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2009 var et begivenhedsrigt år, derved

■  At landsholdet ikke fi k så god en placering ved årets WCQ, 
så det desværre blev til nedrykning.

■  At danmarksturneringen for tredje år i træk endte med 
en spændende omkamp, denne gang mellem Glostrup og 
Herning om DM-guldet, hvor sidstnævnte for første gang 
vandt mesterskabet.

■  At pokalturneringen endte med en noget overraskende 
vinder, idet Esbjerg slog Glostrup i fi nalen.

■  At Amjad Khan fi k debut på det engelske testhold. Det var 
noget af en bedrift.

■  At integrationsprojektet er kommet godt fra land, og vi 
glæder os meget til at følge dette projekt.

■  At vi nu for alvor har fået styr på konsulent-funktionen, og 
vi fornemmer at der er stor optimisme hos Simon Talbot, 
Mikkel Grøn, Kathrine Brock samt Mobeen Arif.

■  At vi igen er ved at få damecricket på programmet – det 
bliver spændende at følge.

■  At der i DCF’s historie aldrig før har været så mange for-
skellige aktiviteter i gang på samme tid.

Lars Hansen
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■ Af Thomas Kentorp

Sikken en forskel et år kan gøre. I Dansk 
Cricket-Forbunds bestyrelse har vi konsta-
teret, at vores forbund aldrig har været 
bedre klædt på økonomisk, men sports-
ligt skal vi starte på en frisk. Sagt på en 
anden mere positiv måde: I Dansk Cricket-
Forbund er vi klædt på til en frisk start.

Sidste år på denne tid var jeg på denne 
plads i Årsskriftet behersket optimist 
med hensyn til landsholdets chancer for 
at blive hængende i verdens top 20, som 
spiller fl erdages cricket hele året rundt i 
Intercontinental Cup. Det ville have kræ-
vet, at landsholdet vandt et par kampe i World Cup Quali-
fi er turneringen i Sydafrika i april 2009, men som bekendt 
tabte vi alle vores kampe. Strategien med at give vores 
’gammelmandslandshold’ en sidste stor turnering, og så 
vente med generationsskiftet til efter turneringen, slog 
fejl. Den fl inke version af præstationen i Sydafrika er, at vi 
spillede glimrende kampe undervejs og gjorde Danmark 
ære med fi ght og sportsånd, især i kampen mod Holland, 
hvor Michael Pedersen scorede et utroligt fl ot century. 
Den hårde version er, at Danmark aldrig rigtig var i nær-
heden af at vinde over de meget stærke modstandere. 
Lande, som vi tidligere har spillet lige op med, er simpelt-
hen løbet fra os. Holland, Kenya, Bermuda, UAE, Irland 
og Skotland træner mere og spiller fl ere kampe end os. 
Desuden er alle disse lande lykkedes med at nationalisere 
et par stjernespillere, som er født og opvokset i et af de 
store cricketspillende lande. Dette har vi ikke mulighed 
for i Danmark – tværtimod har vi i årets løb måtte afl e-
verede vores største talent i moderne tid, Amjad Khan, 
til det engelske testhold og Twenty/twenty hold. Med til 
historien fra april 2009 hører også, at vores nøglespillere 
Frederik Klokker, Lars Hedegaard og Thomas Hansen blev 
skadet undervejs. Uanset resultaterne så var ICC-kvalifi ka-
tionsturneringen i Johannesburg en fantastisk oplevelse. 
De smukkeste baner, verdens bedste dommere, sol fra en 
skyfri himmel, og samtidig stor ros til landstræner Peter 
Palle Klokker og holdleder Ole Roland, som holdt humør 
og entusiasme intakt til sidste kamp. 

