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Noget om at 

beherske sig 
Temperament skal der til - også i cricket. 

Derudover er det iøvrigt Ikke nogen skade til, 

hvis man kan lære at beherske sig - og Ikke 

blot lader temperamentet løbe af med sig. 

Den tidligere australske testspiller og nu en 

meget anerkendt træner, Peter Philpott, 

skrev for et par år siden i den førende austral

ske cricketblad (»Australien Cricket• en arti

kel om. hvordan en gærdespiller bør bygge 

en halvleg op. I denne artikel lod han også et 

par bemærkninger falde om, hvordan en 

cricketspiller bør OPFØRE sig. Således 

blandt andet: - Når du er dømt ude, så lad al

drig dit eventuelt dårlige humør gå ud over 

holdkammeraterne. Kontroller dig selv, kom 

dig hurtigt over din skuffelse og sæt dig 

blandt dine kammerater med »så tæt ved et 

smil•, som du overhovedet kan frembringe. 

Gå ikke rundt og hav ondt af dig selv. Dine 

kammerater holder op med at føle sympati, 

hvis du opfører dig som et stort barn. 

Dette med barnligheden og det ukon

trolable temperament kendes også i dansk 

cricket - helt op på topplan. Man hører søn

dag efter søndag om scener fra dansk cricket, 

der tangerer det hysteriske. Og så er vi der

henne, hvor temperament er en belastning -

og hvor Peter Philpott har ret: - Man vinder 

ingen sympati ved at opføre sig som et stort 

barn. 
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Skal protest 

af gøre, hvem der 

skal have 

guldmedaljer? 

Spændingen i toppen af slutspil I er i skri

vende stund intens. Hvem skal have guldme

daljer 1980, Svanholm eller Glostrup? Det vil 

forhåbentlig blive afgjort ene og alene på 

grundlag af den kamp, der spille mellem de to 

klubber på Glostrups bane den 24. august. 

Men guldmedaljernes placering kan afgø

res på anden vis, nemlig hvis Svanholm får 

medhold i den protest, klubbens anfører Jør

gen Jønsson har nedlagt mod afviklingen af 

kampen Svanholm-81909. Hvis Svanholm får 

medhold i denne protest, hvis der bliver de

kreteret omkamp, og hvis Svanholm vinder 

denne - hvem skal så have guldmedaljer, 

Glostrup eller Svanholm? Sidstnævnte kan jo 

selvfølgelig - protest eller ikke protest - selv 

afgøre sagen ved at vinde over Glostrup den 

24. august. 

Og hvad er det så Svanholm og Jørgen 

Jønsson har protesteret over? 

Vi skal forsøge at »nedkoge« den ret så 

lange protestskrivelse til turneringsudvalget: 

Svanholm var først ved gærdet og scorede 73 

points for 1 O fald. I 81909's halvleg blev spillet 

to gange afbrudt af regn. Da spillet blev gen

optaget, resterede der 97 minutter af den 

fastsatte spilletid. Dommerne dikterede på 

dette tidspunkt, at der skulle spilles mindst 10 

overe. Jønsson nedlægger protest. Kl. 19,45 

ved overskift gør Jønsson dommerne op-

mærksom på, at han betragter kampen som 

afsluttet, og at han fortsætter under protest. 

Spillet fortsætter, og kl. 19,48 scorer 81909 

det 74. points. Og vinder dermed kampen 

6-1. 

Jørgen Jønsson fordyber sig herefter i en

række paragraffer - og konkluderer sluttelig, 

at der ikke er hjemmel for dommernes beslut

ning om at spille mindst 10 overe. Summa 

sum-marum mener man i Svanholm, at der 

skal fastsættes en ny kamp mellem de to 

klubber. 

Da DCF's formand, Erling Froulund, for ti

den er bortrejst, og da forbundets næstfor

mand Søren Nissen som medlem af Svan

holm må betrages som inhabil, sendte Jørgen 

Jønsson protesten til forbundets kasserer, 

Ove Dalsgaard. Sidstnævnte oplyser, at pro

testen er sendt til udtalelse hos kampens to 

dommere, Kaj Hjort, København, og Erik Møl

ler, Slagelse. Når disse har bedømt protesten 

og haft lejlighed til at udtale sig, skal DCF's 

turneringsudvalg afgøre sagen. Med Erling 

Froulund og Søren Nissen som værende ude 

af billedet, bliver det Erik Hansen Nykøbing 

Mors, og Mogens Uhrskov, Hjørring, der får 

det endelige ord i dette spil. 

Vi skal i næste nummer af »Cricket« berette 

videre om Jønsson-protestens skæbne. 
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Landskampen i Holland regnede væk 

efter rimeligt godt dansk gærdespil 

Peter Hargreaves fra Holland: 
Ikke alle slap lige godt fra landskampen, specielt ikke den hol-
landske anfører. 

Det er ikke kun Danmark, der har kunnet 

byde på en fugtig og strålende sommer. I Hol

land blev der også i dagene den 18. til 20. juli i 

så høj grad lukket op for sluserne, at lands

kampen mellem Danmark og Holland reg

nede væk. Danmark nåede at vise et rimeligt 

godt resultat med 231 på gærdesiden, inden 

anfører Klaus 8uus lukkede for 8 fald. Hol

land nåede 59 tor to fald, inden regnen satte 

en endelig stopper for forehavenet - og dan

skerne kunne tage den pokal med hjem igen, 

som der spilledes om. 

DCF's internationale sekretær, Peter Har

greaves, var med på turen, og han fortæller i 

det følgende dels om selve spillet, dels løst og 

fast om, hvad man fik tiden til at gå med i de 

mange regnvejrspauser: 

- Efter natteregn sendte Klaus 8uus, som

vandt lodtrækningen, Holland i marken på en 

veltrimmet og tætklippet bane. 

P. P. Klokker og Keld Kristensen fik fuldt 

udbytte i en udmærket åbningsgærdestand 

på 40. Sidstnævnte stod af, da den afløsende 

mediumkaster H. Visee fik Keld Kristensen til 



at spille på tværs på en bold, der gik lavt. Ben 

for. Samme kaster tog en halv time efter Jens 

Priess på en god lang bold. Hollands åb

ningskastere R. van Welde og J. Spitz over

trådte iøvrigt en del gange. 

I sin debut spillede Jørgen Morild udmær

ket med nogle pæne stød, blandt andet en fin 

sekser til long-on, inden han blev taget, da 

han kantede en bold fra van Welde til slip. 

Henrik Mortensen kom til og var sammen 

med Klokker mester for en gærdestand på 51 

points i løbet af en time og et kvarter. Steven 

Lubbers, der nu kaster en ret blød offskrue, 

fik Henrik Mortensen grebet ud på en lav bold 

til keeperen Schoonheim. Et fint greb. Da

gens mest beherskede gærdestand kom, da 

Klaus Buus spillede sig ind, og da Klokker 

fortsatte med at køre van Weldes kastning 

træt. Danmarks anfører gik på et ualmindeligt 

flot greb af Elferink. Samme spiller impone

rede iøvrigt i det hele taget i marken. Steen 

Thomsen, den tredie danske venstrehånds

spiller, tog sig også sin tid, da Klokker endelig 

gik til keeperen. Steen Thomsen fik derefter, 

sammen med Ole Mortensen er mere aggres

sivt rolle, og uden de store problemer hæ

vede de totalen til 201 for 6 fald. 

Dagen tilhørte P. P. Klokker, der klarede 

sin aftalte opgave at tilintetgøre van Welde, 

der iøvrigt kastede for kort. Af de otte kastere, 

anfører A. Bakker anvendte på førstedagen, 

var kun Lubbers og den unge Visee kon

stante. Skulle hollænderne gøre sig håb om 

en sejr, ville de være nødt til på andendagen 

dels at ordne resten af de danske gærder i en 

fart, dels score mange points på kort tid. Dan

marks stilling efter førstedagen så godt ud. 

Andendagen: Regn, regn og 
regn ... 
Når man tager i betragtning, at andendagen 

blev en dag uden spil, skete der alligevel en 

hel del, især i formiddagstimerne. 

Fra morgenstunden var det klart, at man 

skulle være heldig, om spillet overhovedet 

skulle komme igang, og dommerne indledte 

da også dagen med foreløbig at udsætte star

ten et par timer. 

Den hollandske anfører, Bakker, blev efter 

denne start inspireret til at foreslå, at lands

kampen helt skulle opgives, og at man den 

næste dag i stedet skulle spille en 60 overs 

kamp, hvis det overhovedet ville blive muligt 

at spille på trediedagen. 

Peter Hargreaves skriver herefter fra Hol

land: 

- Dette forslag rejste nogle interessante

tanker: Før 1972 var alle landskampe mellem 

de to nationer på to dage, ialt seks kampe, 

hvoraf de fire med sejre til Holland. her havde 

man en hollandsk anfører med den mening, 

at man godt kunne se bort fra muligheden af, 

at en kamp mellem de to lande kunne færdig

spilles på mindre end tre dage. Med Bakkers 

forslag denne julidag i 1980 rejste der sig som 

det første spørgsmål, om den samme anfører 

ville være med til det samme forslag fra en 

dansk anfører, hvis situationen havde været 

den omvendte. Da forslaget fra Bakker blev 

afslået fra dansk side, blev stemningen plud-

selig ret kølig i den hollandske lejr. Et ellers 

godt tilrettelagt ostebord om aftenen blev 

ikke nogen særlig fornøjelse for det danske 

selskab, hvis vi skal være helt ærlige. Under 

dette arrangement forsøgte man igen fra hol

landsk side at presse danskerne til at gå med 

på Bakkers forslag, og man begyndte at un

dre sig over, hvad trediedagen ville bringe -

bortset fra mere regnvejr. 

Kampen opgives - dog ikke 
uden ballade 
En anmodning fra hollandsk side om at starte 

een time tidligere end normalt, kunne vejrgu

derne ikke imødekomme: Dagen startede 

med flere regnbyger umiddelbart efter mor

genmaden. 

Derefter genoptog Steen Thomsen og Ole 

Mortensen deres gærdestand, og de be

gyndte med det samme at forcere. Efter til

sammen at være nået op på 56 points gik de 

begge til van Welde på greb i deres forsøg på 

hurtig scoring. Torben Skov Nielsen fik der

efter 14 not out, inden Klaus Buus lukkede 

ved 231 for 8 gærder. 

Hollands halvleg startede med en smule 

usikkerhed hos Ole Mortensen og Steen 

Thomsen, men i løbet af de første 12 overs 

havde de fjernet Bekedam og Lubbers for 

kun 16 points. Ole Mortensen fortsatte med 

mindst een bold pr. over, der gav de nye 

gærdespillere problemer. Troels Nielsen aflø

ste Steen Thomsen, men kunne ikke holde 

Lubbers nede, og totalen stod på 59 for 2, da 

regnen for alvor satte en stopper for land

skampen. Dommerne ventede en halv times 

tid, inden de definitivt aflyste. 

Dette kom som en befrielse for nogle af de 

tilstedeværende, da den hollandske anfører 

på dette tidspunkt opførte sig mærkværdigt. 

Blandt andet med et par bemærkninger om 

fremtiden, når det gælder landskampe mel

lem de to nationer. De hollandske ledere blev 

da også nødt til at give en hurtig undskyldning 

til det danske selskab for deres anførers op

førsel. 

De øvrige spillere fandt dog hurtigt hinan

den over et par øl - og det siger en hel del om 

denne fremragende form for drikkevarer. (Og 

på dette felt har Peter Hargreaves stolte tradi

tioner og mange erfaringer bag sig - red.). 

Et par milepæle 
Det danske landshold kunne altså rejse hjem 

igen med pokalen - men hvornår de to lande 

igen kommer til at dyste om sølvtøjet, er så et 

stort spørgsmål. Det vil i hvert fald kræve god 

timing at få en ny kamp istand. 

Hvad turen angår, så skal det understreges, 

at de hollandske ledere altid var meget hjælp

somme, og hos sponsoren, ABN-banken, på 

hvis bane kampen blev spillet, fik man en in

donesisk banket, som ingen blandt gæsterne 

nogensinde vil glemme. Fra dansk side øn

sker vi at rette en tak til alle i Amsterdam for 

en god modtagelse. 

Og tilbage til selve landsholdet: Et par mile

pæle blev nået i denne kamp. Carsten Morild 

blev ikke udtaget til turen, men navnet Morild 

blev repræsenteret på bedste vis, idet Jørgen 

Morild debuterede med en del af denne fami

lies iver og energi. 

Derudover noterede man sig, at Henrik 

Mortensen på hele turen kun kastede to 

bolde. Kunne det være sket for bare to år si

den? Henrik Mortensens egen bemærkning 

efter kampen - hans 25. for Danmark - om 

fremtiden fer vort landshold tegner sig en del 

bedre, end de fleste havde regnet med, er 

nok sand. Henrik Mortensen er som gærde

spiller i dag i sine bedste år, derom ingen 

tvivl, og man må håbe, at han gør sig på dette 

felt flere år endnu. 

Så vidt Peter Hargreaves om kampen i Hol-
._, .. 

land - og herefter nogle tal: 

Landskampen i tal 
Danmark ved gærdet: 

P. P. Klokker 51, grebet ud af Schoonheirn 

på J. Spitz kastning. Keld Kristensen 21, ben 

for på Visee's kastning. Jens Priess 9, kastet 

ud af Visee. Jørgen Morild 14, grebet af Bak

ker på van Weldes kastning. Henrik Morten

sen 32, grebet af Schooheim på Lubbers 

kastning. Kalus Buus 2, grebet ud af Elferink 

på Lubbers kastning. Steen Thomsen 30, gre

bet ud af Bekedam på van Weldes kastning. 

Ole Mortensen 32, ben for på van Weldes 

kastning. Torben Skov Nielsen 14 not out. 

Troels Nielsen O not out. Bent Rossen kom 

ikke til gærdet. Ekstra 26, byes 3, legbyes 7, 

udenom 1, fejl bold 15. 

Den hollandske kasteside: R. van Welde 3 

for 61 på 29 overs, 9 maipens. J. Spitz 1 for 21 

på 8 overs, 3 maiden. H. Visee 2 for 39 på 25 

overs, 14 maiden. S. Lubbers 2 for 23 på 25 

overs, 14 maiden. R. Elferink 0 for 26 på 10 

overs, 2 maiden. P. Entrop 0 for 17 på 8 overs, 

3 maiden. A. Bakker 0 for 4, på 2 overs, 0 

maiden. Endelig H. Spitz 0 for 14 på 4 overs, 0 

maiden. 

Den hollandske af regnen afbrudte halvleg: 

D. Bekedam 7, grebet ud af Torben Skov

Nielsen på Ole Mortensens kastning. M. 

Tuinninga 3, grebet ud af Keld Kristensen på

Ole Mortensens kastning. P. Entrop 19 not 

out, S. Lubbers 27 not out. De øvrige kom

ikke til gærdet, da kampen blev afbrudt. Ek

stra 3, 1 bye og 2 legbyes.

Danskernes bowling: Ole Mortensen 2 for 

30 på godt 11 overs, to maidens. Steen 

Thomsen O for 14 på 8 overs, 3 maidens. 

Troels Nielsen 0 for 12 på 3 overs, 1 maiden. 

Hvormed landskampsæsonen for 1980 er 

overstået. 

(4. slip) 
SVANHOLMS LILLEPUTTERnar på Brøndby 

kommunes rådhus fået borgmesterlige hånd

tryk og sodavander i anledning af putterns 

DM i indendørs cricket 1980. Noget lignende 

er overgået Nykøbing Mors' lilleputter for 

deres andenplads ved DM udendørs sidste 

år. 
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RESTAURANT HYGGESTUEN 
Østergade 1 - Vorbasse - Telefon (05) 33 35 16 

Byens træfpunkt - hvor man altid møder gode venner 

Velkommen hos 
Lise og Jens 

Installatør lfjarl· Sørensen· 
Fabjergvej 20 7620 - Lemvig. 

Tlf. 07-82 07 91 

Ribe Vulkanisering 
Anders Peter Hansen, Industrivej. 19- 6760 Ribe 
Telefon 05/42 10 42 

Alt i vulkanisering udføres. Nye dæk - slidbaner. 
Montering og afbalancering. 

De handler billigst hos:

ELITE MARKED TRØST 
vi Svend Trøst Jensen
VeJleveJ 20 - 7300 Jelling - (05) 87 1 O 36 
Varerne bringes gerne

SKOVDALKRO 

FårupVej 23. 7300 Jelling 
Telefon 05/87 17 81 

(Aben hele året)

�
Vejen Dampvaskeri ApS VASK
og kemisk TøJrens BENS 
NØRREGAOE 58 . 6600 VEJEN . TELEFON (05) 36 00 70 

ERIK EL/ASEN 
OPTOMETRIST. SPECIALOPTIK
Borgergade 2. 8700 Horsens. Telefon 6113 22 

Stort udvalg i moderne brillestel. Levering
til den offentlige sygesikring.

Blikkenslagerfa. OLE SKOV 
Nørregade 43 - Vejen - Telefon (05) 36 34 88 

Alt blikkenslagerarbejde udføres 
Tilbud gives uden to'rbindende 

NYBYGNING - OMBYGNING 

;DØRE OG VINDUER ALT I REPARATION 

POUL BJERRWARD 
tømrermester . Poul Degns Eftf. 

Bramstrupvej 57 - Voldum 8900 Randers 
Telf. (06) 491124 

Købmand Gay Rasmussen 
Smedeåen 14 - Smidstrup - 3250 Gilleleje 
Telefon 03-11831 2 

Alt vin, spiritousa og kolonial 

Assentoft 
Købmandshandel 
Storegade 43 - 8900 Randers 

Det betaler sig at handle ved købmand 
INGOLF ÅLESTRUP 
TELEFON 06.494033 

BACH NIELSENS 
BAGERI 
Greve Strandvej 14. Telefon 02/90 02 74 
2670Greve 

Altid friskbagt brød og lækre kager 
fra DERES HANDVÆRKSBAGER 

LARSE. 

AUTOLAKERING 

Arresøvej 12 . 8240 Risskov. Telefon 06/17 87 38 

ALT I LAKERING UDFØRES 

HVOR VENNER MØDES 

BODEGA»SVALEREDEN« 
Rosengade 12. Århus. Telefon 19 95 05 

Lad ogsA »Svalereden« blive Deres fristed -
Aben kl. 5 morgen til kl. 2 nat - PfJ gensyn 

KURT BASSE 



Regnen spolerede halvvejs DCF-juniorturen 

til England 
Næsten halvdelen af den fastsatte 
spilletid forsvandt p.g.a. den ondar
tede sommer. 

Den regnfulde engelske sommer var lige ved 

at spolere juniorlandsholdets tur til North-

. hampton og Essex. Vi fik regn hver dag på tu

ren. Det betød to kampe aflyst og en kamp af

brudt. Ydermere gjorde regnen de engelske 

præspitche meget vanskelige at spille på. 

Dette gav sig udslag i at bolden ikke som her

hjemme fik et ensartet opspring, men kom 

snart i hovedhøjde, snart smuttede hen af pit

chen; når der så var lidt opklaring i vejret tør

rede pitchen ud og efterlod små kratere, som 

gjorde den til spinbowlernes paradis. 

Rent resultatmæssigt var turen ikke den 

helt store succes. Vi tabte to kampe, spillede 

en uafgjort og vandt kun en. Men det havde 

nu ikke den helt store betydning, fordi turen 

jo var ment som en slags forberedelse til næ

ste års 7 nationers turnering for ungdoms

hold, som afvikles i tiden 27/7-5/8 i Sorø, 

Ringsted og Slagelse. 

