sarøe 50+,Pe
ter Morthorst 54+). 

2/9.SLAGELSE (ude) over KØGE med 105 points efter l .halv
leg.(6-1).Slagelse 210/9 (John Andersen 74+,Bo Christi
ansen 49,Jens Sørensen 3/30,Dennis Seier 3/53),Køge 105 
(J.Sørensen 32,Erik Sørensen 4/18). 

3. DIVISION VEST

29/7.ESBJERG II (hj) over KOLDING med 98 points efter 1. 
halvleg.(6-1).Esbjerg II 207 (Tim Jensen 61,Henrik Ras
mussen 54+,Jan Høberg 25,Lars P.Nielsen 7/112),Kolding 
109 (Tim Jensen 6/31,Lars Christiansen 4/60). 

5/8.FREDERICIA (hj) over KOLDING med en halvleg og 38 
points.(8-0).Kolding 55 (Peter Østergaard 4/27,Steen 
Østergaard 3/13) og 58 (P.Østergaard 6/20,Jan Madsen 4/ 
23),Fredericia 151/3 Jan Østergaard 65+,Kurt Østergaard 
56). 

11/8.KOLDING(hj)-ARHUS II.Tabt af Arhus II,der ikke

stillede hold. 

11/8.HUSUM (hj) over ESBJERG II med 9 st.gærder efter 1. 
halvleg.(6-1).Esbjerg II 118 (Hermann Alker 5/47,Mogens 
Seider 4/36),Husum 119/1 (M.Seider 64+,H.Alker 54+). 

11/8.SKANDERBORG II (hj) over DRONNINGBORG med 118 point 
efter l.halvleg.(6-1).Skborg II 228 (Preben Juul 59,Jens 
Erik Jensen 32,Svend E.Madsen 228,Chr.Boldsen 4/61,Ulf 
Fromholt 3/90),Drborg 100 (Flemming Rasmussen 29,Sv.E. 
Madsen 4/36,Bo Jepsen 3/13). 

12/8.HOLSTEBRO (hj) over KERTEMINDE med 8 st.gærder ef
ter færdigspillet kamp.(8-0).Kerteminde 48 (Peter Johan
sen 6/12,Poul E.Mortensen 3/17) og 46 (P.Johansen 7/22), 
Holstebro 79 (John Jespersen 27,Erik L.Petersen 5/20, 
Knud Larsen 5/28) og 19/2. 

12/8.B 1913 (hj) over NYKØBING M.11 med 2 st.gærder ef
ter l.halvleg.(6-1).Nyk.M.II 149 (Poul Larsen 60,0le 
Schyum 42,Jørgen Jensen 3/22),B 1913 153/8 (Jørgen Hvid
kær 45,Chr.Mikkelsen 4/79,Jan Thybo 3/21). 

18/8.FREDERICIA (ude) over HUSUM med 8 st.gærder efter 
færdigspillet kamp.(8-0).Husum 40 (Steen Østergaard 6/ 
21) og 119 (Lorenz Thomsen 37,Mogens Seider 33,St.Øster
gaard 4/27,Peter Østergaard 3/23),Fredericia 140/4 (Bj.
Henriksen 54+,Jan Østergaard 51,St.Østergaard 26+) og
21/2.

19/8.KERTEMINDE (ude) over DRONNINGBORG med 2 st,gærder 
efter l.halvleg.(6-1) .. Drborg 160 (Chr.Boldsen 39,Lars 
Rytter 39,Erik L.Pedersen 4/26,Allan Ifill 4/57),Kerte
minde 161/8 (Peter Jørgensen 46,Bjarne Rasmussen 31, 
Steen Høedt 4/36). 

19/8.KOLDING (hj) over HOLSTEBRO med 68 points efter l. 
halvleg.(6-1).Kolding 188 (Hans Chr.Madsen 55,Albert 
Keun 43,0le Scott 25,Peter Johansen 6/50,Mike Marckwich 
3/8),Holstebro 119 (John Jespersen 36,Lars P.Nielsen 7/ 
66). 

26/8.NYKØBING M.11 (hj)-FREDERICIA.Aflyst p.gr.af regn. 

26/8.DRONNINGBORG (ude) over HOLSTEBRO med 31 points ef
ter l.halvleg.(6-1).Drborg 171 (Lars Rytter 82,Chr.Bold-

sen 43,Peter Johansen 8/43),Holstebro 140 (Peter Johan
sen 43,John Jespersen 36,Chr.Boldsen 6/47,Steen Høedt 4/ 
43). 

26/8.ESBJERG II (ude) over KERTEMINDE med 12 points ef
ter l.halvleg.(6-1).Esbjerg Il 76 (Erik L.Pedersen 5/34 
Knud Larsen 3/18),Kerteminde 64 (Torben Rasmussen 2J+, 
Tim Jensen 6/36,Kurt Knudsen 4/23). 

26/8.B 1913(hj) over ARHUS II med 6 st.gærder efter 1. 
halvleg.(6-1).Arhus II 71 (Erling Hauge 4/25,Jørgen Jen
sen 3/26),B 1913 72/4 (Jørgen Hvidkjær 25). 

26/8.SKANDERBORG II (ude) over HUSUM med 13 points ef
ter l.halvleg.(6-1).Skborg Il 126 (Steen Wittus 39,Sv. 
E.Madsen 37+,Henry K.Buhl 6/44,Hermann Alker 4/58) ,Hu
sum 113 (H.K.Buhl 43+,Bo Jepsen 5/33,Sv.E.Madsen 4/49).

2/9.FREDERICIA (ude) over NYKØBING M.11 med 5 st.gær
der efter l .halvleg.(6-1).Nyk.M.II 85 (Karl E.Poulsen 
29,Peter Østergaard 4/22,Steen Østergaard 3/40),Frede
ricia 86/5 (St.Østergaard 35,Jan Østergaard 26). 

8/9.DRONNINGBORG (hj)-ARHUS 11.l.halvleg ikke færdig
spillet.(3-1).Arhus II 165 (Erik Madsen 42,Erik Eyving 
35,Flemming Poulsen 33,Keld Fonvig 25,Chr.Boldsen 5/53) 
Drborg 142/9 (Desmond Griffith 5/20). 

MELLEM RÆKKERNE 

Kreds 31: 

22/7.SLAGELSE II (hj)-BJERRED.Afbrudt p.gr.af regn.Bjer· 
red 103/3 (Kogs Reddy 52+. 

28/7,LUND (ude) over GLOSTRUP III med 8 st.gærder ef
ter færdigspillet kamp.-(8-0).Glostr.III 89 (Lars Mik
kelsen 30) og 42 (Carlos Fabian 6/13),Lund 117/3 (John 
Virapen 61,Kaj Hjorth 25) og 18/2. 

29/7.SLAGELSE II (hj) over KØGE II med 6 st.gærder ef
ter l .halvleg.(6-l)Køge II 227 (Jens Sørensen 66,Bent 
Olesen 49,Preben Feldt 43,Erik Sørensen 5/69,John Chri• 
stensen 3/35),Slagelse II 229/5 (Leif Sørensen 54,Per 
Petersen 51,John Nielsen 49+,Erik Sørensen 34+). 

5/8.BJERRED (hj) over NÆSTVED med en halvleg og 64 po
ints. (6-0) .Bjerred 209/6 (Kaleem Shaikh 44,Kogs Reddy 
36,Naeem Shaikh 31,Shahid Sial 27,Leif Henriksen 4/83), 
Næstved 111 (Mogens Hansen 47,K.Reddy 3)21,S.Sial 3/38) 
og 44 (Leon Zeederberg 4/14,K.Reddy 3/22). 

5/8.AB III (hj)-SLAGELSE II.Tabt af AB III,der ikke 
stillede hold. 

11/8.NÆSTVED (hj) over JB 77 med 73 points efter l .halv 
leg.(6-1).Næstved 144 (Kr.Henriksen 34,Mogens Hansen 30 
Lars Rasmussen 26,T.Rowbury 5/37,F.Theakston 4/35),JB 
77 71 (T.Rowbury 37,M.Hansen 4/22,Leif Henriksen 3/6, 
Preben Pedersen 3/39) og 136/6 (D.Westermann 68+,M.Han
sen 3/40,L.Henriksen 3/71}. 

12/8. BJERRED (ude) over AB II I med en halvleg og 191 
points.(8-0).Bjerred 291/3 (Shahid Sial 101+,Kogs Red
dy 32+,Naeem Shaikh 39,Masood 38),AB III 34 (Leon Zee
derberg 3/8) og 66 (Kenneth Martinsen 26,S.Sial 5/19). 

19/8.ISHØJ (ude) over JB 77 med 64 points efter 1. 
halvleg.(6-1).JB 77 113 (T.Rowbury 60,Ilyas 4/34,Islam 
3/8) og 131/5 (D.Westermann 42+,Rowbury 38),Ishøj 177/7 
(Sidique 45,Amwar 44,Ilyas 43,A.Loweth 3/46). 