Vore øvrige landshold deltog som sædvanligt i ICC-Europe 
turneringerne. U19 landsholdet slog Guernsey og spillede 
en fornuftig turnering, mens U17 landsholdet måtte tage 
hjem fra Belfast uden sejre. Vores U15 spillede sig i form 
under turneringen i Skotland og endte med at slå Jersey i 
den sidste kamp, hvilket betød, at Jersey ikke vandt turne-
ringen. A-teamet var i Holland under ledelse af vores nye 
landstræner Simon Talbot og gjorde det godt, selvom det 
var lige ved og næsten med hensyn til at få en sejr. Der 
var stor anerkendelse fra de hollandske værter til vores 
A-teams markspil og kastning, og det luner da lidt. Efter 
sejren over England på Lord’s Cricket Ground i Twenty/
twenty VM i juni 2009 har Holland virkelig fået luft under 
vingerne, og der er ingen tvivl om, at hollændernes succes 

smitter af på alle de cricketspillende lande 
i Europa. Hollænderne regner os ikke læn-
gere for ’arvefjenden’, men nu skal vi bare 
se at komme med på vognen. Cricket er 
en international successport, og Eurosport 
er begyndt at vise kampe fra de store tur-
neringer. 

I juli 2009 blev den første Nordic Cup i 
Twenty/twenty cricket spillet på Svanholm 
Park med deltagelse af Norge, Finland, 
Sverige og Danmark. Turneringen var 
organiseret efter en såkaldt backpacker-
model, hvor omkostninger blev holdt på 
et absolut minimum. Turneringen blev en 
stor succes, og vi regner med, at de nordi-

ske lande er klar til en gentagelse i 2010. Norge vandt tur-
neringen og fejrede sejren med de mange tilskuere, som 
var mødt op. I Twenty/twenty cricket kan alt ske. Den dan-
ske debutant Daniel Nielsen, som er søn af den tidligere 
landsholdsspiller Troels Nielsen, tog i kampen med Norge 
7 gærder for 32 på 4 overs (5 kastet ud og 2 ben for) og 
endte alligevel på det tabende hold. ’Funny old game’. 

I den hjemlige turnering vandt Herning Cricket Club sit 
første Danmarksmesterskab. Det var nødvendigt, at Her-
ning og sidste års mester Glostrup spillede en fi nalekamp i 
Herning, inden Hernings stolte formand Folmer Christian-
sen med tårer i øjnene kunne takke de mange tilskuere, 
der var mødt op. DR-TV kom sandelig også forbi, og der 
kom et klip med cricket i den bedste sendetid om afte-
nen. Tillykke til Herning og et særligt tillykke til klubbens 
utrættelige ungdomsleder Ivan Thomsen – ’arbejdet har 
båret frugt’. I ungdomsrækkerne vandt Ishøj mesterska-
bet for såvel juniorer som for lilleputter, mens det jyske 
kombinationshold fra Herning og Skanderborg vandt 
drengemesterskabet. For første gang i ’mands minde’ 
vandt Svanholm Cricketklub ikke et danmarksmesterskab, 
men mon ikke der bliver lavet om på det i sæsonen 2010. 

Det er et faktum, at vi skal have mere gang i ungdoms-
arbejdet i klubberne. Der er aldrig spillet så få ungdoms-
kampe som i 2009. Heldigvis har vi fået godkendt et re-
krutteringsprojekt i Integrationsministeriet, og Dansk 
Cricket-Forbund kunne i slutningen af oktober 2009 i Kol-
ding præsentere sin udviklingsplan og et udviklingsteam 
bestående af: Simon Talbot, Mikkel Grøn, Mobeen Arif 
og Kathrine Brock. Der er tilsyneladende god opbakning 
i klubberne til vores projekt, og som formand kan jeg kun 
opfordre til at få gang i aktiviteterne på skoler, SFO’er, de 
sociale boligbyggerier m.v. Det er en unik mulighed, som 
dansk cricket har fået med dette projekt. Foreløbigt kører 
projektet i 1½ år, men vi skal helst sikre så stor tilgang af 
spillere til klubberne, at Integrationsministeriet forlænger 
projektet med yderligere 1½ år. Som en ekstra fjer i hat-
ten modtog Dansk Cricket-Forbund i november 2009 en 
check på 200.000 kr. fra DIF’s mediefond. Vor ansøgning 
til ’Forbund i Fokus’ havde lagt vægt på at få vores udvik-
lings- og integrationsprojekt profi leret i medier, hjemme-

Dansk Cricket-Forbund
er klædt på til en frisk start
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sider samt udarbejde elektronisk undervisningsmateriale 
til klubber og skoler, og det vurderede DIF’s bestyrelse var 
den mest seriøse ansøgning. Endnu et skulderklap til se-
kretariatsleder Ole Roland og vores tidligere breddekon-
sulent Mickey Lund for deres seriøse arbejde dag ud og 
dag ind. 