DCF lagde ud i grevskabet Northhampton

shire mod Saints C.C., som havde et meget 

stærkt ungdomshold forstærket med et par 

seniors, heriblandt 2-3 som spillede eller 

havde spillet på county andetholdet. Dan

skerne blev sendt først i marken og åbnede 

bowlingen med Bjarne Knakkergård, Nykø

bing M. og anføreren Søren Mikkelsen, Glo

strup. De leverede udmærket åbningsbow

ling. Dog burde de have angrebet gærdespil

lerne noget mere med den nye bold ved at 

kaste på mid-off pinden i stedet for som 

Knakkergård på benene, hvor næsten alle 

englændere har et af deres favoritstød, eller 

som Mikkelsen uden for off pinden. Der skete 

nemlig det, at Saints spillerne spillede sig 

varme på deres bowling og gjorde det van

skeligt for vores afløsningsbowlere. Dette gik 

især hårdt ud over David Olafsson, Svanholm 

0-14 på 2 overs og Chr. Mikkelsen Nyk.M. 

0-47 på 7 overs. lait nåede Saints op på 202

p. før de lukkede. 

DCF startede med Carsten Strandvig, 

Chang og Karl E. Poulsen, Nyk.M. ved gær

det. Karl blev kastet ud på en yorker, da tota

len stod på 15. Strandvig følte sig godt tilpas 

og scorede 37 p., fortrinsvis på legsiden. Da 

danskerne havde 71 for 2 blev kampen af

brudt p.g.a. regn. Søren Mikkelsen og Tim 

Jensen, Esbjerg stod på dette tidspunkt inde 

med henholdsvis 15 og 3p. 

Havde det svært på græs 
Den følgende dag tirsdag spillede junior

landsholdet mod et udvalgt hold fra hele 

grevskabet i en 45 overs kamp. Vi vandt lod

trækningen og battede først. Søren Henrik

sen, Svanholm og Strandvig åbnede. Henrik

sen følte sig aldrig hjemme på det uvante 

græs og lavede kun 4 p. for han blev grebet 

ud i slip. Strandvig spillede en fin innings på 

78 p., overbevisende og beslutsom, dog med 

nogle luftige cuts og drives -iblandt. Dennis 

Olsen, Esbjerg var treer og glemte helt at 

bruge sine ben, hvilket resulterede i at han 

hurtigt blev kastet ud. Tim Jensen lavede 27 

nydelige points, han var lidt svag på off-siden, 

men tilgengæld stærk i backspillet. Ellers var 

det kun Søren Mikkelsen (20 not out) og Allan 

From Hansen (16p.), der havde held ved gær

det. Danskerne nåede ialt 151 p. på de 45 

overs. De to nykøbingspillere Kaj Ejner Poul

sen og Bjarne Knakkergård, som måske 

kunne have løftet den danske halvleg lavede 

intet. Karl blev stokket ud på første bold af 

den stærke engelske keeper. Knakkergård 

blev grebet ud bat-skinne i en meget silly mid 

on på en offskruekaster. 

Grevskabsholdet behøvede kun to gærde

fald for at overskride den danske total. Vores 

kastning var langt fra gennembrudsfarlig, kun 

Tim Jensen 2-25 var en smule effektiv. Søren 

Mikkelsen og Bjarne Knakkergård var igen 

for ensformige i deres bowling. Mikkelsen 

lavede ikke en pind med bolden og begge va

rierede alt for lidt. Denne kamp blev også be

rørt af regnen på et tidspunkt, da englænder

ne skulle lave 5 p. per over. Regnen slog ho-

vedet på sømmet for danskerne, de virkede 

nærmest opgivende hvilket de engelske 

gærdespillere straks udnyttede og bankede 

32 p. ud på 3 overslll 

Til Cambridge 
Da det desværre regnede om onsdagen blev 

der aldrig nogen andendags kamp. lstedet 

blev der i hast arrangeret en bustur til bat

fabrikken County, hvor de unge danskere fik 

lejlighed til at se, hvordan man fremstiller 

cricketbats og mange købte nye bats til billige 

penge. Derfra gik busturen til universitets

byen Cambridge, som er noget af det mest 

engelske man kan tænke sig. Bl.a. beså hol

det den berømte unlversitetscricketbane 

»Fenners«.

Torsdag spillede vi mod Wellingborough

School, hvis bane af og til bliver brugt til

countykampe. Pitchen var meget blød efter

gårsdagens regn, men tørrede ud over mid

dag. Wellingborough startede ved gærdet og

lavede 161 p. Atter svigtede Søren Mikkelsen

og Bjarne Knakkergård som åbningsbowlere.

Heldigvis havde Dennis Olsen gang i sin bow

ling. Med sit iltre tilløb og aflevering lykkedes

det ham at tage 4 gærder for 29 på 15 overs.

Dennis fik 3 af sine gærder på nogle dejlige

To mand siges at have tegnet Northhamptonshire County Club i snart en menneskealder. Den 

tidligere countyspiller newzealænderen Peter Arnold til venstre og Dicke Wel/s til højre. Begge 

var helt enestående, da det gjaldt om at tage sig at DCF's juniorhold i Northampton. 
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DCF's juniorhold før den første kamp mod Saints CC i Northhampton. StfJende øverst fra ven

stre træner Claus Hansen, Dennis Olsen, Esbjerg, Tim Jensen, Esbjerg, Søren Mikkelsen, Glo

strup, anfører, Carsten Strandvig, Chang, Karl E. Poulsen, Nyk.M., Stig Hammerhøj, Glostrup. 

Knælende David Olafsson, Svanholm, Søren Henriksen, Svanholm, Chr. Mikkelsen, Nyk.M., Bj. 

Knakkergård, Nyk.M., Allan From Hansen, Svanholm (keeper), Knud Larsen, Kerteminde, 

Rene Krogh Andersen, Herning. 

Det danske juniorlandshold var på besøg på 

batfabrikken »County Sports«. Her snakker 

den danske anfører Søren Mikkelsen med an

føreren tor Northhamptonshire om de ufær

dige bat. Bi/ledets dunkle belysning skyldes 

klimaet. Det øsregnede og var nærmest 

mørkt midt om dagen. Danskerne skulle have 

spillet den dag. Det blev der heller ikke noget 

ud af. 

yorkere, som totalt overraskede de engelske 

batsmen. Også David Olafsson havde stor 

succes. På sine to første bolde kastede han to 

mand ud og kastede ellers fortrinligt. David 

har den fordel, at han kan kaste en bold, der 

er langsommere end de andre, uden at der er 

nogen synlig forskel i hans aflevering. Dette 

overraskede tit de engelske gærdespillere, og 

han tog 3 for 12. Rene Krog, Herning fik også 

chancen i denne kamp. Han tog 3 for 26 med 

sine legskruere. Dog var han i perioder noget 

ukonstant, hvilket ikke betaler sig som spin

bowler. Igen faldt marken sammen og Wel

lingboroughs sidste gaerdestand lavede 30pl 

Danskerne startede med Knud Larsen, Kerte

minde og Strandvig. li/len da totalen var på 13 

var de begge ude. Kun Søren Mikkelsen 42 

og Tim Jensen 25 scorede rimelige halvlege. 

Dennis Olsen bidrog med 19p. til den danske 

halvleg på 134p. for 9, således at kampen 

endte uafgjort. 

Man noterede sig skamfuldt at 2 danskere 

blev løbet ud og at enkelte andre direkte 

solgte deres gærder. Under sådanne om

stændigheder kan man ikke forvente at vinde 

noget. 
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I Colin Madsen fra Leicester har dansk cricket i England en mand, der ved mere om hjemlige 

cricketspillere end selv de mest fanatiske herhjemme. Han fulgte det danske seniorlandshold 

under kampene i fjor, fulgte DCF-juniorholdets matcher i år og rejste endda flere hundrede ki

lometer til Newcastle for at se Svanholms juniorhold spille mod Durham. Han får alle sine oplys

ninger fra dette blad, og han kunne fortælle hver eneste ungdomsspiller om deres bedrifter. 

Her overrækker han og hans kone » The Charles Madsen Memorial Shield« til DCF's næstfor

mand Søren Nissen. Colin Madsens far var den meget cricketinteresserede dansker Charles 

Madsen, der udvandrede til England, Charles Madsen interesserede sig meget for ungdoms

cricket. For at mindes ham og for at være med til at fremme ungdomscrlcket i Danmark, har 

Colin Madsen skænket DCF dette skjold, der skal bruges i lilleputturneringen. 

Endelig en gevinst 
I fredagens kamp igen mod Wellingborough 

fik vi endelig den succes vi havde sukket ef
ter. Det lykkedes os at bowle skoleholdet ud 
for 91 p. På en pitch, der var bowlernes eldo

rado, boltrede venstrearms skruekasteren 
Chr. Mikkelsen sig med at tage 3 gærder for 
11. Søren Mikkelsen havde i denne kamp 
mere held med sin bowling og på 11 overs tog

han 2 for 12. I marken blev der tabt en del 
chancer, men ellers fieldede man godt på den 
hurtige bane.

Carsten Strandvig havde overtaget keeper
handskerne fra Allan From Hansen som sad 
over. Strandvig var mere agressiv bag gærdet 
og gjorde en god figur som keeper. Vi star
tede med Tim Jensen og Strandvig ved gær
det, men de blev begge løbet udlll Dennis 
Olsen og Søren Mikkelsen gjorde et godt job 

på den vanskelige pitch og hævede totalen til 
64 sammen (Mikkelsen 28, Olsen 14) Søren 
Henriksen 20 not out og Stig Hammerhøj Glo
strup 6 not out battede sejren hjem i enere 
plus et par tværhug til sidst, da regnen truede 
kampen. 

Horsens Plastic og David 
Jenkins igen 
Dagen efter vores sejr stod der transport til 

Colchester. Det betød en køretur på 4 timer. 

Dog gjorde vi holdt et sted og holdet forsy
nede sig med fish and chips og colaer i stride 
strømme. I Colchester blev vi indkvarteret på 

Essex University, som består af seks 14 eta
gers høje bygninger og et fællesområde med 
butikker, auditorier o.s.v. og store fri arealer. 

Turens højdepunkt var søndagens traditio
nelle kamp mod Colchester Royal Grammar 
School. Atter i år var Horsens Plastic ved Da

vid Jenkins arrangør og sponsor for denne 
kamp og atter i år var den behandling, vi fik, 
ud over al måde. 

DCF battede først mod Karl E. Poulsen og 
Tim Jensen som åbningsgærder. Sidst
nævnte blev hurtigt kastet ud og blev afløst af 
Søren Henriksen, som spillede en yderst for

nuftig halvleg på 24p. Karl Ejner havde nogle 
dejlige stød, men gav samtidig en del chancer 
i en halvleg på 30, hvilket gjorde ham tll top
scorer. Danskerne var tydeligvis i vanskelig

heder mod GRGS's spinbowlere. De åbnede 
endda bowlingen med en spinbowler fra den 
ene ende. Midt i den danske gærdeorden 
skete der et sammenbrud, da Søren Mikkel
sen blev dømt ud med ben for på en af de før
ste bolde, og Knakkergård, som forøvrigt al
drig fik vænt sig til de engelske pitche, blev 

grebet ud i mid wicket på et meget stærkt 

Turen til Northampton var på DCF's vegne 
arrangeret af den tidligere county spiller new

zealænderen Peter Arnold. DCF er ham tak 
skyldig for et perfekt arrangeret ophold. En 

anden person som fulgte os med interesse 
var Colin Madsen fra Leicster. Han er af 
dansk oprindelse og har tabt sit hjerte for 
dansk ungdomscrlcket. Colln Madsen spon
sorede bl.a. en man of the match belønning. 

Der er stil over DCF's kampe mod Colchester Royal Grammar School, og der var stil over dette 

års DCF-hold - i hvert fald i påklædningen. Her er det meste af DCF's hold samlet rundt om 

skolens »præmiebord«. En dybbta dug af helsilke med kongekrone beklæder bordet med det 

utal af pokaler og skjold som skolen har vundet plus scrapbøgerne. Danskerne er stående fra 

venstre: Carsten Strandvig, Claus Hansen, regnskabsføreren Lotte Havnstrup, Søren 

Henriksen, Svanholm, Karl E. Poulsen, Nyk.M., Chr. Mikkelsen, Nyk.M., Tim Jensen, Esbjerg, 

Rene Krogh Andersen, Herning, David Olafsson, Svanholm, Stig Hammershøj, Glostrup, Allan 

From Hansen, Svanholm og Knud Larsen, Kerteminde. Anføreren Søren Mikkelsen, Glostrup, 

Bjarne Knakkergård, Nyk.M. og Dennis Olsen mangler. 
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greb. Dennis Olsen med 15 og David Olafsson 

med 10 nåede vi op på 91 p GRGS's keeper 

bar sin del af skylden i denne minimale score, 

idet han stokkede 3 danskere ud. 

Den danske marktur fik ellers en flyvende 

start da Knakkergård kastede det ene åb

ningsgærde ud på den anden bold. Derpå fik 

Søren Mikkelsen 3 mand med ben for deraf 

to på to på hinanden følgende bolde og eng

lænderne havde pludselig 5 mand ude for 29. 

Men så blev der heller ikke givet mere ved 

dørene fra modstandernes side. Deres 6 og 7 

gærde battede sikkert totalen op til 92 points 

og slaget var tabt. Bedste danske kaster var 

Søren Mikkelsen med 3 for 29. 

Da kampen sluttede allerede ved 16 tiden 

og Horsens Plastic ver vært ved et barbecue 

party kl. 19.00, blev der i hast arrangeret en 

six a' side turnering, med 8 overs til hvert 

hold. Denne blev vundet af England 1 over 

Danmark 11. For første gang i lang tid kunne 

danskerne spille uden nerver og slaske til 

bolden, hvilket de nød. 

Som en sidste salut fra det engelske vejr 

blev mandagens kamp aflyst. VI skulle ellers 

have spillet på countybanen I Castle Park i 

midten af Colchester mod et udvalgt hold fra 

East Essex. I stedet sørgede vores selv

opofrende vært David Jenkins for at vi kom til 

at se test-cricket mellem England-Vestindien. 

Han fik et fjernsyn stillet op på Horsens Pla

stics kontor, her sad vi hele dagen og så bl.a. 

Boycott lave 86 mod de vestindiske fastbow

lere. 

Som det vel fremgår var David Jenklns en 

Kulminer, vandfugle, 

gamle sporvogne -

og cricket 

perfekt vært for os, som han har været det 

tidligere, når danske ungdomshold har gæ

stet Colchester. DCF er i meget stor taknem

melighedsgæld til ham og Horsens Plastic, 

som i høj grad var med til at give 13 danske 

ungdomsspillere en uforglemmelig tur til 

cricketspillets moderland. 

I øvrigt skal der fra lederne på turen lyde en 

cadeau til vore spillere. Man opførte sig virke

ligt sømmeligt på hele turen, og iklædte sig 

altid blazer og slips og pæne bukser, når vi 

var ude. Erfaringsmæssigt volder det danske 

cricketspillere forfærdelige kvaler at tage 

pænt tøj på under cricketture. De vil nærmest 

ikke være det bekendt. Men dette danske 

ungdomshold forstod næsten alle, hvor 

meget englænderne værdsætter, at gæ

stende hold gør sig den ulejlighed at klæde 

sig pænt på, når man gæster dem, og det blev 

der lagt mærke til overalt. 

!øvrigt skal det siges, at nok nåede holdet 

aldrig de store spillemæssige højder hvilket 

en kombination af det engelske klima samt 

den danske teknik gav grunden til, men hol

det opførte sig til gengæld på en måde, som 

man kunne være stolt over. Spillerne ned

svælgede et uoverskueligt antal colaer, men 

rørte til gengæld næsten ikke øl eller spiritus. 

Anføreren Søren Mikkelsen repræsente

rede på nobel vis og havde et nemt job med 

at holde styr på et hold, der havde viljen, men 

ikke helt evnerne under de forhold. Lad os 

håbe det bliver bedre til næste år under de 

hjemlige omstændigheder. 

C.B.S.

Svanholms juniortur til England bød 

på mange oplevelser 

Mens DCF's juniorhold blev hjemsøgt af den 

værste del af denne rædselsfulde sommer 

under turneen i Northampton og Essex var 

Svanholms juniorhold forsynet med lutter sol

skin, da holdet var 10 dage i England. Besø

get var et led i venskabsbyforbindelsen mel

lem Svanholms hjemkommune Brøndby og 

forstaden til Sunderland (ved Newcastle) med 

det amerikanske klingende navn Washington. 

Det var nu ikke så meget Svanholm så til 

Washington, for holdet boede i Sunderland 

på en skole og kampen mod Washington 

endte på den højst særprægede måde, at 

englænderne aldrig dukkede op. De havde 

skiftet sekretær siden matchen var aftalt med 

den engelske kommune »Washington« som 

mellemmand og den nye sekretær anede in

tet om arrangementet. Det var turens åb

ningskamp, så Svanholms juniorhold, der var 

kørt omklædte ud til en dejlig udseende bane 

blev noget lange i ansigterne. Endnu værre 

havde Svanholms engelske værter det. De -

selvom de var helt uden skyld i det - var ved 

at synke i jorden af skam over deres lands

mænd og vidste ikke alt det gode, de skulle 

gøre for at gøre skaden god igen. 

Svanholm blev fantastisk behandlet af 

Lions Club i Washington, der tog sig af de 

danske juniorer fra de satte foden på engelsk 

jord til de rejste igen. Lions Club kørte dan

skerne ud samtlige dage til alle arrangemen

ter, der ud over fem cricketkampe (plus den 

aflyste) bød på besøg i en gammel kulmine, 

sporvejs- og jernbanemuseum samt frilands

lignende museum, et reservat for vilde svøm

mefugle, et besøg på Newcastles fantastiske 

nybyggede rådhus og rundtur i Newcastle og 

Sunderland. Endelig en fantastisk tur gennem 

naturparklignende område til badebyen 

Scarborough, hvor Svanholm-juniorerne så 

Regn i England kunne være overskriften for 

meget af det, som det danske juniorhold kom 

ud for under turneen i ir. Flere kampe mitte 

helt aflyses .. Dette billede fra county-banen i 

Colchester, hvor matchen mod East Essex pi 

tidspunktet for fotografens knips skulle have 

været i fuld gang, fortæller om grunden. Det 

danske holds anfører Søren Mikkelsen og 

Claus Hansen synes at synge »Singing in the 

rain«, mens David Jenkins - dansk crickets 

.og Horsens Plastics fantastiske mand i Eng

land - stir i midten. 

en dag i countykampen mellem Middlesex og 

Yorkshire. 

Det kunne ikke være mere velvalgt, masser 

af tilskuere på en dejlig sommerdag og en 

fantastisk halvleg fra Middlesex's vestinder 

Butcher, der scorede 179, og hakkede sek

serne ud over bane og tilskuerpladser og op 

på pavillionens vinduer. Det var nok turens 

cricketmæssige højdepunkt, langt morsom

mere end testen England-Vestindien, som 

man fulgte i TV. 

Resultaterne fremgår andetsteds i bladet. 