19/8,KØGE II (hj) over NÆSTVED med 9 st.gærder efter 
færdigspillet kamp.(8-0).Næstved 62 (Jan Pedersen 6/16 
Bjørn Olesen 3/45) og 47 (Leif Sonberg 5/22,Leif O.Han
sen 4/25),Køge II 69/5 (Finn M.Nielsen 31+,Leif Henrik
sen 3/36) og 46/1. 

25/8.LUND (hj) over BJERRED med 6 st.gærder efter 1. 
halvleg.(6-1).Bjerred 95 (Naeem Shaikh 29,Gerry Hosten 
6/20),Lund 96/4 (John Virapen 34). 

26/8.NÆSTVED (hj)-SORØ II.Tabt af Sorø II,der ikke 
stillede hold. 

26/8.AB III (hj)-GLOSTRUP III.Tabt af Glostrup III,der 
ikke stillede hold. 
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1/9,KØGE II (hj)-SORØ II.Tabt af Sorø II,der ikke stil
lede hold. 
2/9.LUND (ude) over NÆSTVED med 4 st.gærder efter fær
digspillet kamp.(8-0}.Næstved 55 (Ray Fontaine 6/15) og 
54 (G.Miller 4/13),Lund 92/8 (Leif Henriksen 4/40) og 
22/6 (Willy Jacobsen 3/7). 
8/9.BJERRED (ude) over SLAGELSE II med en halvleg og 9 
points,(8-0).Bjerred 182 (Kogs Reddy 60,Shahid Sial 36 
Naeem Shaikh 29,John Christensen 5/45},Slagelse II 58 
(K.Reddy 4/16,M.Mamood 3/23) og 115 (Ebbe Christiansen 

42,J.Christensen 28+,N.Shaikh 5/45}. 
16/6.BJERRED (hj)-KØGE II.Tabt af Bjerred,der ikke stil
lede hold. 
23/6.SORØ II (hj)-ISHØJ.Tabt af Sorø II,der ikke stille
de hold. 

1/9.LUND (hj)-SLAGELSE II.Tabt af Slagelse II,der ikke 

stillede hold. 

De kampe,hvori FREM II har deltaget,er ikke medregnet 
i pointsstillingen,da Frem før turneringsstarten med
delte at holdet ville tælle ikke spilleberettigede spil
lere. 

16/6.GLOSTRUP III (ude) over FREM II med 52 points ef
ter l.halvleg.Glostr.III 149 (Mich.Møller 35,0le Ro
land 32+,Sageer Ahmed 6/50,Asad Mahmood 3/65) og 111/4 
(M.Møller 46,D.Petersen 31),Frem II 97 (Shanir Hussain 

37,0.Roland 3/22,Hugo Espersen 3/26) og 126/3 (A.Mah
mood 60,Hugo Strømskov 28+). 
28/7.FREM II (hj) over AB III med 4 st.gærder efter l. 
halvl eg.AB III 163/6 (Peter Kr.Jensen 86+,Peter Hargre
aves 39+),Frem II 166/6 (Achtor Cheema 48,0le Christi
ansen 35,Asad Mahmood 35,B.Christiansen 3/41). 
4/8.FREM II (hj) over ISHØJ med 8 st.gærder efter l. 
halvl eg.Ishøj 108 (Khalid Latif 5/47),Frem II 124/2 
(Mahboob Subhani 50+,Asad Mahmood 36). 

Kreds 32: 

4/8.ESBJERG III (ude) over KOLDING II med 7 st.gærder 
efter færdigspillet kamp.(8-0).Kold.II 77 (Kaj Madsen

32,Leif Slipsager 5/10,K.Knudsen 4/18) og 42 (Leif 
Slipsager 9/24),Esbj.III 83/3 (Bent Holmskov 34,Peter 
Nielsen 3/39) og 39/3 (Jens Søndergaard 25+,Aage Wange 

Thomsen 3/9). 
4/8.B 1913 II (ude) over FREDERICIA II med 28 points 
efter l .halvleg.(6-1).B 1913 II 120 (Svend Petersen 

67+,Kent Andersen 4/49,Knud E.Mammen 4/58),Fredericia 
II 92 (Flemming Larsen 33,Kaj Hansen 6/40,Torben Hirtz 
3/43). 
11/8.ESBJERG III (ude) over FREDERICIA II med 4 st.gær 
der efter l.halvleg.(6-1).Fredericia II 48 (Tim Jensen 

4/12,Jørgen Wind 3/14),Esbj.III 54/6 (Tim Jensen 30+, 
Knud E.Mammen 4/27). 
12/8.B 1909 II (ude) over KOLDING II med 72 points ef
ter l .halvleg.(6-1).B 1909 II 176/3 (Suleman Khan 81, 
Jens Tjørnehøj 37+,Kim Jepsen 34),Kolding II 104 (Kj. 
Jessen 43,S.Khan .6/45,K.Jepsen 4/46). 
19/8.ESBJERG III (ude) over KERTEMINDE II med en halv
leg og 70 points.(8-0).Esbjerg III 168/7 (Otto Gade 39 
J.Bjerregaard 30+,Kurt Hansen 29,J.Søndergaard 28),Ker
tem.II 32 (O.Gade 7/6,Jørgen Wind 3/25) og 66 (O.Gade 

7/44,J.Winf 3/18).
25/8.KOLDING II (hj)-B 1913 II.Aflyst p.gr.af regn. 
1/9.KERTEMINDE II (hj) over B 1909 II med 24 points ef
ter l .halvleg.(6-1).Kertem.II 144 (Harry Boxill 67,Chr. 
Scheffmann 28,Suleman Khan 7/42),B 1909 II 120 (Kim 
Jepsen 44,Vagn Hansen 42,Chr.Scheffmann 5/32,Nazir Ah
med 4/11). 
8/9.B 1913 II (ude) over KERTEMINDE II med 8 st.gærder 
efter færdigspillet kamp.(8-0).Kertem.II 26 (Kurt Han
sen 6/13) og 44 (Claude Gary 28,K.Hansen 4/24,Torben 

Hirtz 3/18),B 1913 II 28/0 og 44/2. 
Kampene 5/5 FREDERICIA II (hj)-KOLDING II,26/5 B 1909 
II (hj)-KOLDING II,25/8 FREDERICIA II (hj)-B 1909 II 
og 26/8 ESBJERG III (hj)-FREDERICIA II er (formentlio) 
ikke spillet. 

� 
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Kreds 33: 
23/6.HOVEDGAARD (ude) over HORSENS med 10 ·st.gærder ef 
ter l.halvleg.(6-1).Horsens 83 (Henning Eliasen 29,Tor
ben Stenshøj 5/15,Steen Sørensen 3/31),Hovedgaard 86/0 
(St.Sørensen 43+,Graham Jenkins 29+). 
5/8.HORSENS (ude). over HOVEDGAARD med 6 st.gærder ef
ter l .halvleg.(6-1).Hovedgaard 94 (Torsten Jensen 26, 
Henning Eli asen 6/16) ,Horsens 96/4 (Poul E.Hj.orth 40). 
5/8.VIBORG {I (ude ) over HERNING II med 10 st.gærder 
efter l.halvleg.(6-1).Herning II 130 (Hans P.Fenger 36 
Ole Slumstrup 35.,Jan Thorup 6/51),Viborg II 131/0 (Fl. 
Sørensen 75+,Carsten Kennild 50+). 
11 /8. HORSENS (ude) over CHANG I I med 12 points efter l . 
halvleg.(6-1).Horsens 138/4 (Peter Power 52),Chang II 
126 (Torben Mortensen 47+,Henrik FlUgel 32,Henning Eli• 
asen 4/52,Per Hansen 3/27). 
18/8.HERNING II (ude} over HOVEDGAARD med 14 points ef· 
ter l,halvleg,(6-1).Herning II 163 (Tom Jensen 41,Hen
rik Jensen 30,Jan Uldbjerg 26,Niels Jensen 4/34,Frank 
Rasmussen 3/37),Hovedgaard 149 (Fr.Rasmussen 61,Bent 
Lorentsen 25+,Tom Jensen 4/33,Rene Krogh Andersen 4/38) 
19/8.VIBORG II (hj) over CHANG II med 64 points efter 
l,halvleg.(6-1).Viborg II 122 (Klaus Fusager 32+,Peter 
Nørgaard 3/21,Torben Mortensen 4/44),Chang II 58 (Mi
chael Thygesen 26,Flemm.Agerskov 5/12,Kl.Fusager 3/16} 
25/8.HORSENS (hj}-VIBORG II.Aflyst p.gr.af regn. 
26/8.HOVEDGAARD (hj) over CHANG II med 6 st.gærder ef
ter l.halvleg.(6-1).Chang II 109 (Jess Christensen 25, 
Steen Sørensen 5/45,Niels Jensen 4/36),Hovedgaard 111/4 
(St.Sørensen 55). 
1/9.HORSENS (hj}-CHANG II.Tabt af Chang II,der ikke stil
lede hold. 
1/9.VIBORG II (hj) over HOVEDGAARD med 7 st.gærder efter 
l.halvleg.(6-1).Hovedgaard 53 (Jørn Mathiasen 5/15,John 

Andersen 5/15),Viborg II 61/3.