Selvom ungdommen og rekrutteringsarbejde har første-
prioritet i Dansk Cricket-Forbund, så forsøger vi også at 
pleje vore ældre spillere. Old boys turneringen fungerer 
rigtigt godt på Sjælland, og Forty Club deltog som sæd-
vanlig i den årlige turnering med deltagelse af England og 
Holland. Endvidere var Forty Club i Kenya på en kombine-
ret safari- og cricketrejse i oktober 2009 – en tur arrange-
ret af den tidligere landsholdsspiller og sponsor for Dansk 
Cricket-Forbund Torben Nøhr. Desuden tog Dansk Cricket-
Forbunds næstformand Lars Hansen og Svanholms tidli-
gere landsholdsspillere Morten Pettersson og Henrik Pfaff 

initiativ til et landsholdstræf den 26. september 2009 på 
Svanholm Park. Der kom godt 60 landsholdsspillere og le-
dere til festen, hvoraf knap halvdelen spillede cricket om 
eftermiddagen. Det var en dejlig dag og aften, hvor ’or-
det var frit’, og hvor der var plads til gamle anekdoter og 
historier. Hardy Sørensen og Bjarne Lund Petersen fra AaB 
har allerede skrevet til os og spurgt, hvornår der er fest 
igen. Vi vil helt sikkert gentage landsholdstræffet. 

Jeg skal slutte min ’formanden har ordet’ med at sige tak 
til Dansk Cricket-Forbunds bestyrelse for det store frivil-
lige arbejde, der bliver udført. En helt særlig tak til for-
bundets økonomiansvarlige Umair Butt, som også i 2009 
med fl ittig og sikker hånd har styret vores økonomi i fi -
nurlige regneark. 

God fornøjelse med cricketlæsningen i dette Årsskrift 
2009.

Årets turnering
■ Af Peter Power

Året 2009 var endnu et år i dansk cricket, som gav en til-
skuervenlig afslutning, idet mesterskabet måtte afgøres i 
et omspil efter en periode, hvor mesterskabet syntes af-
gjort. Men som det ofte sker, så snubler favoritten i den 
sidste spillerunde og omspillet bliver en realitet. Der var 
desværre en del kritik omkring reglen for omspillet, da 
der ikke tages hensyn til de indbyrdes kampe, men reglen 
blev lavet ud fra det synspunkt, at mesterskabet skal afgø-
res uden nogen tvivl.

Sæsonen 2009 vil også blive husket for en andet ting, og 
det er, at der i år var 9 hold i divisionen mod de normale 
8. Det skyldes jo sagen om Glostrup, der fi k lov at spille i 
divisionen til trods for at de ikke opfyldte betingelserne 
i turneringsreglementet med hensyn til ungdomshold. I 
sådan en situation kunne man ikke tillade en nedrykning, 
og derfor fi k Herning lov til at blive i divisionen og det 
forklarer det ekstra hold.

Før sæsonen startede, kom vore sædvanlige skribent med 
en forudsigelse omkring mesterskabets afgørelse baseret 
på den antagelse, at mesterskabet var afhængigt af an-
tallet af klubfl ytninger. Ordet ”rejsecirkus” blev anvendt 
til at beskrive en klike af spillere, som har skiftet klub 
og derved fl yttet styrkebalancen mellem klubberne. Og 
forud for denne sæson var der fl yttet spillere fra Skander-
borg mod Herning, som derved fi k en favoritværdighed 
til trods for de kun var i divisionen på grund af en afl yst 
nedrykning. Hele denne antagelses giver en bekymring 
for fremtiden, når disse stærke spillere er holdt med at 
spille. Er der andre der har overtaget deres rolle, eller er 
styrken i dansk cricket nedadgående?

Lad os fordybe os i sæson 2009 og dens ”highlights”.