Matchningen af Svanholm-holdet var des

værre ikke helt valvalgt. At blive kastet direkte 

ud i 25 overs kampe i dunkel belysning på en 

upålidelig engelsk præspitch kan have sine 

besværligheder, og på turens anden kamp at 

skulle spille mod Durhams udvalgte hold un

der 19 år (Durham spiller ungdomskampe 

mod alle de store counties) kunne være ble-
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Svanholms juniorhold har været på turne i Durham-området. Holdet var bl.a. blevet matchet 
mod Durhams udvalgte hold under 1 går, hvilket var en gevaldig mundfuld. Tre af englænderne 
var på prøve tor Northamtonshire County Club. Her er Svanholm-holdet opstillet til ære for den 
lokale presse sammen med Durham-mandskabet forud for matchen. St4ende fra venstre den 
ene engelske dommer, derefter Kim Neerup, Niels Maigård, Jesper Larsen, Søren Henriksen, 
David Olafsson (anf.J, Thorbjørn Wulsten og derefter Durham-sp/1/ere. Knælende Søren Hen
riksen, Thomas Fabrin, Ole Stoustrup, Allan From Hansen (keeper) og Frank Valsted samt eng
lændere. Matchen blev spillet i Philadelphia, hvor det danske seniorlandshold spillede for 
nogle år siden. 

vet en overordentlig pinlig affære, hvis eng
lænderne ikke havde været så venlige at for
ære Svanholm en del points. At så Svanholms 
to kastere David Olafsson og Søren Henrik
sen bagefter kastede nærmest over evne og 
marken holdt nogle fantastiske greb betød, at 
matchen blev gevaldig spændende, for Svan
holm ryddede otte af englænderne - og Sø
ren Henriksen ramte gærdepinden på gærde
spiller nr. 10 uden at overliggeren faldt af- in
den Durham havde lavet de 91 points. 

Man kan komme ud tor lidt af hvert, når man 
er på crickettur. Svanholms juniorhold p§. 
turne i Durham blev blandt andet lukket ned i 
en gammel forladt kulmine. De fik ondt i ryg
gen bare af at gå rundt dernede i et par mi
nutter. Her er de på vej. 

Svanholm vandt derefter over Burnmoors 
ungdomshold ved uden besvær at score 85 
for to efter englændernes indledende 82. På 
sidstedagen spillede Svanholm to kampe -
og tabte begge ved at modstanderne på den 
sidste af de oversbegrænsede henholdsvis 25 
og 40 overs kampe scorede det vindende 
points. Ja i 25 overs kampen mod Fillings se
niorhold var det endda Svanholms egen dom
mer, der dømte udenom på en bold, hvor 
englændernes sidste gærde ville være blevet 

løbet ud, hvis kampen ikke var blevet afgjort 
med udenom-kendelsen. Svanholm-domme
ren var ikke populær blandt sine egne. 

Da turen omtrent var forbi var Svanholm
spillerne efterhånden akkllmatiserede og 
spillede en stor kamp mod det lokale førende 
juniorhold i klubturneringen i Sunderland
Newcastleområdet Wearmouth. Allan From, 
Thorbjørn Wulsten, Kim Neerup og Søren 
Henriksen bidrog alle pænt til Svanholms 146 
for 7 på de 40 overs. Englænderne scorede 
147 for 5 på præcis 40 overs. De havde 146, 
da Søren Henriksen skulle kaste den sidste 
bold, og på et drive, til mid on, hvor Svan
holm-markspillereff'.ftmlede skæbnesvangre 
brøkdele af et sekund kom englændernes 
sejr i hus. Wearmouth var vildt begejstrede 
for kampen. De lukkede endda øjnene for 
deres ellers strenge regler om at ingen under 
18 år måtte betræde baren, og midt mellem 
alle de gamle kuliminearbejdere, der befol
kede klubben, fik Svanholms Thorbjørn Wul
sten overrakt » The man of the match-trofæ« 
for sine 37 points og 2 gærder for 30 med sine 
legspinnere. 

Man kan kun opfordr_e andre danske klub
ber til at sende deres ungdomshold til Eng
land. Men man bør altid undgå London og 
områderne i nærheden. Find steder, hvor 
udenlandske gæster er sjældne. Her bliver 
man værdsat og hjertelig modtaget. 

SN 
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Glostrup pokalvinder med sejr på kun 

sølle 5 points 

Per Burmester havde fået den ære at skulle 
overrække pokalen i årets pokalfinale i Aal
borg, efter at Glostrup, som de fleste vel alle
rede har erfaret, havde slået Chang med sølle 
fem points. 

Det var snært på, javel, og Per Burmester 
havde åbenbart endnu ikke fået ordnet de to 
holds totaler i hjernekisten, for efter at have 
lykønsket Glostrup med sejren, kaldte han 
Changs anfører Henrik Mortensen frem for at 
modtage pokalen. Det havde han da ikke 
noget imod, hvis han ellers kunne få lov til at 
give den videre til den rette, Glostrups anfø
rer, Thor Jensen. 

Stor jubel ... 
Men iøvrigt blev pokalfinalen ret så spæn

dende - og sejren til Glostrup var måske lidt 
uventet. Dels på baggrund af at kampen spil
ledes i Aalborg, dels fordi Chang trods alt på 
papiret i hvert fald er det stærkeste af de to 
mandskaber. Endelig skal det da også næv
nes, at Chang jo på grund af placeringen i 2. 
division havde 20 points i forskud mod Glo
strup fra 1. division. Og det er mange points i 

Slutspil I: 

en kamp, hvor der scores så lidt, som det blev 
tilfældet i pokalfinalen 1980. 

Undertegnede har kun set Glostrup spille 
en enkelt gang i år, nemlig mod Nykøbing 
Mors i Nykøbing. Og her glædede tilskuerne 
sig over det meget fornemme og vågne mark
spil, Glostrup leverede. Slip var nærmest 
frygtindgydende, intet fik i den kamp lov at 
passere, og det hæmmer naturligvis mod
standernes udfoldelser ved gærdet. Efter si
gende vandt Glostrup også pokalfinalen i før
ste række i kraft af det gode markspil. 

Glostrups halvleg ved gærdet med kun 97 
points lovede ellers ikke godt for københav
nerne. !øvrigt scorede Knud Norkamp, der 
blev topscorer med 31 points, meget vigtige -
og faktisk afgørende - points på tredie- og 
næstsidste hold i de 40 overe. På disse to 
bolde lavede han seksere, og de to slag skulle 
altså blive udslagsgivende. Stig Lucas lavede 
19. Torben Skov Nielsen tog 3 for 10, Henrik 
Mortensen 2 for 13. 

Chang startede udmærket med 25 points 
på de første syv overe - uden gærdetab. Og 

på dette tidspunkt var der vist ikke mange, 
der gav Glostrup en chance for at vinde kam
pen. Så blev Torben Skov Nielsen løbet ud, 
og der sporedes en vis nervøsitet hos Aal
borg-spillerne. To andre, blandt andet Henrik 
Mortensen, solgte deres gærder ved at blive 
løbet ud. Da der manglede kun syv bolde, 
faldt det sidste Aalt>.rg-gærde - og på det 
tidspunkt manglede Chang de sølle fem 
points, der blev afgørende for kampens ud
fald. 

Torben Skov Nielsen 15, Henrik Olesen 15. 
Jens Priess 2 for 13, Rene Thomsen 2 for 19, 
Steen Thomsen 1 for 9, Søren Mikkelsen 1 for 
10. 

DCF's pokal skal altså have indgraveret et 
nyt navn i år, det skulle den under alle om
stændigheder nu, hvor AaB ikke var med i fi
nalen, men at det skulle blive Glostrup, vil nok 
komme bag på de fleste. Under alle omstæn
digheder en· spændende cricketdag i Aal
borg, der afsluttedes med, at Henrik Morten
sen roste sine modstandere! 

d. 

Situationen er tilspidset - umuligt at udråbe en favorit til 

mesterskabet 

Svanholm eller Glostrup? -
Protestsag kan blive afgø
rende. - B 1909 synes også at 
ville have medaljer, men af 
hvilken karat? 

Situationen er mildest talt tilspidset i årets 
slutspil I - i hvert fald hvad topplaceringer an
går. På nuværende tidspunkt - og det vil sige 
medio august - er det ikke muligt at udråbe 
en favorit til mesterskabet. !øvrigt af flere for
skellige årsager. 

Dels mangler den vigtige kamp mellem 
Glostrup og Svanholm på Glostrups bane, 
dels foreligger der i skrivende stund ingen af
gørelse på den protest, Svanholm nedlagde i 
forbindelse med klubbens kamp mod og 6-1 
nederlag til B1909. 

Men lad os lige indimellem tage den mere 
afslappede del af slutspil I tørst. Nykøbing 
Mors, der forsøger at spille en ny generation 
ind på klubbens førstehold, er allerede skivet 
af. Det kan højst blive til slutspillets sjette- og 
sidsteplads. Århus og AB hænger i skrivende 
stund endnu på B1909, og kun tiden kan vise, 
om der skulle være bronze i et af de to mand
skaber. 

Det var fo med nogen forbløffelse, at man 
erfarede, at 81909 havde slået Svanholm i 
Svanholm. Med al respekt for Odense-klub
ben. Vi skal i dette stykke ikke beskæftige os 
med de regnbyger og pauser, der affødte Jør
gen Jønssons protest (se andetsteds i dette 
nummer af »Cricket«), men blot se på, hvor
dan gærderne faldt: 81909 vandt lodtræknin
gen og valgte at gå i marken. Svanholms åb
ningsgærder, Ole Mortensen og Bjarne K. 
Jensen, svigtede med kun 3 og nul, mens 
Finn Nistrup som tredie gærde stille og roligt 
gik not out med 33. Ellers var der ikke andet 
at råbe hurra for på Svanholms gærdeside. 
Til gengæld gjorde Odenses Jørgen Jensen 
det formidabelt på kastesiden ved at tage fem 
gærder for 28 på 15 overe. Hos de danske 
mestre! Per Jacobsen tog 2 for 30 på 17 
overe. lait nåede Svanholm kun 73, og det er 
vist længe siden, at dette mandskab er blevet 
bowlet ud med så lav en score. 

B1909 gik herefter til gærdet og lavede de 
nødvendige 74 for for tre fald. Peter P. Klok
ker med 14 og Hans K. Lohmann med 34+ 
lagde grunden. Spinnbowleren Peter Schmidt 
fik 2 for 13 og Ole Mortensen 2 for 29. 
Schmidt på 6 overe, Ole Mortensen på godt 
17 overe. 

Men, som nævnt, kampen får et efterspil. 
Protesten er på nuværende tidspunkt ikke 
færdigbehandlet. 

Og herefter lidt om Glostrups kampe: 

Mod 81909 i Glostrup blev det til en 6-1 
sejr. Odense-klubben valgte også i denne 
kamp at starte i marken. Glostrup lavede 174 
med åbningsgærderne Ole Roland (35) og 
Jens Priess (31) som de solideste, men i øvrigt 
med de andre points pænt fordelt på holdets 
øvrige spillere. Kjeld Lyø tog 3 for 31. Sule
man Khan 2 for 18. 81909 havde ikke noget 
alvorligt i sig ved gærdet og var bowlet ud for 
78. Kun Peter Palle Klokker med 26 som åb
ningsgærde gjorde væsen af sig. Stig Lucas 
havde 4 gærder for 32 på 15 overe. Steen
Thomsen 3 for 24 på det samme antal overe.

I Nykøbing Mors havde Glostrup heller ikke 
besvær, og her blev det til en 8-0 sejr. Nykø
bing var ude for kun 52 (Bjarne Jensen 17), 
og det var her Steen Thomsen med 4 for 15 
og Stig Lucas med 3 for 30, der ryddede op. 
Glostrup lavede 56 for tre fald (Søren Mikkel
sen 21 + ), Claus Hansen 2 for 18. Nykøbing 
blev sendt ind igen, men kunne ikke lave ret 
meget mere end i første omgang, nemlig 68 
for alle fald (Peter Carroll 21 ). Karsten Mikkel-
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Slutspil I, Nykøbing Mors-Svanholm: G1aus Hansen ydede en udmærket indsats ved-gærdet, han fik 47. Her ses han i en klassisk parade. 

sen tog 4 for 37. Heller ikke denne total voldte 
Glostrup vanskeligheder. 

De to klubbers returkamp i Glostrup ugen 
efter blev også vundet at Glostrup, denne 
gang dog kun med 6-1. Nykøbing lagde ud 
med 78 tor alle fald (Torben Lemvig 19, 
Bjarne Jensen 18), og her var Steen Thomsen 
med 3 tor 17 og Karsten Mikkelsen med 3 tor 
33 bedst på hjemmeholdets kasteside. Glo
strup passerede Nykøbings total tor fem fald 
(Ole Roland 22, Rene Thomsen 17 og Per 
Hansen 14+ ). Juniorlandsholdsspilleren 
Bjarne Knakkergaard havde en god dag som 
kaster, han tog 4 for 36 på 12 overe. 

Endelig har vi så Glostrups sejr i Århus: 
Hjemmeholdet lagde ud med 116 (Lars Ma
thiasen 21, Steffen Maibom 19). Søren Mik
kelsen måtte bruge 21 overe tor at få 4 tor 24. 
Glostrup lavede 117 tor seks fald (Ole Roland 
33, Per Hansen 25 og Stig Lucas 18+). Lars 
Mathiasen og Jørgen Knakkergaard enedes 
og hver to gærder, begge tor 22. 

Svanholm havde besøg at Nykøbing Mors, 

hvilket ikke voldte de danske mestre de stor 
vanskeligheder. Man noterede sig dog, at den 
til landsholdet vragede Nykøbing-keeper, 
Bjarne Jensen, gik not out med 52 som åb
ningsgærde. Nykøbing lagde ud med 120, og 
Ole Mortensen havde en tin dag som bowler 
med hele syv gærder for 43 på 19 overe. 
Svanholm klarede de nødvendige points tor 
kun tre fald (Finn Nistrup 32+ og Peter Nott+). 
Claus Hansen tog ene mand de tre gærder tor 
31 på 13 overe. 

81909 ydede en glimrende indsats ved at 
slå Århus i Århus med 73 points etter 1. halv
leg. Århus vandt lodtrækningen og gik i mar
ken - og 81909 sagde tak tor tilbuddet ved at 

Slutspil I, Nykøbing Mors-Svanholm: Bjarne Jensen har sikkert fat i bolden som keeper, mens 

marken er afventende. 
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lave 167 (Fl. Dalager 38, Jan Rasmussen 

29+ ). Jørn Beier og Lars Mathiasen tog hver 4 
gærder for henholdsvis 31 og 46. Århus kom 
herefter til gærdet, men gæsterne tillod kun 

hjemmeholdet at lave 94 (Lars Mathiasen 21). 

Jan Rasmussen og Suleman Khan tegnede 
sig for hver 3 gærder for henholdsvis 20 og 
21. 

Nykøbing Mors fik heller ikke noget ud af 
den anden kamp på dobbeltturen til Køben
havn. AB vandt med 69 points efter 1. halvleg. 

AB lagde ud med 156 (Asad Ahmad 71) med 
Claus Hansen og Erik Hansen som de bedste 
kastere hos Nykøbing, hver tre gærder for 
henholdsvis 48 og 58. NCC kunne kun svare 
igen med 87 (Tage 0. Mikkelsen 19). Thomas 

Kentorp tog 4 for 21 . 

Den sidste kamp, vi kan nå at få med i dette 
nummer, er AB-1909, som AB vandt efter før
ste halvleg med 25 points. Odense-folket 

vandt lodtrækningen og valgte at gå i marken. 

AB lagde derefter ud med 172 for alle fald 
(Troels Nielsen 47, Thony Hadersland 38 og 
Niels Talbro 37). Jan Olsen fra Odense havde 
det udmærkede kasteresultat 5 for 32 på 17 

overe. B1909 kunne kun svare igen med 147 
(Gulzar Ahmed 59). Troels Nielsen bedst på 

AB's kasteside med 3 for 24. 
Vi skal i næste nummer af cricket afslutte 

slutspil I 1980. 
d. 

Lilleput-landsstævnet viste fremgang og en større bredde 

Cricketklubberne i Silkeborg og Skanderborg 
fortjener ros for deres lilleputlandsstævne. 
Arrangementet klappede igen i år perfekt, og 
at vejrguderne undervejs ikke var stævnet 
lige venligt stemt, kan klubberne jo ikke gøre 
ved. 16 hold var tilmeldt, men tre meldte af
bud på et ret så sent tidspunkt. De arrange
rede klubber kunne ikke nå at skaffe reser
ver, i stedet vil man for at imødegå den slags 
afbud til næste år sætte tilmeldingsfristen lidt 

tidligere, ligesom gebyret skal forudbetales. 
Hvad selve stævnet angår, var der bred 

enighed om, at kvaliteten var steget ikke så 
lidt siden sidste år, ligesom bredden på de 
fleste hold også var stor. 

Bjarne Rasmussen fra Silkeborg: 

- Kvaliteten på kampene var i forhold til 
sidste år væsentligt forbedret. På kaste- og 

gærdesiden kan det være vanskeligt at vur
dere holdenes styrke, da kampene jo var tids
og overbegrænset. Dette indebar som regel, 

at fire-fem mand var dominerende på både 

kaste- og gærdesiden. Men vi så stor frem
gang i forståelsen af spillet. Kampene blev af

viklet med et »professionelt« overblik fra alle 
spillernes side. Mon ikke det skyldes, at man 
rundt omkring i hele landet efterhånden har 

fået gode instruktører? 
Så vidt Bjarne Rasmussen. 
Der ligger et kæmpe forarbejde i et arran

gement af denne størrelse, men alt er - efter 

hvad vi har hørt - gået godt. 
Per Rasmussen fra Skanderborg siger her

om: 
- I Skanderborg havde vi f.eks. 110, der 

skulle overnatte lørdag nat, og de blev lagt 

ind i en stor sal alle sammen. De lærer der

med hinanden at kende og får lejlighed til at 
være sammen. Jeg tror, der er næsten lige så 
vigtigt i den alder at have det sjovt sammen 
som at vinde. Jeg vil iøvrigt gerne gennem 

»Cricket« sige tak til alle drengene og pigerne, 
fordi de opførte sig eksemplarisk. Desuden 
en stor tak til lederne, der klarede deres op
gaver yderst fornuftigt, og som ikke var bange 
for at hjælpe til, når der var mest pres på. 
Dette gælder også de damer, der var med på
turen.

Nykøbing Mors blev vinder -
Det blev Nykøbing Mors' førstehold, der blev 

sikkert spil gennem alle dets seks kampe - og 
i finalen mod stævnets største positive over
raskelse, Holstebro, lod Nykøbing ingen tvivl 
tilbage. 

Kampene gik over højst 12 overs, og Nykø
bing lagde mod Holstebro ud med 51, stæv
nets højeste score. Holstebro kunne kun 
svare igen med 29 på de 11 overe, Nykøbing 
havde brugt. 

Og for nu at gøre finalen færdig: Nykøbing 

gik frisk til sagen straks fra start, uden at tage 
helt hasarderede chancer. Senere mod slut
ningen af kampen, især på de sidste tre 
overe, blev der forceret kraftigt, og Nykøbing 

vinder af stævnet, fortjent iøvrigt. Holdet viste Chang ved gærdet ved Ole P�dersen. 

havde det fornødne held til at score hurtigt til 
sidst. Det blev til 51 for 4 fald. (Jesper Larsen 
16+, Steen Svenningsen 12, Lars Bo Nielsen 
10). Brian Laursen 2 for 10, Laila Andersen 1 
for 13 og Søren Lund nul for 5. Holstebros 
halvleg fik en helt anderledes start. Nykø
bings bredde på kastesiden gjorde udslaget, 
Holstebro-spillerne kunne ikke forcere, sel

vom de vidste, det var nødvendigt med kun 
11 overe til rådighed. Det blev til 29 for tre 
fald. (Claus Steensen 9, Peter Markwick 5). 
Jesper Larsen 1 for 0, Steen Svenningsen 1 
for 3. 
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ALLAN BO PEDERSEN 
Specialoptiker 

Vestergade 21. 4930Maribo 
Telefon (03)880242 

HOLBÆK 

AUTOSKROT 

HOLBÆK 

AUTOSKROT 

Roedsvej 21 Gl. jern og metal købes 
Akkumulatorer 

Maskiner nedbrydes 
Autoophug 

Autogenbrug 

03-43 20 44

WIENERBAGERIET 
v / Karin og Karsten Knudsen 

Østergade 8 - Bogense -Telefon (09) 8110 39 
Alt i friskbagt brød og flødekager 
Åbent hver søndag kl. 6.30-16.00 

.HYGIND RADIO 
v /Kristian Jørgensen 

Nørregade 9 - 5592 Ejby 
Telefon 09 - 4819 47 

ISEKI havefræsere 
I 7 modeller fra 3½ hk til 17 hk 

såvel 2 som 4 hjulede 

ISEKI universal traktorer 
,Med fejekost eller plæneklipper til ethvert formål. 