KVINDER 

Kreds 34: 

12�8-�B (hj) over BJE�RED med 97 points.(6-0).AB 112/5 
(L1ll1 Laursen 30+),BJ erred 15 (Kirsten Strømskov 3/4 
Birgitte Andersen 3/7). 

' 

19/8.RINGSTED (hj) over AB med l st.gærde.(6-0).AB 70 
(Helle Larsen 3/4),Ringsted 72/9 (Susanne Jensen 23,Le
ne Hansen 3/5). 
25/8.KØGE (hj) over AB med 31 points.(6-0).Køge 126/8 
(Dorthe Hansen 31+,Ditte Sørensen 30+,Lilli Laursen 3/5) 
AB 95/4.(Helle Christiansen 23+). 
2/9.RINGSTED (ude) over BJERRED med 6 st.gærder.(6-0). 
Bjerred 48 (Susanne Jensen 3/9,Dorthe Larsen 3/9),Ring
sted 56/4 (Susanne Jensen 26). 
8/9.AB (ude) over KØGE med 9 st.gærder.(6-0).Køge 58 
(Kirsten Strømskov 3/8,Anne Mette Rosenfalk 3/12) AB 
59/1 (Lilli Laursen 32+). 

' 

Kampene 19/5.BJERRED (hj)-KØGE,17/6 KØGE-BJERRED 17/6 
RINGSTED (hj}-BJERRED og 5/8 KØGE (hj)-RINGSTED ;r (for
mentlig) ikke spillet. 

Kreds 35: 

28/7.ESBJERG (hj) over KERTEMINDE med 6 st.gærder.(6-0} 
Kerteminde 73/7 (Susanne Jørgensen 20,Gitte Gade 3/14, 
Lizzy Jensen 3/15),Esbjerg 75/4 (Gitte Jespersen 22+). 
11/8.NYKØBING M (hj} over KERTEMINDE med 3 points.(6-0} 
Nyk.M.86/6 (Birgit Støvlbæk 33+),Kerteminde 33 (Betti
na Hansen 27,Birgitte Hansen 3/17). 
18/8.ESBJERG (hj) over NYKØBING M med 6 st.gærder.(6-0) 
Nyk.M. 65 (Gitte Gade 3/5,Lizzy Jensen 3/13),Esbjerg 
66/3 (Jytte Antoft 26). 



JUNIOR 

Kreds 41: 

5/8.RINGSTED (hj) over KØGE med 8 st.gærder efter fær
digspillet kamp.(8-0).Køge 59 (Michael B.Hansen 4/25, 
Søren Bo Rasmussen 3/3) og 58 (S.B.Rasmussen 6/26),Ring
sted 62/2 (Ole Olsen 31+) og ,57/2 (M.B.Hansen 29+)

11/8.SVANHOLM (hj) over KØGE med 10 st.gærder efter fær
digspillet kamp.(8-0).Køge 25 (David Olafsson 5/8) og 
71/9 (Niels Maigaard 5/9),Svanholm 73/5 og 39/0. 

11/8.SORØ (hj)-AB.Tabt af Sorø,der ikke stillede hold. 

11/8.GLOSTRUP (hj) over KB med 125 points efter l.halv
leg.(6-1).Glostrup 174/1 (Søren Mikkelsen 112+),KB 49 
(S.Mikkelsen 5/18,Lars Mikkelsen 4/28) og 111/6 (Tom 
Hansen 78+,Stig Hammerhøj 3/46). 

18/8.KØGE (hj) over KB med 17 .points efter færdigspil
let kamp.(8-0).Køge 102 (Peder Sørensen 35,Sagib Desnim 
4/13,Martin Burridge 3/5) og 76 (Kenneth Jacobsen 31,S. 
Desnim 4/22),KB 102/4 (Tom Hansen 60,Munir 25+) og 59/2 
(T. Hansen 39). 

18/8.GLOSTRUP (hj) over SVANHOLM med 8 st.gærder efter 
l.halvleg.(6-1).Svanholm 239/5 (Kim Larsen 108+,Kim Nee
rup 74,Søren Mikkelsen 3/76),Glostrup 241/2 (S.Mikkel
sen 161+,Stig Hammerhøj 31).

18/8.RINGSTED (ude) over SORØ med 8 st.gærder efter fær
digspillet kamp.(8-0).Sorø 33 (Søren Bo Rasmussen 6/16, 
Michael B.Hansen 3/7) og 57 (Peter Morthorst 29,S.B.Ras
mussen 7/20),Ringsted 61/3 (M.B.Hansen 37) og 32/2. 

22/8.GLOSTRUP (ude) over KØGE med 9 st.gærder efter l. 
halvleg.(6-1).Køge 71 (Lars Mikkelsen 5/30,Søren Mikkel
sen 4/28),Glostrup 73/1 (S.Mikkelsen 31+). 

25/8.SVANHOLM (hj) over AB med 10 st.gærder efter 1. 
halvleg.(6-1).AB 75 (Henrik Sørensen 32,David Olafsson 
3/31) og 58 (D.Olafsson 4/21),Svanholm 80/4 (Tommy Hen
riksen 28+,Birger Christensen 3/54) og 63/0 (Kim Larsen 
29+,Kim Neerup 32+). 

9/9.KØGE (ude) over AB med l point efter l.halvleg.(6-1) 
AB 62 (Matti Jacobsen 4/27) og 94/7 (Henrik Sørensen 
34+,M.Jacobsen 4/36),Køge 63/8 (Per Lindegaard 30+,H.Sø
rensen 3/11,Birger Christensen 3/29) og 80/4 (Peder Sø
rensen 25). 

Kreds 42: 

11/8.NYKØBING M.I {hj) over KERTEMINDE med 6 st.gærder 
efter l.halvleg.(6-1).Kerteminde 98 (David Perram 32, 
Chr .Mikkelsen 6/38,Jimmy Pedersen 4/21) ,Nyk .M. I l 00/4 
(Niels Thomassen 38,Knud Larsen 3/26). 

18/8.ESBJERG (hj) over NYKØBING M.I med en halvleg og 
99 points.(8-0).Nyk.M.I 92 (Niels Thomassen 37,Torben 
Jensen 4/13,Tim Jensen 4/34) og 58 (N.Thomassen 30,Tor
ben Jensen 4/14),Esbjerg 249/6 {Tim Jensen 60,Torben 
Jensen 57,Bent Christiansen 46,Dennis Olsen 28,Chr.Mik
kelsen 3/77). 

18/8.SKANDERBORG {hj) over KERTEMINDE med 4 st.gærder 
efter færdigspillet kamp.(8-0).Kerteminde 65 (Flemming 
Jørgensen 6/21) og 61 (Knud Larsen 42,Fl.Jørgensen 6/29 
Mads Middelboe 3/29),Skborg 68/4 (Michael Simonsen 27,Pe
ter Lyø 3/23) og 60/6 (Jesper Thygesen 3/24). 

19/8.NYKØBING M.I {hj) over ARHUS med 62 points efter 1. 
halvleg.(6-1).Nyk.M.I 144 (Jimmy Pedersen 35,Niels Tho
massen 30,Anton Biehe 5/50,Anders Larsen 3/26),Arhus 82 
(A.Biehe 29,Jens Bønding 27,Chr.Mikkelsen 5/29,Jimmy Pe
dersen 3/8). 

25/8.ESBJERG {hj)-SKANDERBORG.Tabt af Skanderborg,der 
ikke stillede hold. 

25/8,KERTEMINDE (hj)-ARHUS.Afbrudt p.gr.af regn.Århus 
140/4 (Anders Larsen 49+,Anton Biehe 41). 

Kreds 43: 

18/8.NYKØBING M.11 (ude) over HJØRRING med en halvleg 
og 3 points. (8-0) .Hjørring 36 (Bjarne Knakkergaard 5/3, 
Kaj Ove Nielsen 3/15) og 16 (Bj.Knakkergaard 8/7),Nyk.M 
Il 55/6 (Anders Morild 5/18). 

25/8.CHANG (.ude) over HJØRRING med 128 points efter 1. 
halvleg.(6-1).Chang 152 (Peter Nørgaard 73,Torben Klit
gaard 37,Morten Ovesen 5/36),Hjørring 24 (Michael Thyge
sen 3/8,Per Pedersen 3/14). 

DRENGE 

Kreds 51: 

4/8.ROSKILDE (hj)-AB.Tabt af AB,der ikke stillede hold. 

11/8.SVANHOLM II (ude) over NYKØBING F med en halvleg 
og 81 points.(8-0).Svanh.II 136/7 (Allan Maigaard 38,Bo 
Munch 30),Nyk.F.32 (A.Maigaard 4/16,Carsten Dehn 3/7) 
og 23. 