Maj

Carsten Pedersen som i 2009 spillede for Herning viste sit 
værd for klubben allerede i den første kamp ved at score 
46 ud af Hernings 163, der jagtede Esbjergs 162. Herning 
har også udefra fået de berømte Hedegaard -brødre, men 
Lars spillede gennem sæsonen en meget mindre rolle end 
tiltænkt, grundet sin skulderskade og mod Esbjerg var 
Morten ikke med. KB startede sin tilbagevenden til den 
øverste række med en sejr over Nørrebro, mens Glostrups 
nye australier Steven De Bolfo fi k en god debut for klub-
ben med 98 mod AB, der ikke gjorde meget væsen af sig. 
Skanderborgs første kamp måtte afbrydes, da dommerne 
besluttede at forholdene var for farlige for Husums spil-
lere.

Den efterfølgende weekend var Herning i København og 
mødte Glostrup om lørdagen i en ”rigtig herrefi ght”, som 
havde Herning som vinder. Igen var det Carsten Peder-
sen, der var i førersædet hos Herning med 88 ud af 182. 
Glostrups gærdespillere med De Bolfo i spidsen var for 
langsomme til at score i starten, og i jagten til sidst tabte 
Glostrup hurtigt sine gærder. Herning var blevet centrum 
i Jylland for cricket, mens det kneb for Skanderborg, der 
før havde haft denne rolle, i kampen mod Svanholm, der 
vandt nemt med deres australier Scott O’Brien i førersæ-
det med 96. Dagen efter vandt Herning også mod Nør-
rebro, mens Skanderborg ikke kunne klare sig mod AB, 
der pillede jyderne ud for 64. Esbjerg tog imod Husum, 
der igen fandt forholdene i Esbjerg for vanskelige og kun 
kunne klare 74. I øvrigt skulle Esbjergs pitch blive lagt om 
til 2010 så der er håb forude.

Ugen efter var det vejret der havde en hovedrolle og på 
græspitchen på Svanholm Park smed Esbjergs Junaid Na-
gra sko og sokker og bowlede barfodet på grund af for-
holdene i en stærk reduceret kamp, der gik til Svanholm. 
Dagen i forvejen havde Glostrups De Bolfo scoret et cen-
tury mod netop Esbjerg, der måtte lægge ryg til et stort 
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nederlag. KB fortsatte den gode start på sæsonen med en 
sejr over AB, mens Skanderborg fi k points på tavlen ved 
en lille sejr over et godt kæmpende Husum hold.

Esbjerg fandt ud mod slutningen af måneden ud af at de 
skulle nok koncentrere sig om at undgå nedrykning efter 
at havde tabt hjemme mod KB, der vandt deres tredje sejr 
i træk. ”Vi smed vore gærder væk på alle mulige måder”, 
fortalte anfører Peer Jensen, der kunne være yderst til-
freds med sin egen kastning med 2/9 på 10 overe. Det må 
man kalde respekt fra KB`s side. Om lørdagen i Skander-
borg var hjemmeholdet forberedt på et større nederlag 
mod Glostrup efter fl ere afbud og Glostrup havde ingen 
problemer med at vinde, idet Skanderborg bare var ude 
for 56 efter at havde begrænset Glostrup til 203. Om lør-
dagen mødtes Glostrup og Herning allerede for anden 
gang og tilskuerne blev vidne til endnu en tæt kamp mel-
lem de to favoritter til titlen, og man kan kun sige, at Glo-
strup lod sejren slippe væk, da var foran i scoringshastig-
hed med gærder i behold og man sad og tænkte, nej, nu 
taber Herning. Men alligevel så sker det der ikke må ske, 
og gærderne falder og Glostrup ender 40 points bagefter 
Hernings 229! 
Mens Glostrup var ved at tabe, spillede Svanholm på Nør-
rebros berygtede bane. Forholdene var så ringe, at Svan-
holms formand gik til angrib med pennen: ”Naturligvis 
– når man nu skal genere idrætsfolkene – så slår man ikke 
græsset på det område, som man ved, er stopfyldt med 
hundelorte og hvor idrætsfolkene skal stikke hænderne 
ned. På foldbanerne, der er slået, er det da kun støv-
lerne, der bliver griset til”. Overraskende nok havde det 
en virkning, der gjorde at Nørrebros bane var fi nt klippet 
til næste hjemmekamp! Svanholm vandt kampen trods 
forholdene og holdt sig derved i kontakt med topholdet 
Herning. Men KB vandt deres 4 sejr i træk og kom derved 
øverst i rækken, idet KB vandt en storsejr i Husum, hvor 
Yassir Iqbal scorede sit første century (104). KB præsterede 
289/7 og Husum svarede med 151.