Raket motorsave i 6 modeller 
Stort moderne værksted for reparation 

af alle typer 
havefræsere og plæneklippere 

ISEKI-JYLLAND AIS 
Sønderbrogade 24 - 7100 Vejle 

Tlf. (05) 82 58 88 

Efter forretningslid: (05) 86 03 83 

Gramrode y__,. øg 
Snedkerforretning • 
anbefaler sig med vinduer, døre 
og termoglas. 
1Jlbud•·ghes•98fflel 

TØMRERMESTER 

.Bnldgade 26 • Gramrode 
1130 Juelsminde TIi. 88 54 75 

Agtrup Plast ApS
TELF. (05) 57 24 92 

Stenderupvej 57 • Agtrup 

6091 Bjert 

Vetkor-omen på Discotequesstalden 

Østergade 3 - 6840 Oksbøl -Telt. (05) 271009 

Telefon (05) 2710 09 

Ny Cykel? 
• eller måske en ny knallert 

KAJ'S CYKLER
har udvalget 

Yamaha knallert• Vespa Clao knallert 
Cykler • Ralelgh-Cencurlon 

Motobecan•Rollle 

Lundtoftevej 197 
Tlf. 02-88 18 78 

Aflæg besøg i: 

Restaurant Fiskerhuset 

V PALLE HANSEN 

Selskaber modtages indtil 120 pers. 

Næsby, 4171 Glumsø 

Telefon 64 60 11 

•KØD
■ FLÆSK
■ PÅLÆG
■ SALATER

Fi"kekr1rt ud,;;tecl(',. 

Et FD\I Hotel. 

Tnri'-1- o� H'j�r-srlskaber 

in<ltil 160 kU\·. modtages. 

Amc og Ole Schrøder 

Tlf. (0-/) 82 16 20 • 6510 r:,mn 

Spec.: Hjeøtrnefavet 

.• �.

Brdr. Frøderiksen 
L.anggade'57. Gedser
Tit. (03) 179868 



Ringsted ved gærdet, Nykøbing Mors-keeperen er parat. 

Stævnets resultater: 

Pulje I: 
Silkeborg- Svanholm: Silkeborg 23 for 3 

(Johnny Jensen 18+), Peter Stoustrup 1 for 2. 
Svanholm 26 for 0. (Peter Stoustrup 14+). -
Holstebro-Svanholm: Holstebro 33 for 2 (Per 
Andersen 11 ), Peter Stoustrup 1 for 2. Svan
holm 35 for 0 (Peter Stoustrup 15+). - Silke
borg-Holstebro: Silkeborg 41 for 5 (Johnny 
Jensen 18+), Søren Lund 2 for 12. Holstebro 

43 for 6 (Claus Steen sen 15+ ), Johnny Jensen 
2 for 13. Fra pulje I gik Svanholm og Holste

bro til finalestævnet, Silkeborg til trøstrun

den. 
Pulje III: 
Esbjerg-Nykøbing M li: Nykøbing li 8 for 6 

(Ekstra bedst med 5), Jørgen Andersen 3 for 
3. Esbjerg 16 for O (Morten Iversen 13+). -
Esbjerg-Nykøbing Falster: Esbjerg 34 for 2

(Jørgen Kristiansen 16+), Thor Nielsen 1 for
2. Nykøbing Falster 10 for 3 (Susanne Nielsen 

4), Jørgen Andersen 2 for 1. - Nykøbing Fal
ster-Nykøbing Mors li: Nykøbing Mors li 26 
for 4 (Karin Mikkelsen 10+), Brian Nielsen 1 
for 0. Nykøbing Falster 30 for 3 (Ekstra med 
14), Karin Mikkelsen 1 for 2. Fra pulje III gik 
Esbjerg og Nykøbing Falster til finalerunden,
Nykøbing Mors li i trøstrunden.

Pulje li og IV spilles i Skanderborg, hvorfra 
vi desværre ikke kan bringe gærde- og kaste
resultater, idet der ikke blev ført bog. 

Pulje li: 
Glostrup-Chang 22-23, Skanderborg-

Chang 23-23 med Chang som vinder, Skan
derborg-Glostrup 24-17. 

. Pulje IV: Ringsted-Kerteminde 17-15, Nykø
bing Mors I-Herning 23-22, Nykøbing Mors 

I-Ringsted 40-15, Kerteminde-Herning 
25-27, Kerteminde-Nykøbing Mors I 16-17,
Ringsted-Herning 36-34. Fra disse to puljer
gik Skanderborg, Ringsted, Chang og Nykø
bing Mors I videre til finalerunden.

Resultaterne fra finalestævnet søndag: 
Svanholm-Skanderborg: Svanholm 49 for 2 

(Brian Munch 14+), Allan Sielemann 1 for 10. 
Skanderborg 39 for 6 (Peter Jensen 15+), Pe
ter Stoustrup 2 for 6. - Esbjerg-Ringsted: 

Ringsted 27 for 8 (Jørn Kristensen 16+), Kent 
Jensen 3 for 2. Esbjerg 31 for O (Jørgen Kri
stiansen 17 + ), - Chang-Holstebro: Chang 41 

for 4 (Lars Olesen 14+), Per Andersen 3 for 7. 

Holstebro 42 for 1 (Per Andersen 17 + ). - Ny
købing Mors I-Nykøbing Falster: Nykøbing 
Falster 11 for 1 (Ekstra med 9), Steen Sven
ningsen 1 for 2. Nykøbing Mors I: 13 for 1 (Ek
stra 8). Brian Nielsen 1 for 1. 

Semifinale I: 
Svanholm-Nykøbing Mors I: Svanholm 30 

for 4 (Martin Steyn 9), Jesper Larsen 1 for 2. 
Nykøbing Mors I 32 for 4 (Lars Dahl 14), Mar
tin Steyn 1 for 4. 

Semifinale li: 
Esbjerg-Holstebro: Esbjerg 33 for 5 (Jør

gen Kristiansen 14). Usædvanligt var det for 

denne kamp, at alle fem Esbjerg-gærder blev 
løbet ud. Holstebro 35 for 2 (Per Andersen 
13), Morten Iversen 1. for 3. 

Hvorefter man var nået frem til den allerede 
omtalte finale. 

Trøstrunden: 
Pulje I: Silkeborg-Kerteminde 22-34. -

Pulje li: Glostrup-Nykøbing Mors li 20-15. 

Herning-Glostrup 35-34. Herning-Nykøbing 
Mors li 9-8. 

Trøstfinalen gik på grund af regn kun på 

seks overs pr. hold. Kerteminde-Herning 
16-17. Herning afgjorde kampen på en toer
på allersidste bold.

Et godt stævne - som gentages til næste år. 
Og til den tid forhåbentlig med endnu større 

tilslutning end i år. 
d. 
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Baretta Hamburger 
Amagerbrogede 123, 2300 Kbh. S 

Tlf. (01) 587878 
Åben: 

Hverdage kl. 11.00-24.00 
Fredag kl. 11.00-22.30 
Lørdag kl. 12.00-1.00 
Søndag kl. 12.00-24.00 

FRIHEDSKROEN 
Gl. Køge Landevej 312, 
2650 Hvidovre 
Telf. 01 - 78 36 59 

Et godt mødested - Hyggelige lokaler -
Fornuftige priser. 

Velkommen hos INGE OG BENT 

Tietgenskolen 
Nonnebakken. 5000 Odense C. (09) 115747 

Efteruddannelse 

Videreuddannelse 

Omskoling inden for handel 
og kontor 

SKAL DU UD? - SKAL DU IND PÅ 

HOTELSØNDERJYLLAND 
v/ELISABETH SCHMIDT 

Sønderportsgade 22 - 6760 Ribe • Telefon 06 - 42 04 66 

HVER FREDAG BAL FOR DE UNGE PÅ 40 
Selskaber op til 120 personer modtages. 

. �\)er CENTER B
.
A.GER

. 
IET 

bor 

.�_� __ , :.· �- oordllcalllr 
rA 3300 Frederiksværk - Tlf. 03-12 23 06 

... ' . 

BPSERVICE 
V /Niels Kabbel 

Nørregade 10-12 - 7830 Y-mderup 
Telefon07-441O18 

Benzin og olie-Alleautoreparationerudføres 
p4 fast- ogpersoovogne 

·Kværndrup Cykelforretning
Jørgen Jørgensen

Nyborgvej 1. 5772 Kværndrup. Tlf. 09- 271248

Nye cykler og knallerter

1. kl.s reparationsværksted

Forhandling af Puch og Yamaha 

INGES BLOMSTER 

Altid friske afskA.rne blomster. - Grønne planter -
Kranse og dekorationer. 

ÅleklsteveJ 87 - Tlf. 01 - 71 52 56 
2720 VANLØSE 
Kører hver dag overalt i København. 

=:�1 
Vi strikker vinduer og døre efter Deres •nsker og behov. De 
sparer ,,. Deres varmeregning og forøg,,, Deres hus 
ejtmdomsverdi. V, har altid et stort udvalg i vinduer og døre 
til hurtig le'lflring/montering. 
Standardvinduer pi lager til omg,ende lewring til 
konkurrencedygtige priser Kom ud og r• en series 
vinduessnak med fegfOlk. 

HUSK MANDAG ER IDEAFTEN, 
VI HAR ABENT TIL KL 20,00. 
Tlndag-frNag kl. 11-17,30. 

a,'# frldborg & t'O 
Bjerggade 24-26- 5000 Odense C. Tlf. 09 - 145025 

RUTEBIL-KIOSKEN 
v / Anton Christe!lsen 

SØNDERGADE 8-9320 HJALLERUP 
Telefon (08) 2811 30 

Alt i tobaksvarer- dag- og ugeblade 
Stort udvalg i kioskvarer 

Stauersbøll 
MINI- OG 
TURISTBUSSER 
v I Ove Stauersbøll 

fra 
9-50 
personer 

. . . kører for os alle! 

7500 HOLSTEBRO 

Tlf. (07) 427676 

K"r ind til 

GULF SPAR TANK 

Sønclerbrogade 54 . Horsens 
Tit (OS} 62 20 30 

Benzin - Olie 

OøgnAben - spar penge - tank selv 

Husk vor velassorterede kiosk 



Tre store navne 

ude af spillet 

Tre af de navne, der har været dominerende i 
dansk cricket i mange år, er formentlig ude af 
spillet for resten af denne sæson, og måske 
er deres skader/sygdomme så alvorlige, at 
de rækker ud over 1980. 

Det drejer sig om Carsten Morild, der under 
Forty Clubs kampe i Skotland (stor succes -
sejr over England, nærmere referat følger fra 
bladets udsendte medarbejder Jørgen 
Morild) fik en ledbåndsskade så alvorlig, at 
han måtte flyves hjem i utide. Derudover om 
Bjarne Lund Pedersen, der i meget høj grad 
spillemæssigt har været med til at sørge for, 
at AaB har klaret sig så pænt, men som efter 
længere tids sygdom har fået lægeforbud 
mod at dyrke mere idræt i dette år samt ende
lig om Svanholms Lars Hansen, hvis ryg
skade fortsat er af en sådan karakter, at han 
ikke selv ved, om han kommer igang igen. 
Mens Carsten Morild og Bjarne Lund Peder
sen begge har passeret de fyrre er Lars Han
sen i slutningen af tyverne. Et tidspunkt, hvor 
en spiller af hans (allrounder med spinbow
ling som speciale) normalt når sit højdepunkt. 
Lad os håbe for alle tre's vedkommende at de 
snarest bliver så restituerede, at vi kan gense 
dem. For Bjarne lunds og Lars Hansens ved
kommende - legspinnere - er det et par af de 
meget få, der udøver denne vanskelige kunst. 

Herning-sejr over 

Berlin 

SN 

I sommerkampen mellem Herning og ven
skabsklubben VBB fra Berlin på Hernings 
bane blev det til en sejr til det jyske mand
skab, der var blevet suppleret med to spillere 
fra Nykøbing Mors, Tage Mikkelsen og Bjarne 
Jensen. Herning manglede Erling Krogh An
dersen, Freddy Sangild og Bjarne Rosendahl. 

Herning, der vandt lodtrækningen, lagde 
ud med 180 ved gærdet på de 50 overe, man 
havde aftalt. Achtar Cheema og Fazal 
Querishi fungerede udmærket som åbnings
gærder og skiltes først ved 67. Af de efterføl
gende gærdespillere hæftede man sig især 
ved Nykøbings Tage Mikkelsen, der nåede 61 
blandt andet i kraft af syv seksere. (Fazal 
Querishi 38, Achtar Cheema 32). John Poul 
blev bedste kaster for Berliner-holdet med 4 
for 39. 

Det jyske hold var ikke tryg ved situationen, 
da VBB gik til gærdet, idet holdet normalt la
ver store halvlege. Man var ikke sikker på, at 
180 var nok til at slå det gæstende hold. Dertil 
kom, at man - som nævnt ovenfor - mang
lede flere af Hernings bedste kastere. Men 

Tom Jensen gik agressivt til sagen, godt støt
tet af Cheema og Querishi. Men udslags
givende var måske 2. holdsspilleren Jørgen 
Voxens formidable markspil. En lang række 
gode indstik holdt VBB-scoren nede, og 
Voxen var direkte årsag til, at tre af gæsterne 
blev løbet ud. Gæsterne nåede 158 på de 50 
overe, og bedste Herning-kaster blev Tom 
Jensen med 3 for 58. 

De to Nykøbing-spillere beder os iøvrigt vi
deregive en tak til Herning for en herlig dag 
og god behandling. 

Kneben sejr til 

FORTY over 

FUN 

d 

FUN og FORTY har dystet på Hernings bane, 
og det blev til en kneben sejr til FORTY. Hvad 
tredie halvleg angår, så mener vor meddeler i 
det midtjyske, Folmer Christiansen, ikke, at 
der blev fundet frem til en afgørelse. Trods 
lange og ihærdige forsøg. 

FUN lagde ud med 136 points, Kjeld 
Lyngsø 28 not out, Folmer Christiansen 27. 
Jørgen Steen Larsen blev bedste FORTY
kaster med 6 for 23, Erling Krogh Andersen 
tog 3 for 32. FORTY svarede igen med 137 for 
9 fald, Jørgen Steen Larsen og Patrick Jo
seph fulgtes næsten ad med henholdsvis 41 
og 40. For FUN tog Kaj Ove Jensen 2 for 8 og 
Otto Gade 2 for 19. 

Ikke så morsomt 

for begynderne i 

A-rækkerne

d 

A-række-cricket har for undertegnede altid 
stået for noget hyggeligt, uhøjtideligt og mo
tionerende. Og det er vel egentlig også me
ningen med disse få kampe, hvor 1iamle 
cricketkæmper har lejlighed til at mødes og
mindes tidligere bedrifter på plænerne rundt
omkring i landet.

Desværre er styrkeforholdet mellem de en
kelte hold og de enkelte spillere ofte for stor. 
Det er ikke morsomt at være på det A-række
hold, hvis mest fremtrædende mand f.eks. er 
en tidligere 3. divisionsspiller - og så møde et 
hold, der består af adskillige 1. eller 2. divi
sionsspillere, suppleret op med gode junior
spillere. 

Man kunne selvfølgelig sætte en over-

grænse på ved f.eks. at udelukke aktive 1. og 
2. divisionsspillere, men så løber man ind i et
nyt problem: Det vil nemlig så kun være de
færreste klubber, der overhovedet kan stille
et A-mandskab. 

Måske skulle turneringsledelsen se lidt 
nærmere på A-rækkerne - det er i hvert ikke 
morsomt at være begynder ved gærdet, når 
et hold bestående af aktive spillere samler sig 
tæt sammen om een. 

Endnu en listig og 

ny cricket klub i 

Odense 

d 

De kan bare i Odense - og de kan lide cricket. 
Endnu en listig og ny cricketklub har set da

gens lys i den fynske hovedstad, og den nye 
klub har allerede spillet sin første kamp. 

OUCC hedder klubben, og OU står for 
Odense Universitet. Det er professor John 
Perram, der har samlet holdet, der har fået et 
internationalt præg. Blandt andet blev en 
englænder straks indlemmet i truppen, da 
han som særlige kvalifikationer til cricket 
kunne fortælle, at han -var god til at finde 
bolde i højt græs. 

OUCC spillede sin første kamp mod Oden
ses næstyngste klub PCC - Pressens Cricket 
Club, der i år er inde i sin tredie sæson. Det 
blev da også det mere erfarne pressehold, 
der løb af med sejren. Vi har ikke modtaget 
enkeltheder om matchen, udover at den ef
terfølgende banket i klubhuset måtte afvikles 
på engelsk. 

d. 

Håbet er lysegrønt 

- også hos

KB'erne
Under overskriften »Drømmen, der bristede«, 
i KB's klubblad, konstaterer man, at håbet om 
en plads i slutspil I atter blev knust, denne 
gang fortrinsvis af modstandernes hårde ka
stere. 

I slutningen af gennemgangen af holdets 
kampe i grundspillet hedder det blandt andet: 
Summa summarum, KB i slutspil li først og 
fremmest grundet manglende evne til at spille 
modstandernes hårde og hurtige kastere på 
de knastørre kamppitche. Der er dog håb om, 
at dette vil lykkes i fremtiden. Den ene træ
ningsbås er asfalteret, og der er indkøbt en 
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TOMS KØD og DELIKATESSE 

Holme Møllevej 2. Holme. Tlf. 113022 

Alt i hjemmelavet pålæg 
Mørt og velhængt oksekød 

Køb det bedste - det gør vi 

Husk: vi har altid et godt ugetilbud 

Helmer Pedersen 
SKOMAGERMESTER 

Hvidovrevej 261 
2650 Hvidovre Tlf. (01) 49 351 0

Vi mødes på ... 

� »KONTORET« :�
Y( RESTAURANT f-tr

. .-. .. Valkendorffsgade 11r-f!Jf;_ I 1151 København K. Tlf. (01) 114461 

KOLD KØKKEN åben daglig kl. 11.30-15.00 
VARMT KØKKEN åben daglig kl. 17.00-21.30 

AL SERVICE inden for: 

• reparationer
• montering af termostatventiler
• samt alt yderligere i vand. varme og

sanitet

Blikkenslagermester 

CARL OTTO 

KALUNDBORGVEJ 4 - HOLBÆK - TLF. 43 01 37

-�

Alt i moderne hårpleje 

SALON 22 
v. Kirsten Bodentien

Juelsvej 22 - Vipperød 
Telf. 48 22 49 Onsdag lukket 

ANNY VINTHII 

VlndlngeveJ 5C • Roakllde 

11LIPON 3170 It 

lulcktt MANDAG. 