11/8.GLOSTRUP (hj) over ROSKILDE med 10 st.gærder efter 
l .halvleg.(6-1).Roskilde 122 (Leif Nielsen 28,Lars Mik
kelsen 5/24),Glostrup 123/0 (Mads Jørgensen 57+,L.Mik
kelsen 47+).

12/8.AB (hj) over BJERRED med en halvleg og 21 points. 
(8-0) .Bjerred 11 (Henrik Sørensen 5/3,Søren Morthorst 
5/4) og 14 (H.Sørensen 5/2,S.Morthorst 4/4),AB 46/2. 

12/8.KØGE (hj)-NYKØBING F.Tabt af Nyk.F,der ikke stil
lede hold. 

16/8.SVANHOLM II (hj)-GLOSTRUP.Tabt af Glostrup,der ik
ke stillede hold. 

18/8.KØGE {hj) over KB med 5 st.gærder efter færdigspil
let kamp.(8-0).KB 45 (Peder Sørensen 3/17) og 98/2 (Mar
tin Burridge 48+,Claus Wingaard 26+),Køge 50/3 og 98/5 
(Kenneth Jacobsen 25,Sagib Desnim 4/28). 

18/8.SVANHOLM I (ude) over GLOSTRUP med 113 points ef
ter l .halvleg.(6-1).Svanh.I 208/6 (Søren Henriksen 115, 
Claus Sørens·en 3/51) ,Glostrup 95 (Mads Jørgensen 34 ,Jes
per Larsen 6/31). 

18/8.AB (hj)-NYKØBING F.Tabt af Nyk.F,der ikke stille• 
de hold. 

18/8.ROSKILDE (ude) over BJERRED med en halvleg og 55 
points.(8-0).Bjerred 24 (Torben Clausen 5/2,Bjarne Jo
hansen 4/18) og 14 (T.Clausen 3/3,Bj.Johansen 3/8),Ros· 
kilde 93 (Peter Anderson 6/45). 

25/8.SVANHOLM I (hj) over AB med 184 points efter l.halv
leg.(6-1).Svanh.I 295/3 (Søren Henriksen 154+,Jesper 
Larsen 77),AB 111 (Martin Bundgaard 53,Henrik Sørensen 
27,Jesper Larsen 4/40,Søren Henriksen 3/29). 

25/8.ROSKILDE (hj)-RINGSTED.Afbrudt p.gr.af regn.Roskil• 
de ll/1, 

25/8.GLOSTRUP (ude) over NYKØBING F.med 9 st.gærder ef
ter færdigspillet kamp.(8-0).Nyk.F 56 (Morten Halver 36 
Lars Mikkelsen 3/10,Jan Ebbesen 3/20) og 60 (Morten Carl
sen 30,Claus Sørensen 4/15,Lars Mikkelsen 4/16),Glostrup 
78/2 (Jack Nielsen 46+) og 41/1. 

26/8,SVANHOLM II (hj) over RINGSTED med 37 points efter 
l.halvleg.(6-1).Svanh.II 100 (Allan Maigaard 26,Thomas
Olesen 3/12,Kenneth Hansen 3/26),Ringsted 63 (Bo Munch
6/30).

Kampene 12/5 NYKØBING F (hj)-KB,19/5 BJERRED (hj)-KØGE, 
9/6.BJERRED (hj)-GLOSTRUP,l/7 RINGSTED (hj)-BJERRED og 
26/8 KB (hj)-BJERRED er (formentlig) ikke spillet. 

Kreds 52: 

7/7.ESBJERG {ude) over HUSUM med en halvleg og 26 point 
(8-0).Husum 14 (Kurt Knudsen 4/3,Tim Jen sen 3/4) og 30 
(Jytte Antoft 3/5),Esbjerg 70/0 (Kurt Knudsen 37+,Tim 
Jensen 33+). 

5/8.HUSUM (hj} over B 1913 med l point efter l.halvleg 
(6-1).B 1913 73 (Hauge Møller 4/32,Flemming Wiese 4/16) 
Husum 74 (Fl.Wiese 26,Michael Clausen 4/7,Claus Simon-
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sen 4/15). 
11/8.SKANDERBORG (ude} over FREDERICIA med en halvleg 
og 18 points.(8-0).Fredericia 50 (Flemming Jørgensen 5/ 
18,Michael Kjellin 3/16) og 43 (Ole Wittus 4/6,Fl.Jør
gensen 3/18) ,Skborg 11/2 (Fl.Jørgensen 83+). 
11/8.ESBJERG (ude} over B 1913 med 9 st.gærder efter fær
digspillet kamp. (8-0) .B 1913 17 (Kurt Knudsen 4/5) og 
13 (Lene Slipsager 4/0,Kurt Knudsen 3/4,Leif Slipsager 
3/5),Esbjerg 20/1 og 11/1. 
12/8.ESBJERG (ude} over SKANDERBORG med en halvleg og 
14 points.(8-0),Skborg 54 (Leif Slipsager 4/9,Tim Jen
sen 3/13} og 50 (Flemming Jørgensen,35,Tim Jensen 3/10, 
Jan Jensen 3/11),Esbjerg 118/5 (Tim Jensen 33,Leif Slips� 
ager 25+). 
12/8,HUSUM (hj) over FREDERICIA med 45 points efter 1, 
halvleg. (6-1) .Husum 127 (Flemming Wiese 62,Michael Wie
se 30 ,Morten Thomsen 6/36 ,Ruben Ben di xen 3/28)', Frede ri -
cia 82 (M.Thomsen 28;:Hauge Møller 4/25). 

18/8.SKANDERBORG (hj) over KERTEMINDE med en halvleg 
og 47 points.(8-0).Skborg 115/3 {Ole Wittus 41,Jens 
Bess 44+),Kerteminde 21 {O.Wittus 5/6,Flemming Jørgen
sen 5/9) og 47 {Fl.J ørgensen 5/20,0.Wittus 4/20). 
19/8.ESBJERG {ude) over FREDERICIA med en halvleg og 
127 points.(8-0).Esbjerg 158/4 {Tim Jensen 79,Lars Chri
stiansen 57),Fredericia 15 (Kurt Knudsen 4/6,Tim Jen
sen 3/8) og 16 {Tim Jensen 7/4). 
25/8.ESBJERG (hj) over SKA�DERBORG med 6 st.gærder ef
ter l.halvleg.(6-1).Skborg 47 {Lars Christiansen 6/26, 
Kurt Knudsen 3/20),Esbjerg 48/4. 
25/8.SKANDERBORG {ude) over HUSUM med 9 st.gærder efter 
1.halvleg.(6-1).Skborg 124/1 {Flemming Jørgensen 105+)
Husum 37 {Fl.Jørgensen 6/11).
25/8.KERTEMINDE (hj) over B 1913 med 2 st.gærder efter 
1.halvleg.(6-1).B 1913 98 {Michael Clausen 48,Peter Lyø
5/39),Kerteminde 100/8 {Henrik Hansen 41,Claus Simonsen
4/31).
Kreds 53: 
11/8.CHANG (ude) over ARHUS med 9 st.gærder efter 1. 
halvleg.(6-1).Arhus 118 (Anders Larsen 79,Anton Biehe 
31,Søren Nielsen 3/24). 
11/8.NYKØBING M (ude) over SILKEBORG med 9 st.gærder 
efter 1.halvleg.(6-1).Silkeborg 75 (Martin Ry Krogh 6/ 
34,Carsten Hansen 3/30) ,Nyk.M.82/1 (M.R.Krogh 36). 
12/8.NYKØBING M {hj)-VIBORG.Tabt af Viborg,der ikke 
stillede hold, 
25/8.DRONNINGBORG {hj) over HERNING med 37 points efter 
1. halvleg. (6-1) .Herning 59 ( Preben Svendsen 5/1_8,Frank 
Jensen 5/19) og 35/8 (P.Svendsen 5/15,F.Jensen 3/18), 
Drborg 96/5 {Frank Jensen 54+), 
26/8.SILKEBORG {ude) over VIBORG med 21 points efter 1. 
halvleg.(6-1).Silkeborg 61 (John Hedegaard 6/8),Vibo·rg 
40 (Johnny Jensen 3/3,Karsten Olsen 3/12). 
15/9.ARHUS {ude) over DRONNINGBORG med 60 points efter 
l.halvleg.(6-1).Drborg 39 (Anders Larsen 5/1,Anton Bie
he 3/15) og 84 (Frank Jensen 72+,A.Larsen 5/37,A.Biehe
4/28),Arhus 99/6 {A.Biehe 44,Flemming Svendsen 4/36).