Svanholms ubesejrede status holdt kun til den efterføl-
gende weekend, da de mødte et velmotiveret Glostrup- 
hold. Svanholms indledende 179/8 skyldtes mest Scott O 
Brians 46, Max Overgårds 35 og Zishan Shahs 31, men det 
var ikke nok mod Glostrup, der passerede efter kun 41 
overs takket være bl.a. Peter Poulsen. Esbjerg holdt sig 
fra nedrykningsstregen ved at vinde over et stadig ska-
desramt Skanderborg-hold. Om søndagen nød Nørrebro 
de forbedrede forhold på Kløvermarken ved at Aftab Ah-
med scorede 132 not out ud af 249 mod AB, der trods 

alt svarede med 209. 
Samme dag var der 
”topkamp” mellem 
de to ubesejrede hold 
i rækken KB og Her-
ning på Peter Bangs 
Vej. KB lavede 165/8 
med Mohammed Fa-
rooq som bedste med 
68. KB holdt Herning 
pænt nede i første 
halvdel og brødrene 
Pedersen var længe 
om at komme lidt i 
gang. KB fi k sin sidste 
opmuntring, da Her-
nings fjerde gærde 
røg ved 71, og fi k sit 
skud for boven, da Ja-
cob Larsen (65*) blev 
tabt på grænsen ved 
17. Han og Hamad 
Zaman (30*) sørgede 
derefter for sejren. 

JUNI

AB var på tur i Jylland den første weekend. Om lørdagen 
scorede AB 308 mod Skanderborg, hvor Naveed Moghul 
nåede sit century med et nyt bat efter det gamle gik i styk-
ker. Naveed satte sit præg på AB’s halvleg med 14 4’ere og 
3 6’ere før han blev grebet ud. Så kom Khuram Hayat ind 
og føjede mere skade til Skanderborg ved at hamre 55 ud 
på 16 bolde. Skanderborg nåede 178 takket være Morten 
Kristensen med 59*. AB fortsatte det gode spil om søn-
dagen, og endte med en vaskeægte overraskelse ved at 
besejre Herning på deres hjemmebane. Herning havde en 
off day, hvor de tillod AB at score 238. Uden Carsten Pe-
dersen kunne de kun præstere 172. KB’s fi ne sæson fi k et 
hak i tuden mod Nørrebro. Nørrebros indledende 198 var 
et realistisk, omend svært mål for KB`erne, hvor storta-
lentet Ali Imtiaz Ahmed omsider tog sig sammen og både 
stillede op og scorede points (49) i en rimelig fart. Ved 
150/7 havde KB fortsat en mulighed, men det blev kun til 
166. Det står sløjt til i Husum, hvor Husum indledte mod 
Svanholm med 125 og Svanholm gjorde kort proces, da 
Scott O’Brien kom til gærdet (70x).

KB`s Farrukh Shezad var indlagt i den forløbne uge til be-
handling for en sjælden sygdom, men kunne ikke holde 

Bobby Chawla, Svanholm i en appel

Carsten Pedersen, Herning

Naveed Mughal, AB century mod Skanderborg
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ud at være der, og tog sig selv en lille orlov for at spille 
for KB mod Svanholm. Under KB`s marktur og efter sin ud-
mærkede kastning blev han ramt i ansigtet af bolden og 
måtte på skadestuen på det hospital, hvor han i forvejen 
var indlagt - og han blev syet sammen. Han kom tilbage og 
battede, men det var ikke nok mod Svanholm der havde 
indledt med 279 mod KB’s 164. Glostrup var taget til Hu-
sum, og det blev til den forventede sejr til Glostrup mod et 
hold, der mere og mere ligner en nedrykker. Aftab Ahmed 
fra Glostrup fi k et hattrick i kampen inklusive Müller brød-
rene. Det, der desuden huskes fra kampen, er dommerens 
vurdering af vejret, da de skar kampen ned til 40 overs i 
forventning om et regnvejr der udeblev! Herning vandt 
en storsejr i Skanderborg, der er nu også er et bundhold.