LEIF SVENDSEN 

Vestergade 125 
8660 Skanderborg 

Tlf. 06-52 44 01 

Alt murerarbejde indenfor 
ornforandringer-tilbygning 

og reparationer - Vort 
speciale: Bad- Toilet og 

køkken 
61 

HANS SIMONSEN 

Maskinudlejning & 

Vognmandsforretning 

Murervej 26 - Tlf. 15 23 08 

ESBJERG 

Murerarbejde udføres 
Isolering og skalmuring af ældre huse. 
Reparationsarbejder - Støbearbejder - Nybygning -
Om- og tilbygning m.m. 
Uforbindende tilbud gives. 

Muref'lffl$ltt Jens Krogsgaanl RasmuSSl'II 
Brd,1. Ldv. 125, Uhe, 7323 Give. Tlf. (05) 73 81 51 

BOG CENTRALEN 

SØNOERLANDSGADE13 

7500 HOLSTEBRO 

TLF. (07) 420817 

Roskilde BODBGJl 
Hyggelig atmosfære 

Populære priser 

Små lune retter 

Åben 11.00-24.00 

HOLBÆKVEJ TLF. 36 43 35 

Køb kød hos den rigtige slagter 

ØSTERPORTS 
SLAGTER MARKED 

Østerport 1 . Ikast . tff. (07) 15 17 43 

Kun en kvalitet - den bedste 
Spec.: Hjemmelavet pålæg 



kunststofmåtte, således at vore egne to hård

kastere, Allan Schultz og Tom Hansen - vel 

nok de hurtigste vi har haft I de sidste 15-20 

år - kan give vore gærdespillere den for

nødne selvtillid på en pålldellg trænlngspltch I 

stedet for som nu en ujævn, livsfarlig grus

pitch. 

Det er Steen Lund, der har gjort sig oven

stående lysegrønne forhåbninger. Man kan 

så håbe for KB, at han får ret i sine betragtnin

ger. 

Brok dig - men 

brok dig i tide! 

- Vil du i verden frem, så brok ...

d 

Med denne lettere omskrivning af et kendt 

citat skal vi opfordre læserne af »Cricket• til at 

give deres mening til kende om både dette og 

hint. 

Det virker forbløffende, at der kun optræ

der så få læseindlæg i dette blad, som det er 

tilfældet. Ude i klubberne rejses der ofte kritik 

af både det ene eller det andet, ligesom for

slag til forbedringer af de aktiviteter, DCF står 

for, også dukker op mand og mand imellem. 

I »Cricket« har du, kære medlem af DCF, 

muligheden for at komme til orde. Send blot 

eventuelle indlæg til Dich, Hjordvej 16, Gl. 

Vodstrup, 7900 Nykøbing Mors. 

Men gør det i tide - og det vil sige: TIi 

»Cricket• nr. 6 senest den 1. september, til nr. 

7 senest den 1. oktober og til nr. 8 seneste 

den 1. december. 

Ny fast spalte i 

cricketbladet 

d. 

DCF har nedsat et egentligt uddannelses

udvalg (instruktørudvalg) med Ole Hllckels 

kamp som formand. 

Det nye udvalg er travlt beskæftiget med at 

fremstille kursusmaterialer og meget andet, 

og i den anledning vil der nu blive indført en 

ny fast spalte/side i cricketbladet med føl

gende faste overskrift: 

TRÆNER- og 

LEDERUDDANNELSE 

Under denne overskrift vil Ole HOckelkamp 

og hans kumpaner i fremtidige udgaver af 

»Cricket« berette løst og fast om, hvilke aktivi

teter der arbejdes med i DCF's uddannelses

udvalg. 

Ny bog om 

Vestindiens 

testspillere 

»Caribbean Crlcketers - from the Plo

neers to Packercc af Clayton Goodwin 

(med forord af Colin Cowdrey). An

meldt af Peter Hargreaves. 

Selvom det ikke er det første værk om Vest

indiens testcricketspillere, kan denne bog 

godt være den vigtigste tll dato om emnet in

denfor crickets internationale læsestof. For

fatteren, der er englænder, giver en saglig 

vurdering af emnet og især er det sidste kapi

tel virkelig af værdi. Teksten er ikke uden 

visse svagheder, især hvad angår spiller

nes flytning fra den ene ø til den anden, hvor 

der ikke tages hensyn tll spillernes oprin

delse. Der er også mindst fire eller fem min

dre fejl i beskrivelserne af spillere, som man 

måske kunne have forhindret. - Men I det 

hele taget kan den anbefales til alle der er in

teresseret i testcricket, og Især til alle der 

plejer at finde VestIndiens testcricket uimod

ståelig. 

Peter S. Hargreaves 

(d. 28. juni, 1980) 

Bogen kan bestilles hos Andrew 

Joyce, Egedalsvange 16, 2980 Kokke

dal - eller købes direkte fra England 

fra Harrap Books, 182-184, High Hol

born, London WC1 V 7 AX. 260 sider in

klusive billeder, pris 4 t i England. 

Peter Har1reaves fra Holland: 

Officielt: 
På grund af det reviderede turneringspro

gram flyttes følgende kamp 3. division vest, 

Skanderborg-Kerteminde fra 30. august til 

den 31. august kl. 10.00. 

Hvad angår kampene d. 30.8 Hjørring

Ringsted og Skanderborg-Slagelse og d. 31.8 

Chang-Slagelse gælder følgende: 

Kampene skal kun afvikles, såfremt de har 

betydning for hvilke fire hold, der skal i 1. divi

sion. Såfremt Hjørring-Ringsted Ikke færdig

spilles lørdag, skal kampen fortsættes søn

dag, indtil et resultat er opnået eller 6o/, timers 

spilletid er nået. Det påhviler Hjørring at 

sørge for Ringsteds overnatning i et sådant 

tilfælde. 

Ny svensk klub 

søger kampe på 

dansk grund 

Mr. M. Thakrar i Jønkøblng har henvendt sig 

til Dansk Cricket-Forbund med henblik på at 

få venskabskampe arrangeret på dansk 

grund. Henvendelsen gælder i tørste række 

københavnske og sjællandske klubber, men 

andre klubber har også Jønkøping-klubbens 

interesse. 

Man kan rette direkte henvendelse til m. 

Thakrar, KårrhOksgatan 52, JOnkOplng 55269 

- eller man kan ringe til Thakrar på

036/186766.

·oamecricket er her med i internatio

nale matcher -

Under sit ophold i Holland i forbindelse med 

landskampen mellem Holland og Danmark 

benyttede Peter Hargreaves, DCF's interna

tionale sekretær og formanden for det nystif

tede kvindeudvalg, lejligheden til en snak 

med formanden for Nederlansche Dames 

Cricket Bond, fru F. de Ruiter-Klomp. 

Det fremgår, at der i dag er en snes klubber 

i Holland med damecricket, og at ialt ca. 400 

damer spiller turneringscricket dernede. De 

fleste i alderen 15 til 20 år. 

- En typisk halvleg i damecricket I Holland? 

- Mellem 30 og 150 points!

Man spiller i hollandsk damecricket med en 

begrænset antal overs, men på 40 i modsæt

ning til 30 i Danmark. Desuden bliver gærde

spillerne ikke trukket, hvilket kan give afgø

rende forskelle fra damecricket her i landet. 

Det hollandske damelandshold - der iøvrlgt 

udtages af mænd - rejser i 1981 til New Zea-

land til et internationalt damestævne. I det 

hele taget synes damecricket i Holland at 

være et par skridt foran damecricket i Dan

mark, idet de hollandske damer har deres 

egen administration og desuden deres eget 

cricketblad, »De Cricketster«. 

Peter Hargreaves fik under samtaler med 

formanden for de hollandske damecriketers 

stillet det uundgåelige spørgsmål om, hvor

når Danmark og Holland kan mødes på 

denne front. 

- Jeg svarede hertil, at der vil gå endnu 

nogle år, før vore egne cricketpiger kan regne 

med noget i den retning. Viljen er der nok hos 

de danske cricketpiger, og på mindre plan 

kunne vi måske få noget op at stå I løbet af et 

par år eller fire. Dette er i hvert fald noget, vi 

kan sigte på, slutter Peter Hargreaves. 

d 

25 



Hote1VIGEN 
Varnæsvigvej 50, Varnæs. 6200 Åbenrå 
Telefon (04) 68 03 61 

MURERARBEJDE 

Nyt såvel som reparation 

MURERMESTER 

GUNNAR JENSEN 

Gylling, 8300 Odder - Tlf. 06-5512 97 

Friske tilbud i 
Frugt - Grønt - Blomster 

filr De i 

HOVEDGADENS BLOMSTER 

Brabrand . Tlf. 26 23 26 

Spec. Kranse - Dekorationer -
Brudebuketter m.m. 

PEPINO 

Det gode madsted på 

Skt. Hans Torv 

Tlf. 01-35 09 85 

VEN NEL VSTKIOSKEN 
v/ Rolf Bach Andreassen 

Vennelystvej 54 b-c - Randers - Telefon (06) 431312 

Alt i dag- og ugeblade - tobaksvarer - papirvarer -
kolonial - garn, strømper og småting 

Åbent alle dage kl. 6.30-21.00 

KNUD SØRENSEN 
MURERMESTER ApS - ODDER 

54 05 70 

Kontor: Solbakkevej 6 

Privat: Kærsangervej 8 - Tlf. 54 02 40 

HEMPELs AUTOOPRETNING 
v/ Jan Vesterskov 

Nibevej 4 - Skalborg - Telefon (08) 1818 25 

Alt i autoopretning udføres 
Fagmæssigt arbejde - Hurtig levering 

CORA BLOMSTER 
v/Conny Rasmussen 

Skibhusvej 150 - Odenae -
Telefon (09) 12 37 91 

Alt i /Jrstidens friske blomster - Buketter og 
kranse 

Spec.: BRUDEBUKETTER 

Jørna 

Maskinfabrik 
H. �. Andersensvej 4

7400 Herning

Tlf. 07 - 22 33 47

Hvis det drejer sig om villa 
så tal med 

Entreprenørfinnaet Preben Jensen A/S 
Røddikevej 46 

8464 Galten 

Telefon 94 42 71 

Knudsens 

LÆDERHANDEL 
Sydsjællands største soecialforretn;n\; 

ALT I RIDEUDSTYR 

� 
, HUSK RIDEBOXEN 

v G. Jensen 
' 

� -<c:=..,-
RAMSHERREO 14. 4700 NÆSTVED 

,. ._,,"Q TELEFON 03 - 72 25 58 

BIilardstue 

Fred.-Lørd. 11-04, øvrige dage 11-24 



Glostrup-drengestævnet 1980: 

Kvaliteten er dalende - send nogle flere ledere på kursus 

Nykøbing Mors i marken. Vi kan ikke se,

hvem gærdespilleren er. 

42 timers cricket skulle ellers nok tage pusten 
fra mange, men sådan er det ikke, når Glo
strup kalder til stævne. 

110 år har vi nu afviklet vort drengestævne, 

i år med 12 hold fra AB, Herning, Viborg, 
Ringsted, Esbjerg, Århus, Køge, Svanholm, 
Skanderborg, KB, Nykøbing Mors og Glo

strup. 
I de 10 år er det endnu ikke lykkedes for 

Glostrup at vinde, selvom vi ellers klarer os 
godt i turneringerne, men det specielle sy
stem vi benytter ved stævnet, gør, at det ikke 

kan spilles med enkelte gode spillere, næsten 
alle drengene får lov at vise noget. 

Stævnet kørte i år med 3 puljer, af hensyn 
til tiden måtte vi over til naboen Svanholm, 
der stillede en bane til rådighed. Efter de ind

ledende kampe havde vi 3 puljevindere+ den 
bedste toer (den nr. 2 der havde mistet fær
rest gærder under stævnet). Semifinalerne 
blev spillet mellem Svenholm-Glostrup og Es
bjerg-AB, finalen kom til at hedde Sven
holm-Esbjerg, og her viste Svanholm igen, at 
de havde stævnets mest homogene hold, 
Svanholm vandt og fik overrakt Supporter
pokalen (Som Esbjerg havde glemt). Eigil 
Damgaard-pokalen blev overrakt til Kenneth 

Hansen, Svanholm, for en god og stabil ind
sats under hele stævnet. Han blev her fulgt til 
dørs af en anden Kenneth, nemlig Martinsen 

AB, der også viste gode takter. 
For første gang i stævnets historie havde vi 

sponsor Handelsbanken gav slåhandsker til 
alle spillerne på det vindende hold, samtidig 
gav de også et tilskud til selve stævnets afhol

delse. Vi takker Handelsbanken for interes
sen for vor sport. 

Om selve stævnet disse bemærkninger: Ef
ter i 1 O år at have fulgt en masse cricket
drenge i vort stævne, vil jeg sige, at stævnet i 
år, hvad kvalitet angår, var meget lav. Det 
skyldes ikke drengene, for de er ivrige nok, 
men derimod manglende instruktion i klub
berne. Derfor vil jeg her komme med en op
fordring til klublederne: Send nogle af jeres 
erfarne folk fra DCF-kurserne, her vil de få 

Det vindende hold fra Svanholm. 

indblik i, at crickettræning er anderledes end 
dengang Mr. Hankinson holdt kurser. 

Mange er rejst hjem, når finalen er over
stået, derfor hører de ikke mine afsluttende 
bemærkninger ved pokaloverrækkelsen. Tak 
til alle de ledere, der stiller sig til rådighed, så 
vi år efter år har kunnet afholde stævnet, 
uden Jeres hjælp, var dansk cricket ilde 
stedt. 

På gensyn i 1981. 
Thor 
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Trænger du til en overhaling 
raltså bilen) gå trykt til fagmanden! 

mekaniker JENS P. ANDERSEN 

ØSTBAKKEN 1 . 9460 BROVST 

TELEFON (08) 23 53 62 

DET BEDSTE TAG OVER 

HOVEDET 

Alle former for tagdækning, tagisolering, stålmontage, cocoon 
plastinddækning, fugning med elastisk fugemateriale, silicone
behandling, salg af materialer til gør-det selv-folk! 

TAGDÆKNING 

v/ 8. Lund Kristensen 

Nybyvej 3 •Sinding• 7400 Herning 

07/136052-136038 

Jeg giver Dem uden forbindende en god 

og saglig ve1,edning, samt 1. klasses 

MALER- og TAPETARBEJOE til tast pris 

KROSTUE . SPISERESTAURANT 

SELSKABSLOKALER. VÆRELSER 

VESTERGADE 78 . ULSTED . 9370 HALS . TLF. (08) 25 40 21 

CITY GRILLEN 

SØNDERGADE 1 

5000 ODENSE C 

TELEFON 09-137833 

FRISØR EGE 

Jernbanegade 24, Ringe. Telf. 62 23 75 

Billund Tømrer- &

Snedkerforretning 
vi J. 0. GMRDSVIG 
FYRREVÆNGET 207 
Forretningsadr.: 
Ole Kirksvej 4 
331325 

Kommission, køb og salg af: 
villaer, by- og landejendomme, 
forretninger, erhvervsvirksomheder, 
byggegrunde og typehuse m. m. 

Gadbjerg Ejendomskontor 
E. RAUN . TLF. 05-87 62 22 - 87 62 42

LANGGADE 46 DK 7321 GADBJERG 

Vemb 

Gæstgivergård 
7570 Vemb 

Tlf. (07) 48 IO Ol 

Velkommen hos 

Tove og Emil 

Hyggelige lokaler til alle fonnål. veltillavet kromad og værelser til rime.Jie-e 

priser. Venlig betjening. Kun 200 m til Storåen, 4 km til Nissum Fjord, 

20 km til Vesterhavet, 3 km til golfbaner. Fiskekort til privatejet sø 

udstedes. Helpens. kr. 120,00. Rejseselskaber modtages. God parkering. 

LANTERNEN 
BODEGA 

BILLARD 

Københavnsvej 23 - 4000 Roskilde 
Tlf. 03-36 87 21 - 03-36 58 51 

Grusgrave· Nonnebo, 

Birkende og Urup 

Container · Renovat,on _åbnede og lukkede 
For virksomheder og private 7-20m' 
laslb1ler mlt1p og påhængsvogne 7-20 ton 
Kranvogn m1rækkev1dde på 14.5 m 
ArbeJde med gummiged udføres 
Lev

. 

al støbemateriale

.

,. fhsegru

� 

og muldJord � 
Rad1odu1yerede vogne L.SG 
og mask1ne1 

� KaJ Nielsen. KastanieveJ 20 
Tlf. 09. 38 11 58 5550 Langesko, 

MURERMESTER 

POUL MØLLER JENSEN 

Michelsensvej 18 - Biersted 

9440 Aabybro 

Tlf. 26 82 23 



Resultater 

FORTSAT FRA NR. 4 

DRENGERÆKKEN 

Kreds 52 

7/6. Husum (hj) over B 1913 med 67 pts.(6-
1). Husum (Flem. Wiese 82, Hauke Møller 
29, Ole Kristensen 2/12), B 1913 85 (Mi
chael Clausen 41, Hauke Møller 8/41 ). 

18/6. Kerteminde (hi) over B 1913 med 21 
p. (6-1 ). Kerteminde 108/4 (David Perram 
41 ), B 1913 87 (Henrik Hansen 4/28). 

14/6. Holstebro (ude) over Viborg med 9 g. 
(6-1). Viborg 89 (Jan Bak 41, Kas Andersen 
7 /26), Holstebro 84/1 (Kas Andersen 
56+). 

15/6. Esbjerg mod Husum. Aflyst p.g.a. 
regn. 

DRENGERÆKKEN 

Kreds 53 

14/6. Dronningborg (ude) over Silkeborg 
med 4 g. (6-1). Silkeborg 43 (Flem. Svend
sen 6/10) og 51 /2. Dronningborg 64/4. 

17 /6. Silkeborg (ude) over Horsens med 8 
g. (8-0). Horsens 34 (Ole Olesen 5/9, Per 
Danieldsen 5/20), og 55 (Per Danieldsen
5/10), Silkeborg 72/3 og 18/2.

18/6. Viborg mod Dronningborg. Foreløbig 
udsat. 

DRENGERÆKKEN 

Kreds 54 

8/6. Chang (ude) over Herning med 60 pts. 
(6-1). Chang 118/2 (Jess Høegh 51+, Tor
ben Klitgård 36+), Herning 58 (Tommy 
Jensen 37, Claus Frederiksen 4/16, Jens 
Andersen 4/24). 

7/6. Nyk.M. (ude) over Herning med 5 st. 
gærder. (6-1 ). Herning 91 (Michael Krogh 
52, Carsten Hansen 4/26, S. Svenningsen 
3/10), Nyk.M. 93/6 (S. Svenningsen 31 +). 

15/6. Århus mod Chang. Afbrudt p.g.a. 
regn. 

JUNIORRÆKKEN 

Kreds 41 

10/6. Glostrup (hi) over Frem med 8 st. 
gærder. (8-0). Frem 67 (Lars Mikkelsen 
6/11), og 60 (Lars Mikkelsen 6/16), Glo· 
strup 69/2 (Stig Hammerhøj 36+) og 62/2. 

14/6. Ringsted (hi) over AB med 8 st. gær
der. (6-1). AB 81 (Søren Morthorst 30, Ole 

Olsen 6/25), Ringsted 87 /2 (Ole Olsen 
44+). 

15/6. KB (ude) over Køge med 7 st. gærder. 
(6-1). Køge 70 (Kenneth Burridge 7/26), 
KB 73/3 (Kenneth Burridge 29+). 

JUNIORRÆKKEN 

Kreds 42 

14/6. Kerteminde (ude) over Fredericia 
med 50 pts. (6·1 ). Kerteminde 130/5 (Knud 
Larsen 60, Claus Andersen 26), Fredericia 
80 (Morten Thomsen 27, Kent Bjerre 25, 
Claus Andersen 6/22). 