LILLEPUT 

Kreds 61: 
11/8,RINGSTED (ude) over KØGE med 17 points efter 1. 
halvleg,(6-1),Ringsted 33 (Peter Stoustrup 5/9,Per Mad
sen 4/23) og 75 (Kenneth Hansen 32,Søren Englund 25,P. 
Madsen 5/16,P.Stoustrup 3/41),Køge 16 (Jens Bredo 6/7, 
Kenneth Hansen 3/5) og 83/4 (P.Stoustrup 41+,J.Bredo 3/ 
33). 
14/8.AB {ude) over GLOSTRUP med 155 points efter 1. 
halvleg,(6-1).AB 225/5 (Chr.Råhave 83,Niels .Kjøller 31 
Lars Juel Rasmussen 37+,Michael Persson 29),Glostrup 
70 (Steffen Langgaard 44,Kim Stefani 5/8) og 40/0 (St. 
Langgaard 29+). 
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17/8.SVANHOLM (ude) over GLOSTRUP med 118 points efter 
l.halvleg.(6-1).Svanholm 158/3 (Klaus Mathiesen 59+,
Frank Valsted 44),Glostrup 40 (Frank Mathiesen 7/14)
og 16/1.
19/8.AB (ude) over RINGSTED med 49 points efter 1.halv
leg.(6-1).AB 75 (Jens Bredo 4/32),Ringsted 26 (Lars Ju
el Rasmussen 8/3) og 56/2 (Kenneth Hansen 26+). 
20/8.SVANHOLM (hj) over KB med en halvleg og 71 points. 
(8-0).KB 18 (Frank Valsted 5/10) og 32.Svanholm 121/3 
(Klaus Mathiesen 39,F.Valsted 39). 
26/8.RINGSTED (ude) over SVANHOLM med 6 st.gærder efter 
l.halvleg.(6-1}.Svanholm 56 (Jens Bredo 5/28),Ringsted
57/4.
26/8.KØGE (hj) over GLOSTRUP med 8 st.gærder efter 1. 
halvleg.(6-1}.Glostrup 48 (Steffen Langgaard 34,Per Mad
sen 4/21),Køge 50/2 (Thomas Dreyer 26+}. 
1/9.RINGSTED (hj) over GLOSTRUP med 6 st.gærder efter 
l.halvleg,(6-1}.Glostrup 37 (Jens Bredo 6/14,Kenneth
Hansen 3/8),Ringsted 81/4 (Søren Englu�d 32+). 
1/9.SVANHOLM (ude) over KØGE med 6 st.gærder efter l. 
halvleg.(6-1},Køge 71 (Henrik Pfaff 5/18,Frank Mathie
sen 5/32),Svanholm 72/4 (Frank Valsted 29,Brian Munch 
28+,Per Madsen 3/28). 
1/9.KB (ude) over AB med 54 points efter l.halvleg.(6-1) 
KB 135/4 (Robert Wright 62+,Claus Wingaard 25),AB 81 
(R.Wright 5/25,Peter Dyeremose 4/43). 
2/9.KØGE (ude) over KB med 9 st.gærder efter færdigspil
let kamp.(8-0).KB 58 (Robert Wright 34+,Per Madsen 5/24) 
og 25 (Thomas Dreyer 3/9,P.Madsen 3/14),Køge 60/4 og 
31/1. 
Kreds 62: 
28/7.ESBJERG (hj) over KERTEMINDE med 7 points efter 1. 
halvleg.(6-1).Kerteminde 74 (Henrik Hansen 35,Jan Jen
sen 5/22,Morten Iversen 3/29) og 60 (H.Hansen 33,Jan 
Jensen 5/5),Esbjerg 81/1 (Jan Jensen 56+). 
29/7.SKANDERBORG (ude) over KERTEMINDE med 5 st.gærder 
efter l.halvleg.(6-1).Kerteminde 74 (Claus Hansen 6/27, 
Hans Henrik Knudsen 4/27),Skborg 75/5 (Cl .Hansen 33, 
Viggo Jensen 3/22): 
11/8.B 1913 (hj) over ESBJERG med 10 points efter 1. 
halvleg.(6-1).Esbjerg 51 (Naveed B.Malik 7/24),B 1913 
61 (Flemming Lund 7/19). 
15/8.KERTEMINDE (hj) over B 1913 med 34 points efter l. 
halvleg.(6-1).Kerteminde 72 (Henrik Hansen 41+,Naveed 
B.Malik 6/25),B 1913 38 (Carsten Larsen 5/8,H.Hansen 4/
10).
19/8.SKANDERBORG (ude) over B 1913 med 20 points efter 
l.halvleg.(6-1).Skborg 42 (Naveed B.Malik 7/25) og 36
(N.B.Malik 5/14,Carsten Rasmussen 3/13),B 1913 22 (Cl.
Hansen 5/7,Claus Siilemann 4/6) og 23/2.
1/9.SKANDERBORG (hj) over ESBJERG med 8 points efter 1. 
halvleg.(6-1).Esbjerg 25 (Claus Siilemann 5/15,Claus 
Hansen 4/7) og 64/0 (Jan Jensen 46+),Skborg 33 (Jan Jen
sen 3/10) og 45/6 (Jan Jensen 4/16). 
1/9.SKANDERBORG (hj) over ESBJERG med 32 points efter 
l.halvleg.(6-1).Skborg 75 (Flemming Lund 4/20,Jan Jen-,
sen 4/34),Esbjerg 43 (Lars Kroman 5/7,Claus Hansen 3/14)
2/9.KERTEMINDE (hj) over B 1913 med 56 points efter fær
digspillet kamp.(.8-0).Kerteminde 44 (Naveed B.Malik 7/ 
20,Niels Pedersen 3/17) og 61/4 (N.B.Malik 3/29),B 1913 
38 (Henrik Hansen 3/11,Viggo Jensen 3/12) og 11 (H.Han
sen 4/5). 
Kreds 63: 
11/8.HERNING (ude) over HOLSTEBRO med l point efter 1, 
halvleg.(6-1).Holstebro 61 (Michael Krogh Andersen 5/32 
Poul Pedersen 3/17),Herning 62 (Per Andersen 5/23,Jens 
Laursen 3/3). 
12/8.NYKØBING M.II (hj)-VIBORG.Tabt af Viborg,der ikke 
stillede hold, 

18/8.HERNING (hj) over VIBORG med en halvleg og 9 po
ints.(8-0).Viborg 18 (Michael Krogh Andersen 6/9,Poul 
Pedersen 3/5) og 9 (M.K.Andersen 7/3,P.Pedersen 3/3), 
Herning 36/2. 



18/8.HERNING {hj) over VIBORG med en halvleg og 31 po
ints.(8-0).Herning 66/5 (Michael Krogh Andersen 27+), 
Viborg 17 (M.K.Andersen 5/1,Poul Pedersen 4/12) og 18 
(P.Pedersen 5/11). 
25/8.HOLSTEBRO {ude) over NYKØBING M.II med en halvleg 
og 20 points,(8-0).Nyk.M.II 18 (Per Andersen 5/9,Søren 
Lund 3/6) og 33 {P,Andersen 4/7,S.Lund 3/7),Holstebro 
71/l (Jens Laursen 51+). 
1/9.HERNING {hj) over NYKØBING M.II med 5 points efter 
l.halvleg.(6-1).Herning 45 (Susanne Nielsen 5/19,Lars
B.Nielsen 4/7) ,Nyk.M.II 40 (Karin Mikkelsen 22,Poul Pe
dersen 6/12,Tommy Jensen 4/19).

2/9.HOLSTEBRO {ude) over VIBORG med 5 st.gærder efter 
l.halvleg,(6-1).Viborg 56 (Søren Lund 4/21,Per_Andersen
3/22),Holstebro 60/5 (Nikolai Nielsen 3/20).

•: 

Kreds 64: 
11/8.NYKØBING M.I (ude) over SILKEBORG med 6 st.gærder 
efter færdigspillet kamp.(8-0).Silkeborg 10 og 41 {Chr, 
Nielsen 3/8),Nyk.M.I 14/1 og 47/4. 
11/8.CHANG {ude) over ARHUS med 7 points efter l.halv
leg.(6-1).Chang 69 {Torben Petersen 3/10),Arhus 62 (Car
sten Madsen 31,Jess Høgh 3/23,0le Petersen 3/32). 
18/8.CHANG (hj) over SILKEBORG med en halvleg og 11 po
ints,(8-0).Silkeborg 45 (Jess Høgh 6/7) og 39 (Henrik 
Hjorth 5/16,0le Petersen 4/11),Chang 95/8 (J,Høgh 44, 
Ole Olesen 3/36). 

19/8.NYKØBING M.I {ude) over ARHUS med 33 points efter 
l.halvleg.(6-1).Arhus 35 (Michael Dich 7/12) og 72/2
(Jørn Rasmussen 37+),Nyk.M.I 68/2 {Chr.Nielsen 32+) og
12/4.
1/9.SILKEBORG (hj) over ARHUS med 48 points efter l. 
halvleg.(6-1).Silkeborg 98 {Søren Sørensen 33,0le Ole
sen 28,Carsten Madsen 3/28,Jørn Rasmussen 3/31),Arhus 
50 (O.Olesen 4/15,Johnny Jensen 4/18). 