Ugen efter var Skanderborg på besøg i Husum og de to 
bundhold spillede en lige kamp med hjemmeholdet så 
marginalt bedre, at det kunne sikre sig årets første sejr 
takket være Gerrit Müllers 83 og dermed fortsat har noget 
at spille for. Nørrebro besøgte Esbjerg og var ikke bange 
for at batte først på den frygtede pitch. Der var som sæd-
vanlig god bevægelse i luften for bolden, men det gene-
rede ikke udeholdet synderligt, idet det startede med 266 
men Esbjerg kunne kun svare med 149. Om søndagen KB 
havde gravet Baljit Singh frem med et par timers varsel, 
da den oprindelige keeper blev forhindret. Han var ikke i 
form og gjorde ikke noget indtryk. KBs 156 klaredes næ-
sten alene af Martin Jensen (92), men det var ikke noget 
problem for Glostrup. Svanholm havde Søren Vestergård 
med for første gang i denne sæson mod AB og han gjorde 
indtryk med 53 ud af Svanholms vindende 125/5. Dagens 
overraskelse skete i Husum, hvor hjemmeholdet vandt en 
sejr over Nørrebro takket være regnvejret, der gav dem 
en nem target score.
Her sidst i juni, hvor sommerferien nærmer sig kan man 
begynde at gøre status. Tilbage i DM-kapløbet er kun 
Svanholm, Glostrup og Herning. Herning har vundet 2 
gange over Glostrup, Glostrup en gang over Svanholm, 
mens de to kampe mellem Svanholm og Herning mangler. 
KB, AB og vel også Nørrebro ligger forankret i midten, 
mens kampen om at undgå sidste og næstsidstepladsen 
står mellem Esbjerg, Husum og Skanderborg.
Herning spillede en fl yttet kamp i Husum og præste-
rede ikke overvældende 203/7. Husums Gerrit Müller gik 
rundt om banen uden at deltage Han havde fået trukket 
en tand ud og havde smerter. Dermed var Husum uden 
reel chance for at nå i nærheden af 200. AB vandt ude 
over Esbjerg og er kommet sig efter en skidt sæsonstart. 
Svanholm og Nørrebro brugte græspitchen. Den var som 
en motorvej at spille på. Ikke noget i den for kasterne, 
så Nørrebro lavede noble 215, men det så ikke så over-
vældende ud, da Svanholm først mistede sit tredje gærde 
ved 175. KB startede deres weekendtur i Jylland med at 
besøge Skanderborg, der gik først til gærdet. Det kniber 
stadig med at nogen Skanderborg spiller kan gøre sig be-
mærket med battet. Med bidrag fra KB’s kastere på ekstra 
sluttede Skanderborg på 167. Trods pres ved 78 for 5 lyk-
kedes det KB at passere med 4 stående. KB’s sejr betød 
reelt, at de ikke kunne rykke ned og det var nok medvir-
kende til at holdet dagen efter blev kastet ud for 69 af et 
veloplagt Herning hold der kun tabte to gærder i at pas-
sere. AB`s Bashir Shah kom ind som 5. gærde med halvde-
len af overne kastet i Husum, da toget syntes at være kørt 
for AB. Men han holdt sammen på anden halvdel af AB`s 
gærdeside i denne sejtrækker af en kamp og AB kunne 
opnå gevinst ved at score 12 i den sidste over med Shah 
inde sammen med sidstemanden. Men det lykkedes ikke 

– AB ude for 239 – 11 for lidt. Husum scorede indledende 
250/9 med Hauke Müller i spidsen med 70.

JULI

Måneden begyndte skidt for bundholdet Skanderborg 
mod Nørrebro. Imran Khan spillede en fejlfri halvleg for 
Nørrebro og førte an i klubbens 278/6. Sammen med Af-
tab Ahmed (80) havde han en trediegærdestand fra 54 
til 226. Aftab blev bedste kaster med 3/30, da Skander-
borg (kun 10 mand med Th. Bratbøl skadet) var ude for 
171. Det andet bundhold, Husum, følte formentlig trang 
til at myrde anføreren, da han meddelte, at han havde 
tabt lodtrækningen og blev sendt i marken mod Glostrup 
i Glostrup. Det blev også slemt, men det kunne være gået 
endnu værre på den drønhede dag. Glostrups 305 fi k et 
ganske nobelt modsvar af Husums 214. Da Husum kom til 
Peter Bangs Vej dagen efter kunne kampen ikke spilles da 
vandingsanlægget havde lagt banen under vand. I hast 
lykkedes det at fi nde plads i Hvidovre, hvor Husum ind-
ledte med beskedne 124 på 34 overe i 40 overes kampen. 
Finn Kleissl tog 3 gærder i en over tidligt i KBs halvleg og 
Husum lugtede blod, men Yassir Iqbal og Rizwan Tabas-
sum battede stort set sejren hjem.