14/6. Esbjerg (hi) over B 1913 med 2 pts. 
(8·0). B 1913 23 (Lars Christiansen 5/7), 
og 35 (Lars Christiansen 4/2), Esbjerg 
36/0 og 26/0. 

Texaco støtter - ofte i det skjulte - megen 
dansk idræt, bl.a. udsatte firmaet under lands
drengestævnet på Brøndby Stadion et bat, der 
tilfaldt stævnets bedste spiller. Det blev Es
bjergs wiketkeeperbatsman Per Jensen. Her 
overrækker Per Malmquist battet. 

JUNIORRÆKKEN 

Kreds 43 

8/6. Chang (ude) over Herning med 3 st. 
gærder. (6-1 ). Herning 212/7 (Rene K. An· 
dersen 143+), Chang 213/8 (Carsten 
Strandvig 7 4, Gorm Skannerup 45). 

1 5/6. Århus (hi) mod Chang. Aflyst p.g.a. 
regn. 

17-18/6. Nyk.M. I (hi) over Nyk.M.11 med 18
pts. (8-0). Nyk.li 65 (Torben Glintborg 
3/16), og 13 (Karl E. Poulsen 6/6), Nyk.M. I
96/5 (Bj. Knakkergård 45+, Chr. Mikkel·
sen 26+). 

JYDSK JUNIOR CUP 

14/6. Nyk. M. (ude) over Chang med 7 st. 
gærder (6-1). Chang 48 (Bj. Knakkergård 
5/16, K. E. Poulsen 5/25), Nyk.M. 76/3. 

KVINDERÆKKEN 

Kreds 35 

14/6. Esbjerg (ude) over Nyk.M. med 6 st. 
gærder. (6-1 ). Nyk.M. 44 (Jytte Antoft 
3/15), Esbjerg 46 (Susanne Jensen 25+). 

14/6. Esbjerg (i Nyk.M.) over Skanderborg 
med 9 st. gærder. (6-1 ). Skanderborg 17 
(Susanne Jensen 3/3), Esbjerg 18/1. 

14/6. Nyk.M. (hi) over Skanderborg med 10 
st. gærder. (6-1). Skanderborg 23, Nyk.M. 
24/0. 

21/6. Kerteminde (hi) over Esbjerg med 4 
pts. (6·1). Kerteminde 61/6 (Susanne Jør· 
gensen 30+, Susanne Jensen 3/10), Es
bjerg 57 (Lisbeth Gommesen 3/5). 

21/6. Esbjerg (ude) over Kerteminde med 
6 st. gærder. (6-1). Kerteminde 58 (Gitte 
Gade 5/10), Esbjerg 60/4. 

KVINDE RÆKKEN 

Kreds 34 

14/6. AB (hi) over Køge med 7 st. gærder. 
(6-1 ). Køge 41 (Kirsten Strømskov 4/9), AB 
42. 

MELLEMRÆKKEN 

Kreds 31 

15/6. Lund (hi) over Svanholm III med et st. 
gærde. (6-1 ). Svanholm 146 (Ejar Ahmed 
41, M. Childryal 5/26), Lund 147/9 (John 
Verapen 80+). 

14/6. Glostrup (hi) over KB med 6 st. gær
der. (8·1 ). KB 96 (Anjad lqbal 27, Lars Mik· 
kelsen 4/22), og 69 (Martin Burridge 26, 
Michael Danielsen 4/8), Glostrup 63 (Sa· 
gib Tasneem 6/15), og 107 (Steen Jensen 
46+). 

14/6. JB 77 (ude) over Næstved med 5 st. 
gærder (6· 1 ). Næstved 1 29 (Rab Khan 60), 
JB 77 146/5. 

21 /6. Køge (hi) over Ishøj med 5 g. (6-1 ). Is
høj 131 (S. Uddin 58). Køge 138/5 (Bent 
Olesen 60, Ebbe Hansen 36+, M. Anwar 
5/43). 

22/6. Lund mod Bjerred. Foreløbigt udsat. 

22/6. KB (på Br.Øster skole) over JB 77 
med 1 g. (6·1). JB 77 64 (P. Martin 31, A. 
Razziq 6/27), og 48 M. Ahamed 3/17), KB 
112 (Keld L. Madsen 31, Hussain 4/22). 

MELLEMRÆKKEN 

Kreds 32 

14/6. B 1913 (hi) over Kolding med 2 g. (8· 
0). Kolding 54 (Kurt Hansen 5/19), og 98 
(Kaj Madsen 32), B 1913 58/0 (Arne Grøn
vig 40), og 96/8 A. A. Hussain 56, Peter 
Nielsen 3/13). 

15/6. B 1909 (hi) over Fredericia med 6 g. 
(6·1). Fredericia 68 (E. Jensen 7/10), B 
1909 71/4 (Jan Olsen 30+9. 

24/6. B 1909 (ude) over Kerteminde med 9 
g. (6-1 ). Kerteminde 84 (J. Tiørnehøj 3/6), B
1909 49/1 (J. Tiørnehøj 27).
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MEJERI 

KOLONIAL 
v/ A. Rødbro Kristensen 

Slotsherrensvej 10, 2720 Vanløse 
Tlf. (01) 749313 

BELYSNING - CYKLER 

- KØKKENUDSTYR

IIIPOBTØBEN' 

v / Ove Andersen 

Algade 23 - 4000 Roskilde 

Tit. (03} 35 13 78 

L.F.KØD
Lindy Christiansen 

SLOTSGADE 52 
4800 NYKØBING F.

TLF. (03) 854570 
Bolig: (03) 873441 

Snertinge Kro 
Slagelsevej 2. 4460 Snertinge 

Telefon 03 - 46 80 35 
Stedet, hvor man spiser - Hyggelige 

lokaler - Populære priser 

Dronningmaens Cykler 
og Knallerter 
vi Arne Madsen 

Dronnlngmaen 34 - 5700 Svendborg 
Telefon (09) 21 03 71

Stort udvalg i nye cykler og 
knallerter - Salg - Service 

og Reparation 

Tilfreds ved første blik 

FRIIS OPTIK 
Hospitalsgade 19 . Horsens 

tlf. (05) 61 50 33 

Stor specialafdeling med alt i 

børnebriller 

MURERMESTER 

Per Laaritsen 

Byggefirma ApS 

All I nybygning og reparation · samt 

tømrerarbeJde udføres 

BREGNEVEJ 6 - TLF. 08 925508 Hjfwring 

ALT TØMRER OG SNEDKERARBEJDE 
UDFØRES 

Tømrermester 

HENNING JENSEN 
Asminderødvej 33 - Fredensborg 

Telt. 28 26 18 

FLEX/ GARDEROBESKABE fra lager forhandles 

SPECIAL TRANSPORTEN 
Fyn ApS 

Specialtransporter med blok-, kran-, sætte- og 
reolvogne etc. 

Industrivej 6 . 5260 Odensen S 
Telf. 09 - *15 07 30 

aagebækaps 
AUTORESERVEDELE 
VÆRKTØJ OG . -
MASKINER ,--3/_ '�",;.:� � 
Aabyvej 67 -�A{� -
8230. Aabyhøj "� 
Tlf.(06)■ 154144 

Revisionsfirmaet 
P. J. HENRIKSEN 

Revision Bogføring Skatteopgøre/se 

Vestergade 18. 7620 Lemvig. Tlf. 82 07 55 

KAMMA DINER 

TRANSPORTABLE 

v. K. Rasmussen 

G"orqsqade 48 ODENSE 
Tlf. 1 2 87 42 

Er det et lille hyqqel,q - eller 
stort selskab 
Spørg eksperten , selskabs
m,ddaqe 
Smørrebrød - kold bord - m.m. 



MELLEMRÆKKEN 

Kreds 33 

15/6. Silkeborg mod Herning. Afbrudt 
p.g.a. regn. 

21 /6. Esbjerg (ude) over Skanderborg med 
15 pts. (6-1 ). Esbjerg 137 (J. Søndergård 
28, Kurt Hansen 61, Jens Bess 5/40), 
Skanderborg 122 (Jens Bess 39, Jens Erik 
Jensen 33, Jørgen Vind 4/23). 

21/6. Chang (hi) over Herning med 5 g. (6-
1 ). Herning 119 (Rene Krogh Andersen 40, 
Bj. Holtegård 4/29), Chang 121 /5 (Lars 
Jensen 39+). 

25-26/6. Skanderborg mod Silkeborg. Fo
reløbigt udsat.

3, DIVISION ØST 

Kreds 21 

7 /6. Sorø (hi) over Roskilde med 5 st. gær
der. (6-1). Roskilde 93 (8. Johansen 36+, 
Peter Morthorst 5/27), Sorø 96/5 (J. Elia
sen 33). 

15/6. AB (hi) mod Ringsted. Tabt af Ring
sted, der ikke stillede hold. 

15/6. Nyk.F. (hi) over Køge med 16 pts. (6-
1 ). Nyk.F. 171 (Flemming Søndergård 71), 
Køge 155 (Johnny Hansen 32+, P. Felt 27, 
Poul Pedersen 5/29). 

15/6. Svanholm (hi) mod Roskilde. Stand
set p.g.a. regn. 

15/6. Soranerne (hi) mod Sorø. Afbrudt 
p.g.a. regn. 

21/6. Roskilde (hi) over AB med 71 pts. (8-
0). Roskilde 121 (J. Jepsen 30+, Ole Ste
nersen 5/31 ), AB 21 (P. Kristensen 5/11 ), 
og 29 (E. Johansen 4/11 ). 

21/6. Svanholm (ude) over Soranerne med 
4 st. gærder. (6-1 ). Soranerne 143 (Kim 
Schaumann 45, Klaus Frederiksen 5/33), 
Savnholm 144/6 (Allan Hansen 49, Leif 
Hansen 40+). 

22/6. Køge (hi) over Sorø med 27 pts. (6-1 ). 
Køge 115 (Sv. E. Jørgensen 38, Per 8. 
Nielsen 25, Alex Olsen 4/12), Sorø 88 (Pe
ter Mortensen 25+, Dennis Seier 4/6, Sv. 
E. Jørg�nsen 3/6). 

3. DIVISION VEST

Kreds 22 

8/6. B 1913 (ude) over Viborg med 10 st. 
gærder. (6-1 ). Viborg 186 (Poul Pedersen 
85, Timm Rudell 28), B 1913 191/0 (Jør
gen Hvidkjær 118+, Leif Jensen 61 +). 

15/6. Dronningborg (hi) mod B 1913. Aflyst 
p.g.a. regn.

15/6. Kerteminde (hi) mod Holstebro. Af- 15/6. KB (hi) mod Esbjerg. Afbrudt p.g.a. 
lyst p.g.a. regn. regn. 

15/6. Kolding (hi) mod Skanderborg. Af
lyst p.g.a. regn. 

15/6. Esbjerg (hi) mod Husum. Aflyst p.g.a. 
regn. 

21/6. Holstebro (hi) over Kolding med 74 
pts. (6-1 ). Holstebro 125 (Børge Steensen 
34, Poul E. Mortensen 25, Lars P. Mikkel
sen 5/47, Albert Keun 4/30), Kolding 51 
(Poul E. Mortensen 6/25, Peter Johansen 
4/24). 

21/6. Husum (hi) mod Århus. Afbrudt p.g.a. 
regn. 

21 /6. Dronningborg (hi) over Viborg med 5 
st. gærder. (6-1). Viborg 63 (Chr. Boldsen 
5/13, Steen Høedt 4/22), Dronningborg 
66/5 (Chr. Boldsen 39+). 

22/6. Skanderborg (hi) mod Esbjerg. Tabt 
af Esbjerg, der ikke stillede hold. 

22/6. Nyk. M. (hi) over B 1913 med 78 pts. 
(6-1). Nyk.M. 160 (Peter Dalgård 51), B 
1913 82 (Hen. Jensen 4/30, P. Dalgård 
4/32). 

22/6. Kerteminde (hi) over Horsens med 9 
st. gærder. (8-0). Horsens 62 (Allan Hill 
4/24), og 33 (Bj. Rasmussen 6/9), Kerte
minde 69/1 (Bent Nielsen 48+), og 29/1. 

15/6. Horsens mod Nyk.M. Ikke afviklet 
p.g.a. regn.

2, DIVISION VEST 

8/6. Herning (ude) over Viborg med 3 g. (6-
1 ). Viborg 213 (Ca. Kenni Id 62, P. Joseph 
41, Ole Andersen 26), Herning 217/7 (A. 

Cheema 79, Fazal 54, Tom Jensen 35). 

SLUTSPIL III 

21/6. Frem (ude) over Silkeborg med 80 
pts. (6-1 ). Frem 173/5 (M. Subhani 11 o+, 
Tony Lamb 29+), Silkeborg 87 (Khalid La
tif 8/35). 

22/6. Frem (ude) over Viborg med 30 pts. 
(6-1 ). Frem 105 (P. Joseph 6/34), Viborg 75 
(A. Mahmood 4/30). 

22/6. Herning (ude) over Fredericia med 
82 p. (6-1). Herning 154 (Tom Jensen 37, 
Jan Østergård 7/47), Fredericia 72 (Erling 
K. Andersen 5/25, F. Sangild 4/21). 

SLUTSPIL li 

14/6. Skanderborg (t,j) over Hjørring med 
104 pts. (6-1 ). Skanderborg 254 (K. Kri
stensen 53, Jens Kamp 81, Jan Wittus 34, 
Per Rasmussen 25, Klaus Buus 6/82), 
Hjørring 150 (Jesper Thomsen 51+,Søren 
Pedersen 39, Sv. E. Madsen 4/36). 

22/6. Chang (ude) over Ringsted med 76 
p. (6-1 ). Chang 149 (H. Mortensen 56,
Claus Rasmussen 6/4 7), Ringsted 73 (Tor
ben S. Nielsen 3/35).

SLUTSPIL I 

22/6. Savnholm (hi) over AB med 6 g. (6-1 ). 
AB 106 (J. Luther 36, Thony Hadersland 
25, Jørgen Jønsson 5/31), Svanholm 
108/4 (Finn Nistrup 39, Peter Nott 37+, J. 
Luther 3/35). 

22/6. Århus mod B 1909. Afbrudt p.g.a. 
regn. 

1. DIVISION (VEST)

26/5. B 1909 (ude) over Nyk.M. med 2 st. 
gærder. (6-1). Nyk.M. 96 (Tage Mikkelsen 
42, Bj. Jensen 37,-J. Jensen 4/36, J. Ras
mussen 3/17), B 1909 99/8. 

15/6. NCC mod AaB. Udsat til d. 21 /6. 

21 /6. Nyk.M. (hi) over AaB med 7 st. gær
der. (6-1). AaB 40 (Erik Hansen 4/18, Bj. 
Knakkergård 3/17), Nyk.M. 41 /3 (Hen. Hof 
2/20). 

A·RÆKKEN 

Kreds 72 

22/6. Ishøj (ude) over Roskilde med 10 g. 
(6-1 ). Roskilde 44, Ishøj 60/0 (Salah Uddin 
29+, Islam 26+). 

A·RÆKKEN 

Kreds 71 

14/6. Frem (ude) over Soranerne med 6 g. 
(6-1). Soranerne 79, Frem 83/4 (Asad Mak
hood 30+). 

25/6. Svanholm (hi) over Soranerne med 
94 p. (6-1 ). Svanholm 135 (Flem. Søegård 
26+), Soranerne 41 (Peter Smidt 3/18). 

PRIVATKAMPE 

Drenge (2 X 45 overe) 

25/6. Svanholm I (hi) over Esbjerg med 5 g. 
(6-1 ). Esbjerg 73 (Leif Slebsager 31, Peter 
Stoustrup 4/1 2, Frank Valsted 4/30), Svan
holm 74/5 (Ole Stoustrup 26). 

Senior 

15/6. Frem (hi) mod British Navy. Afbrudt 
p.g.a. regn.
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Kaptræsko Remtræsko 
mlk 188,- 183,- kr. mlk 183,- 178,- kr. 

Kalsø træsko er gennemtænkt håndværk fra hæl til tå! 

Den lave hæl (Minushælen)R giver den helt naturlige fodstilling, 

der tvinger fodens muskler til at arbejde! - Det stimulerer blodomløb 
og åndedræt - ryggen rettes ud, så holdningen forbedres! 

Derfor skal man vænne sig til et par Kalsø træsko, man er simpelthen 
ikke vant til at ha' det så skønt og frit i et par træsko! 
Kalsø træsko er en hel ny fornemmelse! Prøv den! 

Kalsø træsko 

KALSØ SYSTEMET A/S 
Roesbjergvej 2 - 5683 Haarby 

Tlf. (09) 73 19 73 

Henvisning til nærmeste forhandler 
Føres over hele landet 

ESSO SERVICENTER 
v / Knud Jensen 

Randersvej 588 - Spørring - Telefon (06) 98 92 23 

Benzin - Olie - Smoring 

Alt mekanisk arbejde udføres - Autoopretning 
Åbent: Hverdage kl. 7.00-22.00. Lord.-sond. kl. 8.00-22.00 

TILBYGNING - OMBYGNING - NYBYGNING -
FLISER OG MOSAIKARBEJDE 

NIELS KARL SVENDSEN 
MURERMESTER 
Aut. kloakmester 
Bygaden 4. Nr. Halne. 9430Vadum. Telf.08/268405 

TEXACO TRAFIKCENTER 
v/ Martin Fisker 

Nr. Boulevard 20 . Randers 

Telefon (06) 43 30 35 

Benzin Olie Vask - Smøring 

Ouick Service 

Abent alle ugens dage til kl. 22.00 

Ballumhus Kro 

Byvej 66 

Ballum - 6780 Skærbæk 

Tlf. 04 - 77 64 2.3

MØNSTERBAGERIET 
vi Ingvald Andersen 
Hovedgaden 72 . 8220 Brabrand . Tlf. 06/26 02 32 

Alt i friskbagt brød og kage fra DERES 
HANDVÆRKSBAGER 

AUTOCENTRET 

Vallekildevej 11 - 4534 Hørve 

Tlf. (03) 45 62 03 

Gedesby Strand 
All Round Restaurant 
Gedesby. Gedser 

f- t ·Selskaberindtil 40 personer
• Prøv dagens ret til 25,- kr.

Tlf. (03) 879384 



Stillinger pr. 5/8-80
Drenger•kkeme kreds 5 1

Glostrup ................. 4 28 7,0 
Svanholm I . . . . . . . . . . . . . . 4 28 7,0 
Ringsted · · · · · · · · · · · · · · · ·  3 15 5,0 
KB · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 4 15 3,7 

Mesterskabupillet Mellemr•kkerne kreds 31 AB 5 13 2,6 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Gostrup . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 33 5,5 KBII · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 5 22 4,4 Roskilde ................. 4 9 2,2 
Svanholm . . . . . . . . . . . . . . . . 5 25 5,0 Glostrup III . . . . . . . . . . . . . . 6 23 3,8 Svanholm li . . . . . . . . . . . . . 5 8 1,6 
B1909 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  6 21 3,5 Bjerred . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 19 3,8 Køge ..................... 4 1 0,2 
Århus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 14 3,5 Køge li . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 19 3,8 
AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 15 3,0 JB 77 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 22 3,6 
Nyk.M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 5 0,8 Slagelse li . . . . . . . . . . . . . . . 5 17 3,6 

Svanholm III 6 19 3,1 Kreds5 2 
............ 