AFSLUTTENDE KAMPE 
Juniores: 

1/9.Semifinale.ESBJERG (ude) over CHANG med 8 st.gærder 
efter l.halvleg.Chang 66 (Carsten Strandvig 26,Tim Jen
sen 6/29,Kim Madsen 4/30),Esbjerg 70/2. 
9/9.Finale:GLOSTRUP {hJ) over ESBJERG med 130 points. 
Glostrup 226/7 {Søren Mikkelsen 83,Stig Hammerhøj 44, 
Lars Mikkelsen 32,Torben Jensen 3/94,Kim Madsen 3/94), 
Esbjerg 96 {Leif Slipsager 25,S.Mikkelsen 4/32,L.Mikkel 
sen 3/47). 

Drenge: 
2/9.Semifinale:ESBJERG {hj) over CHANG med 8 st.gærder. 
Chang 74 {Tim Jensen 6/26) ,Esbjerg 76/2 {Peer Jensen 29+) 
8/9.Finale:ESBJERG (ude) over SVANHOLM med 6 st.gærder, 
Svanholm 65 {Tim Jensen 4/24,Kurt Knudsen 3/19),Esbjerg 
66/4. 
Lilleput: 
9/9,Semifinale:NYKØBING M (hj) over HERNING med en halv 
leg og 38 points.Herning 31 {Chr.Nielsen 5/11) og 33 
{Chr.Nielsen 7/15) ,Nyk.M.102/3 (Torben Nielsen 43+,Poul 
Pedersen 3/37). 
9/9.Semifinale:RINGSTED {hj) over SKANDERBORG med 6 st. 
gærder.Skanderborg 60 (Kenneth Hansen 7/17),Ringsted 
72/4. 
15/9.Finale:RINGSTED (hj) over NYKØBING M med 46 point. 
Ringsted 147 (Kenneth Hansen 92,Chr.Nielsen 6/39,Micha
el Dich 3/50) ,Nyk.tL 101/8 (Henrik Christensen 30,Jens 
Bredo 5/40). 

Kvinder: 
8/9.Finale:ESBJERG (hj) over RINGSTED med 32 points.Es
bjerg 80 (Jytte Antoft 29+),Ringsted 48 (J.Antoft 4/2). 

UNGDOMSLANDSHOLDET: 

Referat af ungdomslandsholdets deltagelse i syv-natio
ners ungdomsturneringen i Toronto i Canada vil fremkom
me i Cricket nr.l,1980.Resultaterne blev følgende: 

25/7.HOLLAND over DANMARK med 95 points.Holland 171/7 
{Muiswinkel 63,leFebvre 53+,Søren Mikkelsen 2/18),Dan
mark 76 {S.Mikkelsen 30,H.Visee 3/11,D.Visee 3/14,Elfe
ri nk 3/16). 
26/7.ENGLAND (SYD) over DANMARK med 53 points.England 
179/7 (I.Hodgson 61,A.Wells 44,J.Morild 4/34),Danmark 
126/7 (J.Morild 26+,Wells 3/29). 

27/7.BERMUDA over DANMARK med 97 points.Danmark 48 (A. 
Bailey 5/8,K.Ratteray 3/14),Bermuda 145 {M.Trott 35+, 
A.Manders 30fSøren Mikkelsen 2/17,Mogens Seider 2/17).

30/7.ENGLAND {NORD) over DANMARK med 30 points.England 
161/6 {T.Curtis 50,J.Morild 2/18),Danmark 131/7 {J.Mo
rild 38,Bjarne Knakkergaard 34+,Shaughnessy 3/3). 
31/7.IRLAND-DANMARK.Kampen afbrudt p.gr.af regn.Irland 
vandt på højere scoringshastighed.Danmark 121 (Carsten 
Strandvig 51,Erik Juul 21,M.Murphy 3/15,J.Patterson 3/ 
24),Irland 89/2 (M.Cohen 39+,Dennison 33,C.Strandvig 
1/8). 
1/8.CANADA over DANMARK med 3 st.gærder.Danmark 177/6 
{Søren Mikkelsen 42,Erik Juul 34,J.Morild 23+),Canada 
178/7 (R.Cottle 36,D.Singh 77,D.Thompson 26,J.Morild 
3/19). 

PRNATKAMPE 

28/7,EASTFIELD CC,SUSSEX (hj) over NYKØBING M med 3 st. 
gærder.Nyk.M.115 (Poul Pedersen 42),Eastfield 116/7 
{Peter Dalgaard 3/16). 
30/7.BARCOMBE CC,SUSSEX {hj) over NYKØBING M med 71 po
ints.Bareambe 174/8 {Flemming Poulsen 5/62),Nyk.M.103 
(Peter Dalgaard 34,Svend Villumsen 29). 
31/7.LINDEN PARK CC,TUNBRIDGE WELLS {hj) over NYKØBING 
M med 129 points.Linden Park 262/3 (Lars Dalgaard 3/72) 
Nyk.M.133. 
2/8.NYKØBING M {ude) over CHICHESTER CC med 4 st.gærder 
Chichester 187/5 {Lars Dalgaard 2/43),Nyk.M.189/6 {Flem
ming Poulsen 64+,Sv.Villumsen 44,Poul Pedersen 30,Peter 
Dalgaard 28). 
3/8.LEWES PRIORY CC {hj)-NYKØBING M.Uafgjort.Lewes 161/ 
7 {Flemm.Poulsen 3/31),Nyk.M.145/8 (Sv.Villumsen 70,Lars 
Dalgaard 27). 
5/8.NEWICK CC,SUSSEX {hj) over NYKØBING M med 43 points 
Newick 163/6 (Lars Dalgaard 4/48),Nyk.M.120 (Peter Dal
gaard 39). 

2/8.BANCROFTS SCHOOL {ude) over KØGE med 6 st.gærder. 
Køge 88 {M.Wilkinson 5/29,S.Allen 3/27),Bancrofts 89/4 
(S.Winman 28+). 
4/8.BANCROFTS SCHOOL {ude) over KB med 92 points.Ban
•crofts 172 (R.Booth 39,S,Allen 26,Jørgen Holmen 4/27), 
KB 80 {Allen 3/27,K.Bagger 3/34). 
6/8.SVANHOLM (hj)-BANCROFTS SCHOOL.Ingen afgørelse p. 
gr.af regn.Svanholm 161/9 {Michael Petersson 65,M.de 
Jode 5/61),Bancrofts 140/8 (C.R.Thomas 40,Peter Schmidt 
6/40). 
7/8.AB {hj) over BANCROFTS SCHOOL med 106 points.AB 
220/4 (Niels Tal bro 98,Johan Luther 83) ,Bancrofts 114 
{S.Winman 49+,M.Wilkinson 27). 
9/8.RINGSTED {hj} over BANCROFTS SCHOOL med 109 points. 
;Ringsted 199/7 (Per Nielsen 63,0le Olsen 52) ,Bancrofts 
!90 (Per Persson 6/22).
26/8.SVANHOLM {hj} over KUWAIT WANDERERS med 13 points
(35 overs).Svanholm 181/8 (Thomas Petersson 44,Bjarne
K.Jensen 38,Peter Knott 34,Finn Nis'trup 26,Aqbel Ashraf
4/84,Karim Hussain 3/56),Kuwait Wanperers 168/7 (Karim
Hussain 50,D.Benjamin 38+}.

2/9.B 1913 {ude} over KERTEMINDE.(8-a-side).B 1913 168 
{Linda Gommesen 5/19,Erik S.Andersen 3/6),t<erteminde 
105 (Carsten Rasmussen 5/8,Martin Kildemose 3/5,Frank 
Klok 3/14). 
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Et historisk fotografi 

Dette billede gik hen og blev historisk,men dog ikke 
så historisk,som mange havde frygtet - cricket overle
ver i Aalborg Boldspilklub af 1385 - den klub,der har 
haft det danske cricketmesterskab 16 gange.Men det hold 
der her ses forlade Brøndby stadion efter finalen om 
årets danske mesterskab,ser man næppe mere i den sam
mensætning. 
Claus Hansen (til højre) vender tilbage til Nykøbing 
Mors,hvor han skal være spillende træner i 1980 og må
ske længere.Henrik Mortensen (nr.2 fra højre) har meldt 
sig ud af Aalborg Boldspilklub og skal - efter hvad 
der foreligger oplyst - i 1980 være spillende træner 
for 2.divisionsklubben Aalborg Chang.Han får efter si
gende følgeskab i Chang af Jørgen Morild. 
Klaus Buus (nr.3 fra højre) har efter hvad der forelig
ger oplyst,her ved årsskiftet endnu ikke besluttet sig 
til om han fortsat vil spille cricket for AaB eller 
spille i det hele taget.Endvidere stges det fra Aal
borg,at Carsten Morild (nr.4 fra højre) næppe vil 