I shøj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 15 3,0 Esbjerg · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  3 24 8,0 
Oprykningupillet Lund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 8 2,0 Husum ................... 5 24 4,8 

Skanderborg . . . . . . . . . . . 3 18 6,0 Næstved . . . . . . . . . . . . . . . . 7 2 0,2 B1913 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 17 3,4 

Chang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 17 5,8 Kerteminde . . . . . . . . . . . . . 4 8 2,0 

Esbjerg ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · 2 9 4,5 Skanderborg · · · · · · · · · · · 3 1 0,3 

Hjørring ................. 3 13 4,3 Kreds 32 

AaB · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  2 7 3,5 B1909 li · · · · · · · · · · · · · · · · · 6 40 6,6 
Ringsted · · · · · · · · · · · · · · · ·  3 3 1,0 B1913 li . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 17 4,7 

Kreds5 3 
KB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2 0,7 Kolding li . . . . . . . . . . . . . . . . 4 14 3,5 
Slagelse 1 0 0,0 Kerteminde li 4 8 2,0 Holstebro ............... 6 33 5,5 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fredericia li 5 3 0,6 Dr.borg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 20 5,0 
. . . . . . . . . . . . .

Silkeborg ................ 4 14 3,5 

Kvalifikationupillet Viborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 1,0 

Herning .................. 6 31 5,2 Krecls 33 Horsens . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2 0,5 

Fredericia . . . . . . . . . . . . . . . 4 19 4,8 Esbjerg III . . . . . . . . . . . . . . . 7 43 6,1 

Viborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 14 3,5 Chang li . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 24 6,0 

Frem · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 6 16 2,7 Hovedgård .............. 6 20 3,3 Kreds54 
Glostrupll ............... 5 10 2,0 Herning 11 ................ 5 8 1,6 

Silkeborg ................ 3 5 1,7 Sk.borg III ............... 6 3 0,5 Chang · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 3 20 6,6 

Silkeborg li .............. 4 2 0,5 Nyk.M . ................... 5 25 5,0 
Herning .............. , ... 4 10 2,2 

Slutstilling i 3. division øst Århus .................... 3 0 0,0 

Nyk.F. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 6 31 5,1 Kvindermkkeme kreds 34 

Køge ..................... 6 25 4,1 AB · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 4 19 4,7 

Svanholm li . . . . . . . . . . . . . 6 25 4,1 Køge ..................... 2 7 3,5 Lilleputr•kkeme kreds 81 
Sorø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 20 4,0 Ringsted . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1,0 Svanholm 5 36 7,2 . . . . . . . . . . . . . . .

Soraner · · · · · · · · · · · · · · · · · 6 20 3,3 Bjerred · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  3 1 0,3 Køge ..................... 7 31 4,4 
Roskilde ................. 6 18 3,0 AB 6 20 3,3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ABII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 4 0,6 Glostrup ................. 5 8 1,6 Kreds 35 

Esbjerg 5 25 5,0 
Nyk.F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 8 1,6 

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·  

Ringsted 4 4 Stillingen i oprykningupillet Nyk.M . ................... 4 19 4,7 
. . . . . . . . . . . . . . . . 1,0 

fra 3. div.,st pr. 5/8-80 Kerteminde . . . . . . . . . . . . . 4 14 3,6 

Køge ..................... 3 15 5,0 Skanderborg . . . . . . . . . . . 5 5 1,0 

Nyk.F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 13 4,3 Kreds82 

Sorø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8 2,6 
Juniorr•kkerne kreds 41 Kerteminde . . . . . . . . . . . . . 6 38 6,2 

Svanholm li . . . . . . . . . . . . . 3 7 2,3 Silkeborg ................ 4 16 4,0 
Svanholm . . . . . . . . . . . . . . . 4 32 8,0 

Glostrup ................. 3 24 8,0 
Esbjerg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 24 3,4 

Stillingen i spillet om 5-7 pladsen i Ringsted 4 22 5,5 
Sk.borg .................. 6 14 2,3 

................ 
Århus 

3. div.øst pr. 5/8-80 Køge ..................... 3 8 2,6 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 9 1,8 

Soraner 2 12 6,0 AB · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 3 7 2,3 
. . . . . . . . . . . . . . . . .

Roskilde ................. 3 11 3,6 KB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1 0,2 

ABII 3 7 2,3 Frem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 0 0,0 Kreds83 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nyk.M.I ................. 5 38 7,6 

Kreds42 Holstebro . . . . . . . . . . . . . . . 4 23 5,7 
3. division vest Chang 6 21 3,5 

Esbjerg 5 36 7,2 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Kerteminde 6 40 6,6 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

Kerteminde 5 30 6,0 Herning .................. 5 12 2,4 
Skanderborg li 5 32 6,3 

............. 
......... 

B1913 7 21 3,0 Viborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 2 0,4 
Holstebro 6 36 6,0 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .

Fredericia 8 4 0,5 Nyk.M.11 ................. 5 2 0,4 
B1913 8 33 4,1 

. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kolding · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  5 22 4,4 
Husum ................... 5 15 3,0 Kreds43 

Dr.borg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 14 2,8 Nyk.M.1 . ................ 5 30 6,0 Miniputr•kken kreds 81 

Århus li · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  6 16 2,6 Chang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 21 5,2 AB · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 4 24 6,0 
Nyk.M.11 ................. 7 17 2,4 Herning .................. 5 18 3,6 Glostrup ................. 4 19 4,7 
Esbjerg li ................ 5 9 1,8 Århus .................... 3 6 2,0 Svanholm . . . . . . . . . . . . . . . 4 14 3,5 

Horsens · · · · · · · · · · · · · · · · · 6 10 1,6 Hjørring . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0,2 Ringsted . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 1,0 

Viborg li · · · · · · · · · · · · · · · · · 6 5 0,8 Nyk.M. li trukket Køge ..................... 3 3 1,0 

�� 



CJ Foto og A. V. 
Kom ind og få en fotosnak, vi vejleder gerne. 
Film fremkaldes og kopieres. 
Stort udlejningsprogram i foto. 

CLAUS JENSEN 

Set. Mortensgade 6. 4700 Næstved 
Telf. (03) 73 46 46 

�n-gci 

� 
JOHN HANSENs BYGGEFORRETNING 

Bispevænget 48, Nybøl 6400 Sønderborg 

(04) 46 7979 

Din nye cykel 1t6r klar ho1: 

ROED CYKLER 

S.C.O. Cykler-Harthlner-Motobecane

Algade 9 · Holbæk 
Tlf. 03-43 10 05 

Tag ind på . . .

Vamdrup Missionshotel 
6580 Vamdrup . 111. (05) 58 10 23 

_ det gode hotel med de rimelige priser. 

62 76 00 
DIT 

HUSNUMMER 

EJENDOMSKONSULENTEN 

HANS LADEFOGED 
SCT MATHIASGADE 72' 

Weekend og aften: 

Vestervænget 12, Skals Viborg 

Telefon 06 69 44 38 

Allingåbro Dækservice 

v/ Jachs Davidsen 

VEJLBYVEJ 2 TELEFON 48 10 81 

ALT I NYE· og SLIDBANEDÆK 

THORNING CYKELFORRETNING 

vi Erik Nielsen 

Torning. 8620 Kjellerup 

Stort udvalg i cykler, knallerter og plæneklippere. 

Salg, service og reparation 

TIi. 06 - 88 09 01 

Balles Blomster 
v/ Anne-Grethe Ludvigsen 

Storgade 8, 7330 Brande 
Tlf. (07) 180001 

Kranse 

Brudebuketter 

Dekorationer 

Blomster leveres 

� 

t TELEFON 01-971997 

Øresundsvej 50 København S 

gå til 

V.V.S. FAGMANDEN

FA. CARL BUCH
SKOLEGADE 86. 6700 ESBJERG 

TLF. (05) 120659 

Ant,efaler sig til stat, amt og kommuner 

OGSA RUSTFRIT ARBEJDE 

Jernbanehotellet 
Jane og Gert Han1en 

HOTEL - RESTAURANT- KROSTUE 

DINl:R TRANSPORTABLE 

4930 MARIBO 
Tlf. (03) 88 02 87 

STOKKEMARKE KRO 
vi Palle Lotze 

V. Landevej 264 -Tlf. (03) 91 10 08 

Det gode spisested - Hyggelige lokaler 

Populære priser 

Selskaber modtages indtil 200 kuverter 

... � 
NvM�b�Wi\if 

AIii 

Nybygning. Ombygning• Tilbygning 

Inventar- Reparationer 

Snerlevej 7 · 4000 Roskilde 
Tlf. 03-35 95 58 • 03-35 32 76 

•BOBG ■

• RESTAURANTEN ■

BORGERGADE 15 HORSENS 

TELEFON 05 - 62 34 86 



Officielt 

Nyk.M. har trukket sin 2. junior i kreds 43 fra 
videre deltagelse. De resultater, som holdet 
hidtil har opnået udgår af stillingen. 

Dansk Idræts-Forbund har opfordret hvert 
forbund til at udpege to faste medlemmer In
denfor hvert amt, der skal repræsentere det 
enkelte forbund I kredsudvalget i det pågæl
dende amt. Arbejdet består hovedsageligt i at 
møde tll det årlige møde i november/decem
ber. Da der Imidlertid efterhånden er knyttet 
muligheder for at opnå midler af forskellig art 
fra amterne (til anvendelse tll formål indenfor 
amtet) er det af vigtighed, at DCF er repræ
senteret. Klubber, der har repræsentanter at 
bringe i forslag, bedes orientere DCF's næst
formand Søren Nissen herom. 

Resultatliste 

OBS. Såfremt et hold er anført som ta
ber, fordi det ikke har stillet op, får hol
det o turneringspolnts og kampen be
tragtes som ikke spillet af modparten. 

Såfremt de to klubber enes om at af
vikle kampen - og gør det - inden tur
neringens ordinære udløb, vll den dog 
alligevel blive betragtet som ordinært 
afviklet uanset det i denne resultatliste 
anførte resultat. 

(DM spillet) 

Slutspil I
26/7. Glostrup (ude) over Århus med 5g. 
(6-1). Århus 116 (Søren Mlkkelsen 4/24), Glo
strup 117 /6 (Ole Roland 33, Per Hansen 25). 

27/7. Glostrup (ude) over Nyk.M. med 5g. 
(8-0). Nyk.M. 52 (S. Thomsen 4/15, S. Lucas 
3/30), og 68 (Ka. Mikkelsen 4/37, S. Thomsen 
3/9), Glostrup 56/3 og 66/5. 

27/7. B1909 (ude) over Århus med 73p. (6-1). 
B1909 167 (Fl. Dalager 38, Jan Rasmussen 
29+, J. Jensen 26, Jan Olsen 26, Jørn B. An
dersen 4/31, L. Mathlassen 4/46), Århus 94 
(Jan Rasmussen 3/20, S. Khan 3/21). 

2/8. AB (hj.) over B1909 med 25 p. (6-1). AB 
172 (Troels Nielsen 47, Thony Hadersland 38, 
N. Talbro 37, Jan Olsen 5 for 32). B1909 147
(G. Ahmed 59, H. K. Lohmann 34, Troels Niel
sen 3 for 24, J. Luther 3 for 76). 

3/8. B1909 (ude) over Svanholm med 6g. 
(6-1 ). Svanholm 73 (Finn Nistrup 33+, Jørgen 
Jensen 5/28), B1909 74/4 (Hans K. Lohmann 
34+). 

3/8. Glostrup (hj.) over Nyk.M. med 5 g. (6-1 ). 
Nyk.M. 78 (Steen Thomsen 3 for 17, Ka. Mik
kelsen 3 for 33). Glostrup 79 for 5 (Bj. Knak
kergård 4 for 36). 

Slutspil li. 

5/7. Hjørring (hi) over KB med 3g. (6-1). KB 
96 (Tom Hansen 25, Tom C. Nielsen 7/36), 
Hjørring 101/7 (Tom C. Nielsen 52+). 

6/7. Esbjerg (hi) over Slagelse med 10g. 
(6-0). Slagelse 65 (Bo Christiansen 42, Hans 
E. Jensen 6/25) og 70 (John Andersen 27, Ka.
Grigel 5/13, M. Seider 3/5.) Esbjerg 132/5 (M.
Seider 61+), og 24/0.

617. Chang (hi) over KB med en halvleg og
172p. (6-0). Chang 208 (Torben S. Nielsen 60,
Claus Morild 57, Ca. Morild 40), KB 19 (Hen
rik Mortensen 5/3), og 17 (Torben S. Nielsen
5/7, Ca. Morild 4/6).

26/7. Skanderborg (ude) over Ringsted med 
20p. (6-1). Skanderborg 104 John Simonsen 
34, Jørgen S. Larsen 26, Per Nielsen 6/31), 
Ringsted 64 (Max Nielsen 32, Jørgen S. Lar
sen 6/41). 

27 /7. Skanderborg (på Brøndby stadion) over 
KB med 16p. (6-1). Skanderborg 135 (Per 
Rasmussen 41, Hen. Lystrup 3/39), KB 119 
(Asif Mohammed 51, Hen. Lystrup 26, Jørgen 
S. Larsen 3/29).

2/8. Hjørring (ude) over AaB med 72p. (6-1). 
Hjørring 130 (K. Buus 61, P. Årup 5 for 24, Eilif 
Westergård 4 for 39). AaB 58 (Tom C. Nielsen 
4 for 11, N. C. Elefsen 3 for 29). 

3/8. Slagelse-Ringsted. Standset p.g.a. regn. 
Intet resultat. Ringsted 125 (Bo Christiansen 5 
for 49, Alf Sørensen 4 for 53). 

3/8. Esbjerg-Chang. Uafgjort (3-1). Esbjerg 
146 (M. Seider 32, Kim Madsen 28, Sv. E. An
kersø 26, Henrik Mortensen 3 for 40). 
Chang 125 for 8 (Henrik Mortensen 46+, H. 
Olesen 26, Torben Jensen 3 for 16). 

Slutspil III

5/7. Silkeborg (hi) mod Glostrup. Aflyst p.g.a. 
regn. 

617. Fredericia (ude) over Frem med 125p.
(6-1). Fredericia 236/7 (Jan Østergård 73+,
Steen Østergård 87, K. Andersen 38), Frem
111 (M. Subhani 42, Ole Christiansen 39, K.
Bjerre 6/37). 

6/7. Viborg (hi) over Glostrup li med 77p. 
(6-1). Glostrup 130 (K. Nordkamp 36, Jan 
Thorup 3/13), og 48/4 (M. Møller 25), Viborg 
207/3 (Ole Andersen 85, P. Joseph 58, Jan 
Andersen 46). 

3/8. Herning (hi) mod Viborg. Afbrudt p.g.a. 
tegn. 

2/8. Herning (hi) over Glostrup med 173p. 
(6-1). Herning 232/5 (A. Cheema 86, Tom 
Jensen 77), Glostrup 59 (Erling K. Andersen 
5/34, Tom Jensen 4/21). 

3/8, Fredericia-Glostrup. Intet resultat p.g.a. 
regn. Glostrup 102 for 4 (Mich. Møller 70+). 

3. division (kreds 21) 

617. Svanholm li (hi) over Roskilde med 78p.
(6-1). Svanholm 150 (Bent Henrlksen 49+, Er
ling Christiansen 48, P. Lykke 5/65), Roskilde
72 (Jan Barnes 39, Jørgen Nordkamp 3/22).

6/7. Sorø (hi) mod Soranerne. Intet resultat 
p.g.a. regn. Soranerne 100 for 7 (Hg. Henrik
sen 25, J. Eliasen 4 for 34.).

13/7. Sorø-Soranerne. ( -0). Tabt af Sora
nerne, der ikke stillede hold. 

2/8. AB li (hj.) over Roskilde med 45 p. (6-1). 
AB 11174 (Ole Helmersen 47, Jesper Nielsen 
35, Carsten Fenger 28, I. Barnes 3 for 15). 
Roskilde 129 P. Nørgård 52, Birger Christen
sen 4 for 22, Ole Helmersen 4 for 32). 

3/8. Sorø-Nyk.F. Intet resultat p.g.a. regn. 

3. division vest (kreds 22).

5/7. Horsens (ude) over Viborg med 2g. (6-1 ). 
Viborg 124 (Leif Busk 44, J. Sørensen 25, Per 
Hansen 5/57), Horsens 125/8 (P. Power, Bent 
Hansen 33+ ). 

6/7. Kolding (ude) over Husum med 46p. 
(6-1). Kolding 145, Husum 79 (Hermann Al
ker 33, A. Keun 5/22, Lars P. Nielsen 4/23). 

6/7. Århus li (hi) mod Dronningborg. Afbrudt 
p.g.a. regn. 

13/7. Århus li (ude) over Nyk,M. li med 21p. 
(6-1). Århus 117 (Flem. Poulsen 32, Hen. Jen
sen 6/37), Nyk.M. 96 (Hen. Jensen 32, Flem. 
Poulsen 6/41 ). 

2717. Skanderborg (hi) over Horsens med 8g. 
(8-0). Horsens 42 (Bo Jepsen 8/9), og 112 (P. 
Power 44+, Kaj Nielsen 4/35), Skanderborg 
140 (Morten Stern 93, Jørn Høj 5/40), og 
18/2. 

27/7 Kerteminde (ude) over B1913 med 40p. 
(6-1). B1913 75 (A. lfil 4/19, C. Schefmann 
4/29), Kerteminde 115 (B. Nielsen 46+). 

2/8. Holstebro (ude) over Århus med 91p. 
(6-1). Holstebro 213 (Peder Johansen 56, B. 
Steensen 31, Viggo Poulsen 31, J. Jespersen 
27, A. Biehe 6/37), Århus 122. (K. Fonvig 37, 
Jørgen Morild 31, P. Johansen 5/43, V. Poul
sen 4/35). 

2/8. Dronningborg (ude) over Nyk.M. med 
53p. (6-1). Nyk.M. 56 (Ulf Fromholt 7/26), og 
98/4 (P. Lillebæk 29+, Ole Schyum 25), Dron
ningborg 109/3 (Flem. Rasmussen 48, Chr. 
Boldsen 25). 

3/8. B1913 (hj) over Horsens med 6g. (6-1). 
Horsens 45 (J. Hvidkjær 5/10), B1913 45/4. 

Mellemr•kken (kreds 31). 

5/7. KB (hj) mod Køge. Tabt af Køge der Ikke 
stillede hold. 

5/7. Ishøj (ude) over Næstved med 79p. 
(6-1). Næstved 34 og 82, Ishøj 113 (Akhtor 
48). 

5/7. Slagelse li (ude) over Svanholm III med 
4g. (6-1). Svanholm 126 (T. lqbal 42, E. Sø
rensen 5/62), Slagelse li 128/6 (Erik Søren
sen 45+, E. Ahmed 3 for 46). 

2/8. Svanholm III (ude) over Køge III med 87p. 
(6-1). Svanholm 225 (D. Olafsson 44+, M. 
lqbal 39, S. Henriksen 37, S. Nissen 32), Køge 
138 (Bendt Olesen 55, Jens P. Jensen 33, 
Hans P. Nielsen 3/8). 

2/8. Lund (hi) mod Næstved. Tabt af Næstved 
der ikke stillede hold. 

2/8. Ishøj (ude) over KB li med 96p. (6-1). KB 
1177 (S. Tasneem 27, M. Akhtar 5 for 19). Ishøj 
173 for 9 (S. Uddin 53, M. Anwar 25+, M. Is
lam 25, Martin Burridge 5 for 26). 

3/8. Lund-Ishøj. Intet resultat p.g.a. regn. Is
høj 267 for 7 (E. Alhi 100+, A. Uddin 35, M. 
Jamil 25+, Mukhal 4 for 75). Lund 42 for 3. 

10/8. Lund-Glostrup Ill. ( -0) Tabt af Glostrup 
der ikke stillede op. 
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AMAGER 

UDSTØDNINGS 

SERVICE 
v I Jens Højlind 

0 

Vi udskifter Deres udstødning 

til lavpris, mens De venter 

Hollænderdybet 5, 2300 S 

Tlf. 950018 

GLIPPER 
pensler og børster 
gode til alle formAII 

�/4.oer Aøs
.....,I I 

Bernh. Bangs Alle 17 
COLOUR 2000 København F 

Tlf. (01.) 874223 - (01) 874411 

-
kan 
del bele ••• 

CONTAINERE 

KRANARBEJDE 

HYDRAULIC 

SLAMSUGNING 

SAND&GRUS 

nvrNING 

Over 3000 faste ( • tilfredse ) kunder er grundlaget for, 
at vi er konkurrencedygtige, når det gælder affalds
containere. Vi har den container, der passer til Deres 
behov • fro 400 ltr. til de største på 30 m'. Private eller 
industri • ring og få et godt tilbud. 
Alt kranarbejde udføres med 17 t.m.kron, hvor affald 
læsses med grab. 
Alt I kileremme og højtryksslanger, af. og påmontering 
klores på vort værksted, Nymarksvej 19, Grindsted. 
Slamsugning og højtryksspuling udføres. 
Sand, grus og muldjord leveres. 
Almindelig vognmandskørsel udføres. 
Skal De flytte, klorer vi også det! De bestemmer selv, 

vor mange flyttemænd, De vil have med vor nye 
ede flyttebus - De bestemmer næsten selv prisen, 

I Qiarnes -...:=· ====== 
fndustrirenovationAps • os-�� lf dli 

Mere tid 
tilbømene 

HTH l<ølu<��, 
og gard�robesl<abe 

H.T.H. 
I 

Hjørring 

v/G. Rask 
Jensen 
Tlf. (08) 
928250 

Udstillingen 
er Aben: 
Mandag til 
torsdag kl. 
9.00 - 17.30 

Fredag kl. 
9.00 - 20.00 

Lørdag kl. 
9.00 - 12.00 
. .. pi 

gensyn! 
Bispensgade 95 
�Hjørrinq 



Mellemrækkerne (kreds 33). 

5/7. Hovedgård (ude) over Skanderborg med 
6g. (6-1 ). Skanderborg 39 (T. Steenshøj 
5/10), Hovedgård 40/4 (Lars Gadkjær 3/10). 

12/7. Esbjerg (hj) over Hovedgård med 9g. 
(8-0). Hovedgård 57 (Frank Rasmussen 25, 
K. Hansen 5/5), og 56 (F. Rasmussen 26) J. 
Søndergård 5/5), Esbjerg 68/0 (Leif Slebs
ager 41+, Otto Gade 26), og 47/1 (K. Hansen 
29+). 

2/8. Esbjerg li (hj.) over Herning li med 1 hlvg. 
og 3p. (8-0). Herning 64 (Knud Hansen 3 for 
13) og 27 (Kurt Hansen 5 for 8). Esbjerg 94 for 
7 (Kurt Hansen 75, D. Stuart 3 for 23). 

Juniorrækken (kreds 42) 
2/8. 81913 (ude) over Fredericia med 4 st. 
gærder. (6-1 ). Fr.cia 89 (Morten Thomsen 48, 
Michael Clausen 5 for 18, Søren H. Petersen 4 
for 16). 81913 93 for 4 (Mich. Clausen 39+). 

Mellemrækken midt (kreds 32). 

2/3-7. 81909 li (hj) over 81913 li med 8g. 
(8-0). 81913 47 (Jan Olsen 5/10), og 55 (Jan 
Olsen 7 /13), 81909 72/5 (Jens Tjørnehøj 
42+), og 31/2. 

5/7. Kolding (hj) mod Fredericia. Tabt af Fre
dericia der ikke stillede hold. 

8/6. Silkeborg li-Hovedgård (0- ). Tabt af Sil
keborg, der ikke stillede hold. 

25.6. Hovedgård-Esbjerg Ill. Intet spil. Regn. 

25-26/6. Sk. borg III-Silkeborg li (0-0). Tabt
af begge hold, der ikke stillede op.

Juniorrække N (kreds 43) 

21 /6. Nyk.M.-Hjørring (0- ). Tabt af Nyk.M., 
der ikke stillede hold. 

27 /7. Herning (hj) over Hjørring med 18p. 
(8-0). Hjørring 45 (Jan U. Andersen 4/17), og 
13 (Jan U. Andersen 5/1), Herning 71/1 (Hen
rik Jensen 47). 

Lilleputrækken (kreds 63). 

7 /7. Nyk.M. I (hj) over Nyk.M. li med 9g. (8-0). 
Nyk.M. li 24 (Henrik. H. Nielsen 3/1), og 23 
(Henrik H. Nielsen 5/4), Nyk. M. 127/3 og 
25/1. 

A-rækken (kreds 71)

25/6. Frem (hj) over Glostrup med 4p. (6-1 ). 
Frem 116 (N. Mohammed 32+, M. Subhani 
31 +) Glostrup 112. 

1 /7. KB (ude) over Frem med 8p. (6-1 ). KB 
133 (B. Burmeister 26+, F. Gregersen 25+), 
Frem 125 (Finn Madsen 27 +, Ole Christiansen 
26+). 

15/7. Svanholm (ude) over Frem med 6p. 
(6-1). Svanholm 122 (Mich. Petterson 30+, 
Flem. Søegård 28+ ), Frem 116 (Mich. Petter
son 5/36). 1. 

17/7. Glostrup (hj) over Svanholm med 1g. 
(6-1 ). Svanholm 115 (Morten Petterson 30+, 
E. Christiansen 30+), Glostrup 116/9 (J. 
Priess 29+ ).

15.7. KB (ude) over Glostrup med 6g. (6-1). 
Glostrup 77 (S. Lucas 30+), KB 80/4. 

29/7. Svanholm (hi) over KB med 94 p. (6-1). 
Svanholm 152 for 4 (F. Nistrup 31 +, P. K. Nott 
31 +, Ole Mortensen 29), KB 58 (Ole Morten
sen 3 for 8). 

A-Rækken (kreds 72) 

12/7. Køge (hj) over Ishøj med 6g. (6-1). Ishøj 
86 (D. Seier 3/14), Køge 88/2 (S. Larsen 29, 
Kenneth Jacobsen 30+). 

26/7. Ringsted-Ishøj. Udsat. 

5/8. Ringsted (hj) over Roskilde med 8g. 
(6-1 ). Roskilde 66 (A. Nørgaard 32+, Jan 
Hansen 3 for 4). Ringsted 72 for 1 (Frede Niel
sen 31+, Per Persson 25+). 

A-rækken (Kreds 73) 

19/7. Nyk.M. ude: over Dronningborg med 
1g. Dronningborg 69 (Karl Mark 3/11), Nyk.M. 
73/8 (Niels F. Bold sen 4/11 ). 

Holstebro (ude) over Nyk.M. med 20p. Holste
bro 105 (John Jespersen 34, Kaj Andersen 
30), Nyk.M. 85 (Peter Carrol 31+). 

26/7. Nyk.M. (hj) mod Århus. Tabt af Århus 
der ikke kunne stille hold. 

26/7. Viborg (hj) over Dronningborg med 1g. 
Dronningborg 123 (Mich. Poulsen 30+, Ulf 
Tranholdt 30+ ), Viborg 125/9 (Flem. Ager
skov 32+). 

Privatkampe 

31 /5. Monster CC (ude) over Horsens med 
4g. Horsens 152 (M. BOlow 58+ ), Monster 
156/6. 

1 /6. Monster CC (ude) over Horsens med 4g. 
Horsens 137 (P. Power 38, P. E. Hjort 36). 
M Onster 141 /6. 

28/6. OsnabrOck Casuals CC (ude) over Kol
ding med 10p. OsnabrOck 141 (I. Pilling 65), 
Kolding 131 (P. E. Nielsen 53). 

29/6. Horsens (hj) over OsnabrOck med 6g. 
OsnabrOck 163 (I. Pilling 40), Horsens 166/4 
(P. Power 53+, F. Rasmussen 53). 

30/6. Århus (hj) over OsnabrOck CC med 52p. 
Århus 136, OsnabrOck 84. 

1 /7. OsnabrOck (ude) over Horsens med 2p. 
OsnabrOck 96/8 (G. Carter 28), Horsens 94/8 
(M. BOlow 35+). 

5/7. B. A. 0. R. (ude) over Kerteminde med 
132p. B. A. O. R. 187, Kerteminde 55. 

6/7. B. A. 0. R. (ude) over 81909 med 53p. B. 
A. 0. R. 191 (Suleman Khan 6/45), 81909 148 
(G. Ahmed 43, Hans K. Lohmann 42).

6/7. Herning (hj) over VBB med 22p. Herning 
180 (Tage Mikkelsen 61 ), VBB 158. 

12/7. 81909 (hj) over VBB Berlin med 6g. 
VBB 112, 81909 113/4 (Lars H. Pedersen 56). 

12/7. BEA (ude) over Svenholm/Soraner med 
60p (30 overs). BEA 151/5 Svenholm/Sora
ner 91. 

Svanholm Juniortur. 

22/7. Sunderland (hj) over Svanholm med 13 
p. (30 overs). Sunderland 103 for 8 Svanholm
90 (Ole Stoustrup 42).

24/7. Durham County Juniors (hj) over Svan
holm med 2g. (35 overs). Svanholm 91, Dur
ham 93 for 8 (John Lancaster 42+, Søren 
Henriksen 5/35). 

25/7. Svanholm (ude) over Burnmoore med 
8g. (40 overs) Burnmoore 72 (Thorbjørn Wul
sten 3/13), Svanholm 85/2 (S. Henriksen 40+, 
Thorbjørn Wulsten 33). 

27/7. Filling (senior) ude over Svanholm med 
2g (25 overs). Svanholm 112 (Ole Stoustrup 
43+), Filling 113/7. 

27/7. Wearmouth (hj) over Svanholm med 5g 
(40 overs). Svanholm 146 (Thorbjørn Wulsten 
37, S. Henriksen 37, Kim Neerup 26), Wear
mouth 147/5. 

31 /7. Køge (hj) over Bancroft School med 
10p. (40 overs), Køge 133 (Johnny Hansen 54, 
Sv. E. Sørensen 27, Wilkinson 4 for 38). 
Bancroft 123 (Stig Hansen 4 for 23, Jens Jep
pesen 4 for 51 ). 

1 /8. Bancroft (ude) over Frem med 21 p. 

2/8. Ringsted (hj.) over Bancroft med 44p. (40 
overs). Ringsted 152 for 6 (Per Persson 48+, 
Michael B. Hansen 35, Claus Rasmussen 28). 
Bancroft 108 (Han_s Olsen 3 for 29). 

3/8. KB-Bancroft. Standset p.g.a. regn. (45 
overs). KB 144 (Flem. Gregersen 35, Per Sø
rensen 30). Bancroft 83 for 1. 

5/8. Svanholm (hj.) over Bancroft med 5 g. 
(40 overs). Bancroft 112 for 8 (D. Olafsson 5 
for 43). Svanholm 114 for 5 (Bj. K. Jensen 
60x). 

6/8. Glostrup (hj.) over Bancroft med 3g. (35 
overs). Bancroft 121. Glostrup 124 for 7. 

Programmet for 

slutspil 3. div. øst 
Slutspillet for tredie division øst's vedkom
mende kommer til at se således ud: 

10.8: Nykøbing Falster-Svanholm samt 

Sorø-Køge. - 17.8: Sorø-Svanholm. - 24.8: 
Svenholm-Køge. - 31.8: Køge - Nykøbing 
Falster. 

Spillet om 5. til 7. pladsen: Den 12.8 Sora

nerne-Roskilde og den 31.8 Soranerne-AB. 
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CENTER BAGERIET 

3300 Frederiksværk 

Telefon: 03 -12 23 06 

f'f};,W J4l0Mh 
\,,,.,;� Tlf422690 

Kate Crilsen 

OANMARKSGAOE 55 

9900 FREDERIKSHAVN 

Tlf. (08) 422690 

KOMMER DE TIL PRÆSTØ 
- BESØG DA

Svend Gønges Kro 
... hyggelig kroatmosfære 
4720 p,.., . Tlf. (03) 791027 

ERIK LARSEN 
tømrermester 

Marg rethevej 23 -7800 Skive 

Telefon 07 - 52 48 36 

Alt tømrerarbejde såvel nybyg -
omforandringer - tilbygning og 
reparationer. 

- Et godt sted at handle -

Ledøje Brugsforening 

LEDØJE BYGADE 13-2750 BALLERUP 
TLF. 02 -97 37 21 

MASKINSNIEDKERI Ring venligst efter brochure. 
1. kl.s TØMRER- OG SNEDKERARBEJ- Stort �dvalg i t�ælister, spånplader, be-
DE udføres. klædmn�sprof1ler m.m. 
SOMMERHUSE i serie leveres efter op- - også til HOBBY og GØR-DET-SELV 

FOLK gave. 

Mogens Pedersen 
tømrer- og snedkermester 
tlf. 08- 29 37 33 - Røllikevej 7, Vodskov 

KØB� 
Sodavandsapparat hos 

JAN's 
FARVE-, TAPET- OG 
MATERIALHANDEL 

CYKEL& 

Borgbjergsvej 1 
2450 Kbh. SV 

Telf. (01) 315209 

KNALLERT CENTRET 
L YKKEGADE 25, 9000 ÅLBORG 
TLF. (08) 128176 

Henning Pedersen ApS 
MURERMESTER 

Engparken 4 - 8362 Hørning 

Telefon (06) 92 20 03 

Murerarbejde - isolering, fliser- og mosaikarbejde.

Tagarbejde - reparationer.

Udsugningsanlæg 
rumventilation 
sprøjtekabiner 

INDUSTRI VENTILATION ApS 
ingeniør,- handels og entreprenørfirma - tlf. 03 -584443

Slagelse vej 32 - Harrested - 4200 Slagelse, DK-Den mark

Emil Jørgensens Eftf. 
V/ BENT THOMSEN 

Vognmandsforretning 
Margrethevej 13A-4400 Kalundborg 
Tlf. 03 - 51 05 62. 
Kran med læssegrab. Muldjord, grus og 
sten leveres. Containere udlejes. 

ALBÆK JENSEN 
GLARMESTER 

Langgade 4 . 4780 Stege . Tlf. (03) 81 10 97 

Alt glarmesterarbejde udføres, såvel nybyg, tilbyg 
og reparationer. 
Thermoruder leveres og isættes. 



Venlig hilsen 

Johs. Rosteds Eftf. 
vi J. F. Lohse 

Skoartikler en gros 
CarlJacobsensvej 16 

Tlf. 01 - 46 24 55

Salonen for HENDE og HAM 

Rutebilstationens frisørsalon 
Rutebilstationen, Arhus 

Telefon(06)121845 

Alt indenfor moderne M.rp/eje. 
Husk: ingen tidsbestilling. 

På gensyn 
DORTE BENDTSEN 

RESTAURANT »TOPPEN« 

TIL HVERDAG OG FEST 
Bymarken - Telefon 03 - 36 04 12 

4000 Roskilde 

Husk! Vores Diner Transportable! 

Vester Hornum Taxi 
og turistbus 
KAJ PEDERSEN 

Binkelvej 4 - Vester Hornum 

9600 Aars - Telefon 08166 33 13 

J. A. s. CYKLER (BILLUND)

BUTIKSTORVET 

Telf. (05) 33 2037 

KVALITET, GARANTI, SERVICE 

Hvor holder man festen eller mødet? 
selvfølgelig på 

MØLLEGÅRDEN 
(Gilleleje-Hallen) 

3250 Gilleleje - Tlf. (03) 30 02 03 - 20-350 couverts.

Indhent personligt tilbud på tlf. (03) 30 02 03. 

STÅL- OG JERNKONSTRUKTIONER 

Reparation af entreprenørmateriel. 

TRAPPER 

Nyråd smede- og maskinværksted 

Skovstræde 1 . 4760 Vordingborg 

Telefon 03 - 77 30 17 

samt alt trykluftautomatik 

AP TRANSPORT 

Hedegade - 6731 Tjæreborg - Tlf. 05 -17 52 69. 

Affaldscontainere udlejes til firmaer, forretninger, 
håndværkere, husejere. 
Grus og sand leveres. 

1;13•3�1=1 
KROSTUEN 62 32 27 
STEAK HOUSE 62 91 87 

Møde-og 
selskabslokaler 

Aaboulevarden 129 
8700 Horsens 

HØRNING KRO 
8362 Hørning, telefon 06 - 92 13 11 

DAGLIGE TILBUD: 
Kl. 12-15: Familieplatte kr. 46.50 

Kl. 15-22: Tre retter ................................... kr. 71.00 

Det varme køkken har dagligt ilbent til kl. 22.00 

- og det kolde køkken til kl. 23.00. 

Selskabslokaler, hyggelige værelser, keglebane, 1. 
kl. køkken og velkvalificeret personale. 
Gratis brudesuite til nygifte ved bryllupsfest pil 
kroen! 

Velkommen pl. Hørning Kro 

BITTEN OG SØREN 

HUNDESALON BEAUTY 
Trimming, bad, klipning. 

KAREN PEDERSEN 

Grønnevangen 3 vi Jernbanegade 
9000Alborg- Tlf. 1 2 4997 

Et firma med håndværk, design og kvalitet i højsæde. 

MODERNISERING 

til- og ombygning - Nybygninger af enhver art. 
START MED OS 

Ib Feldborg Jensen 
tømrermester 
Tvevadvej 2, Skibbild - 7480 Vildbjerg, 

tlf. 07-13 7015. 



Græsted ejendomskontor 
Økonomisk rådgivning er en tillidssag. 
- det naturlige midtpunkt når det drejer sig
om handel med fast ejendom . . .

Vi kender netop det område, hvor Deres sommerhus eller 
helårshus er placeret. De får derfor altid den rigtige pris og 
orientering. Så derfor skulle De gøre som så mange andre-kom 

ind og få en hussnak med os. 

Langfristede lån til alle formål - til højest mulige kurs! 

Få fast grund under fødderne. Gå til 

Græsted Ejendomskontor 
Telefon 03 - 29 11 66 

ERLING MAIBING, GRÆSTED STATIONSVEJ 14 

3230 GRÆSTED 

Fortsatsvinduer med PVC-bånd, thermoruder, tæt
ningslister, loftsisolering. 
Udnyt skattefradraget ved isolering - tal med 

TILST GLAS 

v/CHR. BACH 

Havkærvej 32 - 8381 Mundelstrup.
TLF. 241616
Tilbud uden forbindende. 

Asminderød Kro 

- familiefest i Fredensborg

Velkomstdrink, 3 retter mad med vine ad libitium,
kaffe og et glas cognac eller likør. 
Natmad til at afslutte en festlig aften. 
Bordpynt samt bus inden for 40 km. 23" 
Pris pr. couvert fra kr. ........................... .:,;

TELEFON 03 - 28 00 02 

THERMORUDER 
en sund investering 
luk varmen inde og kulden ude, undgå generende træk. 
Spar energi og penge. 

Snedker- og tømrerarbejde. 
Nybygning og ombygning, arkitektarbejde. 

SPECIALITETER: 
bondehusvinduer og døre. Almindelige vinduer og døre. Trap
per afpasset boligmiljøet. 

UDNYT TAGETAGEN! 
Er De glad for Deres hus og boligomgivelser, men har brug for 
mere albuerum, er dette løsningen med fordele. 
Drøft Deres boligproblem med os - vi er specialister. 

UGERLØSE MASKINSNEDKERI 
Ellemosevej 5 .  4400 Kalundborg . Tlf. 03/50 41 65. 