_
spil

le cricket i 1930,men dog fortsat stå som medlem 1 AaB. 
På generalforsamlingen i cricketafdelingen i efteråret 
blev det besluttet at søge at føre cricketafdelingen 
videre,men iflg.referatet i Aalborg Stiftstidende blev 

såvel Henrik Mortensen som Carsten Morild stærkt angre
bet af såvel tidligere som nuværende holdkammerater 
for,med deres optræden at have været med til at ødelæg
ge afdelingen. 
-Hvorfor gør I først vrøvl nu,spurgte Henrik Mortensen
Det er rigtigt at jeg har været med til at føre en
stram linie,men I gjorde jo ikke vrøvl.Og hvorfor gjor
de I ikke det? Fordi den hårde kurs gav en masse dejli
ge guldmedaljer.Men jeg skal ikke stå i vejen for cric
ketspillets trivsel i AaB.Jeg har allerede inden gene
ralforsamlingen besluttet at melde mig ud,sagde Henrik
Mortensen ifølge referatet.
AaBs hovedformand Sonny Thomsen fastslog at klubbens
hovedbestyrelse enstemmigt har besluttet at cricketaf
del ingen i A,;R skal fortsætte.-Det er mul igt,det kom
mer til at knibe med at stille hold.Men jeg tror at vi
ved fælles kræfter kan få afdelingen op at stå på ny,
sagde han.Som ny formand for afdelingen valgtes den
tidligere landsholdsspiller Bjarne Lund Petersen,som
af samme årsag nedlægger sit hverv i DCFs udtagelses
komite.Bjarne Lund Petersen erstatter på formandspos
ten Flemming Sørensen,der har været med i cricketafde
lingens ledelse i 33 år.



ORDINÆRT 
REPRÆSENTANTSKABSMØDE 

Hermed indkaldes til ordinært repræsentantskabs møde,der afholdes søndag d.2.december 1979 kl.11.00 i Idræts
højskolen, Vejlby Risskov Idrætscenter, Vejlby Centervej 53, 8240.Risskov v. Århus. 

DAGSORDEN 

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsen aflægger beretning.
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab

til godkendelse.
4. Fastsættelse af kontingentsatser og indskud

for den kommende sæson, jfr. lovenes§ 18· og
19.

5. Til drøftelse er der fremsat følgende forslag
til ændring af turneringsreglement.

Fra bestyrelsen: 
§ 8 3die afsnit om dommerhonorarer m.m. Dommer

honoraret foreslås forhøjet fra kr. 100,00 til
kr. 110,00. I formuleringen vedr. kørselsgodt
gørelse foreslås "58 øre pr. kilometer for kør
sel i egen bil svarende til den af staten god
kendte takst" ændret til: "eller den af bestyrel
sen efter statens regler for kørsel under 5.000 km
pr. år fastsatte takst (p.t. kr. o,75 pr. kilome
ter)"

§ 10 næstsidste linie på side 39 begyndende med
"I tilfælde af kvotientslighed" og sluttende med
9. linie for oven på side 40 udgår.
De næste to linier "I alle andre tilfælde er de i
den/de indbyrdes kamp(e) opnåede points afgørende"
ændres til: "I tilfælde af kvotientslighed er de
i den/de indby:i:-des kamp(e) opnåede points afgøren-
de".

§ 11 lste afsnit sidste linie (side 40) kr. 100,00
ændres til kr. 200,00.

§ 11 2det afsnit sidste linie (side 40) kr. 200,00
ændres til kr. 300,00

§ 11 3die afsnit lste linie. Efter ordene "alle de"
indføjes "direkte" og efter udgifter indføjes
11 f.eks. udgifter til spilleres transport til spil
lestedet" osv.

I§ 12 (side 40-41) udgår ialt 12 linier begynden
de med: "Hvis en dommer" på side 40 6. linie for
neden og sluttende med "både til formanden og tur
neringslederen" 6. øverste linie på side 41. De
foreslås erstattet med:
"Såfremt en dommer i forbindelse med afviklingen 
af en kamp, hvor der anvendes neutrale dommere, 
finder, at en eller flere spilleres ·optræden er 
utilbørlig og/eller ikke i overensstemmelse med 
spillets ånd kan han tildele spilleren/spillerne 
en advarsel. 

6. Valg af bestyrelse. På valg er: Ove Dalsgård
(ikke villig til genvalg som formand), turnerings
lederen Søren Nissen, Erling Froulund og Ole Hlickel
kamp (ikke villig til genvalg). Desuden afgår uden
for tur Per Burmester, der ikke ønsker at fortsætte
som kasserer.
7. Valg af amatør- og ordensudvalg. Erik Thomsen,
Horsens er på valg.
8. Valg af revisorer og revisorsuppleant.
9. Eventuelt

Dommeren skal anvende følgende fremgangsmåde: 
1. Straks standse spillet.
2. Straks vise spilleren/spillerne et gult kort.
3. Påføre en kort årsagsbeskrivelse på indberet
ningsskemaet.
4. Senest to dage efter sende indberetning - med
årsagsbeskrivelse - til DCF's formand.
5. Turneringsudvalget kan på baggrund af mindst
to advarsler tildele karantæne i en eller flere
spilledage. Kendelser herom er inappellable. Den
pågældende forening pålægges en bøde på kr. 250,00
for hver karantænedorn.
6. I kampe, hvor der ikke anvendes neutrale dom
mere, anvendes samme fremgangsmåde, dog benyttes
ikke gult kort.

§ 14 trediesidste afsnit, anden linie: kr. 1,25
foreslås ændret til kr. 1,50. Bestyrelsen ønsker
drøftet, hvorvidt pointfordelingen 3-1 i tilfæl
de af uafgjort kamp skal ændres til 2-1.
Forslag til ændret afvikling af slutrunderne i
juniorrækkerne samt ændret afvikling af 3. divi
sion øst - se det til klubberne udsendte forslag
om turneringsinddeling.
På foranledning af forslag fra Ringsted ønskes
drøftet, hvorvidt damerækkerne fremtidig skal af
vikles efter reglerne svarende til lilleputrækken
i stedet for som i øjeblikket svarende til A-ræk

kerne.
På foranledning af oplysning fra Næstved om, at
man fremtidig ikke ser sig i stand til at stille
mod hold, der har hjemsted i Sverige, ønskes de
svenske holds fremtidige deltagelse i de danske
turneringer drøftet.

P.b.v.

Ove Dalsgård 



Regnskab for perioden 1. oktober 1978 - 30. september 1979. 
------------------------------------------------J----------

ResultatopgØrelse for perioden 1. oktober 1978 - 30. september 1979. 

2 

3 

4 

5 

6 

Indtægter: 

Kontingenter, passive 
medlemmer . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Kontingenter, klub og hold .•• 

38.560 

26.575 

Gaver til D.C.F • •.••.••••••.••••••••••• 

Jubilæumsgaver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Tilskud fra D. I. F. • ••••.••..••••.•••••. 

Salg af instruktionsbØger og tryksager • 

Salg af plakater, mærkater m.v • •••••..• 

BØder ••••.••••••••••••••••••••.••••.••• 

Udgifter: 

Bladet "Cricket" (6 stk. incl. 
jubilæumsnummer) ••••••••••. 

Kurser, tilskud m.v . ....•.... 

Kamparrangementer - seniorer 

Kamparrangementer - juniorer . 

Inde-DM ..•••••.•••••.•••.•••• 

Administration m.v. . . . . . . . . .  . 

59.230 

85.953 

199.332 

103.182 

6.758 

83.988 

Underskud fØr renter •••••..••••••••••••.. 

Renteindtægter ••.••.••••.•••••.•••••••••• 

Underskud. ( overskud i 1977 /78) 

65.135 

17.778 

0 

408.850 

3-737 

1.. 857 

2.300 

499.657 

538.443 

38.786 

13.912 

24.874 

,!977 /78 

38 

27 

22 

8 

347 

2 

3 

1 

448 

33 

104 

101 

58 

5 

107 

40 

13 

53 

Balance pr. 30. s e p t e m b e r  1979. 

A k t i v e r :

Kassebeholdning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .
. 

Handelsbanken: 
indlån nr. 353906 ........••.....•..•.••••..•• 

1979 

4.082 

1978 

0 

checkkonto nr, 530484 .••.....•.........•...... 
106.028 

0 
107 

0 

Giro nr. 7094302 .••.....•....••..•.•..•........ 

Præmieobligationer: 
nom. 150 1954/84 • . . • . . • • . . . . . • . . . . . 190 
nom. 200 1965/95 • • . . . . • • . . . . . . . . • . . 200 

Obligationer (anskaffelsessum): 
Østifternes Kreditforening: 

nom. 12.000 6!% 16. serie 3. afd. 
nom. 13.000 7% 15. serie 4. afd • •  
nom. 21.000 10% 17. serie 1981 .•. 
nom. 23.400 10% 18. serie 2003 ... 

Forenede Kreditforeninger: 
nom. 20.000 10% 5. serie 1982 .... 

Kreditforeningen Danmark: 
nom. 15.000 10% 42. serie 1999 
nom. 30.000 10% 42. serie 1999 

(officiel kursværdi 92.483) 

6.480 
7.768 

18.900 
18.309 

17.575 

10.028 
19.980 

Tilgodehavende renter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Diverse tilgodehavender . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

P a s s i v e r : 

Forud modtaget tilskud fra D.I.F • •••••••••••••• 

Modtaget tilskud til afholdelse af kurser •••.•• 

Handelsbanken: 
checkkonto nr. 530484 

Aktiver 

Passiver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Egenkapital •••••••••.•••••.••.••••••••••••••••• 

der specificeres således: 
saldo pr. 1. oktober 1978 ..•...•...•..•.••... 
der forøges med: 

underskud jfr. resultatopgØrelse •••••••.••• 
kursgevinst v/udtrækning af obligationer 

henlæggelse til Ungdoms-EM 1981 

1.230 

99.425 

9 

6.336 

4 

97 

0 

10 

217 .110 218 

1979 

106.000 

6.207 

49.546 

161.753 

1978 

94 

16 

30 

140 

217 .110 218 

161.753 140 

55.357 78 
==================== 

27.805 21 

-24.874 4 
2.426 3 

5.357 28 
50.000 50 

55-357 78 

For�nstående regnskab, med tilhØrende noter, som vi har revideret, 
er i overensstemmelse med forbundets bogfØring. 

Aalborg, den 30. oktober 1979 

REVISIONSFIRMAET N.H. CHRISTENSEN 

F. Storgaard Christensen 
statsautoriseret revisor 

Svend Østergaard 

Ole K. Kristensen 

N o t e r :

Note 

1 Bladet "Cricket 11: 

2 

3 

udgifter .•.••.•••••••••..•••••••••••••• 
annonceindtægt .................••...... 

(heraf jubilæumsnummer kr. 33.069) 

Kurser, tilskud m.v.: 

instruktionskurser .......... . 
indgået kursusgebyrer •••••• 

18. 273 
12.225 

materialetilskud .••••..•••••.••••••.••• 
egne materialer ....................... . 
rejsetilskud .•...••.•••••.••••••••••••• 
dommerforeningen: 

tilskud •..••.••••••. , ••••.•••.••.•..• 

Kamparrangementer - seniorer: 

fællestræning •.••••.••.•..••••••.•..•.• 
World Cup - England .•••••.••.•••••..••• 
Pokalfinaie ••••••.•.•••••.••••.••••.••• 
Forty Club ••••••.•.••.••••••••••••.•••• 
DCF - EMU •••..••.••.••.•••••.•••.•.••.• 

Kamparrangementer - juniorer: 

fællestræning •••••.•..•..•••••••••••••• 
Drengelandsdelsstævne ••.••••.•••••.•••• 
Danmark - Holland, 1978 ........•....•.• 
Ungdoms EM i Canada ••.•••••••.•••••.••• 
Drenge- og juniorhold i Holland .•.••... 

N o t e r : 

Administration m.v.: 

tryksager •••••••••••••••••••••••••.••.• 
bestyrelsesmØder, repræsentantskabs

mØder og andre mØder ••••.•••••••••••• 
UK-mØder · •••••••••••••••••••••••••.••.•• 
kontorhold m.v. • ••••.••••••••••••••••.• 

telefontilskud ...•••••.•.•••.•.•••••• 
porto ( incl. forsendelse af "Cricket") 
kontorarbejde ....................... . 
revision ............................ . 
diverse ............................. . 

repræsentation og .gaver ............... . 
husleje - Idrættens Hus ••••••••••.••••• 
kontingent .••.•••..••••••..•••••••••••• 

Renteindtægter: 

obligationer .......................... . 
indlån nr. 353906 ..•................... 
giro .................................. . 
checkkonto nr. 530484 .•..•..•..••....•• 

Peter Holm 
revisor HD 

1978/79 1977178 

62.230 36 
3.000 3 

59.230 

6.048 

22. 273 
16.505 
39.001 

2.126 

33 

29 

24 
16 
30 

5 

85.953 104 

42.196 
148.437 

4.764 
672 

3.263 

199.332 

16.580 
14.706 

1.002 
54.495 
16.399 

103.182 

101 

58 

1978179 1977 /78 

17.508 

16.446 
177 

10.294 
13.495 
11.425 
3.967 
5.537 
1.023 
4.106 

10 

83.988 

ll.630 
3.537 

81 
-1.336 

13.912 

28 

24 
5 

43 

3 
4 
0 

107 

ll 
3 
0 

-1 

13 



Regnskab for perioden 1. oktober 1978 til 30. september 1979. 

ResultatopgØrelse for året 1. oktober 1978 - 30. september 1979. 

1978 

Renteindtægter: 
obligationer ................................ . 
indlån ...................................... . 

Depotafgift ...•••........•....•..........••.... 

Overskud 

6.646 
47 

6.693 

155 

6.538 

Balance pr. 30. s e p t e m b e r  1979. 

A k t i V e r : 

Den Danske Bank: 
indlån nr. 81136-0 (Nakskov afd.) ..•......... 

Obligationer: 
Østifternes Kreditforening: 

nom. 1. 000 4% 14. serie 2010 ...•. 
nom. 3.500 4% 16. serie 1. afd . •. 
nom. 6.200 5% 16. serie 3. afd . .. 
nom. 2.000 6!% 15. serie 3. afd . .  
nom. 5.000 7% 18. serie 1998 ...•. 
nom. 10.000 9% 21. serie 2013 ..•. 

Forenede Kreditforeninger: 
nom. 4. 000 10% 7. serie 2004 ••... 
nom. 5.000 10% 6. serie 1999 .•... 

Kreditforeningen Danmark: 
nom. 14.100 10% 43. serie 2004 ..• 
nom. 4. 000 9% 73. serie 2004 .... . 
nom. 20.000 10% 43. serie 2009 .. . 
nom. 10.000 10% 42. serie 1999 .. . 

(officiel kursværdi pr. 30/9-
1979 kr. 47.539) 

730 
2.316 
4.774 
1.700 
3.807 
7.825 

3.405 
4.000 

10.653 
2.970 

12.748 
6.435 

Vedhængende renter ............................ . 

Gæld ..........••••.•............•.•.....•.....• 

Egenkapital ................................... . 

der specificeres således: 
bundet egenkapital pr. 1/10-1978 ...•.••..•..• 
til disposition pr. 1/10-1978 ...... 39.923 
årets overskud . . . • . . . • • . . . • . . • . . • • . 6.538 
kursgevinst v/udtrækning af obli-

gationer . • . . . • . . • • . . . . . . . . . . . . • • • 1. 270 

Aalborg, 

Kasserer: 

1979 

687 

20 

62.070 

0 

62.070 

14.339 

47,731 

62.070 

5 

54 

54 

0 

54 

14 

40 

54 

Foranstående regnskab, som vi har revideret, er i overensstemmelse med 
fondens bogfØring. 

Svend Østergaard 

Ole K. Kristensen 

Aalborg, den 30. oktober 1979 

REVISIONSFIRMAET N.H. CHRISTENSEN 

F. Storgaard Christensen 
statsautoriseret revisor 

Peter Holm 
revisor HD 

Regnskab for perioden 1. oktober 1978 til 30. september 1979. 

ResultatopgØrelse for året 1. oktober 1978 - 30. september 1979. 

Renteindtægter: 
obligationer ................................ . 
indlån ........................•.............. 

Depotafgift ..••••..••.....•.............•.... , ; 

Overskud 

2.815 
17 

2.832 

141 

2.691 

Balance pr. 30. s e p t e m b e r  1979, 

A k t i v e r :  

Bikuben, KØbenhavn: 
forvaltningskonto ··•••·····•······•••·•··•··• 

Obligationer: 
KØbenhavns Hypotekforening: 

nom. 2. 000 4% 7. serie ..•.•. , .... 
Østifternes Kreditforening: 

nom. 4.500 6!% 16. serie 3. afd . .  
nom. 1.000 7% 15. serie 4. afd . •. 
nom. 2.500 9% 18. serie 2003 ..... 

Forenede Kreditforeninger: 
nom. 8.200 10% 23. serie 2004 .... 

Kreditforeningen Danmark: 
nom. 6. 000 9% 73. serie 2004 ...•• 
nom. 11.000 10% 43. serie 2009 ... 

(officiel kursværdi pr. 
30/9-1979 kr. 19,778) 

1.380 

3.825 
746 

1.984 

5.922 

3.290 
6.908 

Passiver ...................................... . 

Egenkapital ...............•.................... 

der specificeres således: 
saldo pr. 1/10-1978 ...•.•... , .••...•.•....•.. 
årets overskud ...............•............... 

Aalborg, 

1979 

632 

24.055 

24.687 

0 

24.687 

21.996 
2.691 

24.687 

22 

22 

0 

22 

20 
2 

22 

Foranstående regnskab, som vi har revideret, er i overensstemmelse med 
legatets bogfØring. 

Aalborg, den 30. oktober 1979 

REVISIONSFIRMAET N.H. CHRISTENSEN 

F. Storgaard Christensen 
statsautoriseret revisor 

Svend Østergaard 

Ole K. Kristensen 

Peter Holm 
revisor HD 