AUGUST

Efter sommerpausen var Nørrebro i Jylland og om lørda-
gen mod mesterskabsfavoritterne, hvor det lykkedes Nør-
rebro at begrænse Herning til 181 all out. Herning viste 
derimod deres styrke ved at fjerne nøglespillere som Aftab 
Ahmed for ingenting og gassen gik ud af københavnerne, 
der var ude for 66. Lørdagen så en vigtig kamp i bunden 
mellem Esbjerg og Skanderborg. Esbjerg åbnede med 285 
og Skanderborg mistede Søren Kirk pga. en skade. Med 
Peter Grünwalds hjælp endte Skanderborg på 145, men 
holdet er nu isoleret i bunden af divisionen. Om søndagen 
havde Skanderborg en ny kamp med besøg af Nørrebro. 
Og her gik det ikke spor bedre, da Nørrebro passerede 
Skanderborgs total på 175 for tabet af 7 gærder i, vel og 
mærke, en nedskåret kamp. Svanholm slog et afbudsramt 
KB-hold med 8 gærder. Markspillet med i hvert fald seks 
oplagte drops fordelt ligeligt på de to hold, var ikke en 
elitedivision værdig. Spillerne har i hvert fald ikke brugt 
sommerferien til at marktræne.
Herning cementerede ugen efter sin førerposition i eli-
tedivisionen med en sejr på beskedne 3 points ude over 
Svanholm. Det var en kamp, der havde det forunderligste 
forløb. Hernings indledende 189 var altid en af de scorer, 
der betød at resultatet kunne gå begge veje, men at den 
skulle gå Hernings vej på den måde, det skete, kunne in-
gen forudse. Svanholm lå ellers i en oplagt vinderposition 
takket være Søren Vestergård (76) hvor Svanholm havde 
23 overe til manglende 61 points med 8 gærder tilbage. 
Og 20 af de 23 blev brugt men ikke som forventet. Flere 
af gærdespillerne gik på måder, som man normalt kun 
ser i ungdomscricket. Stokket ud på tidspunkter, hvor der 
var masser af overe og en nem bold skovlet tilbage til ka-
steren. Hernings juniorlegspinner Ihjas Saumy endte som 
Hernings matchwinner på kastesiden med 4/43. 
 
Nørrebros bane var klippet imponerende fl ot med Esbjerg 
på besøg med en Peer Jensen (57) i spidsen, trodsende alt 
hvad han havde af benbesvær, og Esbjerg indledte med 
201, men havde ikke kastningen til at true Nørrebro, der 
med Rizwan Islam (69) i spidsen passerede for tabet af 4 
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gærder. Glostrups mandskab for adskillige spilleres ved-
kommende nærmest ukendeligt i forhold til, hvad man 
ser til hverdag. Men når bare man har en spiller som Ste-
phen de Bolfo til rådighed, så kan det næsten være lige 
meget. Han går simpelthen ikke mod det middelmådige 
kasteangreb som ligeledes reserveramte Nørrebro stillede 
op med. Nørrebros 169 blev overgået for tabet af 3 gær-
der. KB så ud til at gentage det kunststykke, som Svan-
holm lavede dagen forinden, med at smide en sikker sejr 
væk. Esbjergs indledende 153 så ikke ud til at være nogen 
opgave, da Yasir Iqbal (88) dominerede festlighederne. 
Men da han gik fremviste KB en blanding af reserver og 
ryggesløs gærdespil, så pludselig skulle et sidste gærde 
lave en fem stykker for at KB kunne vinde og det gjorde 
det.

Man of the match for Svanholm, 44 årige Allan From med 
6 gærder for 21 og 56 points, har ikke set nettene indefra, 
i hvert fald de sidste 10 år – og var tilkaldt som reserve 
efter et af de mange afbud, der tydeligvis plager alle hold 
i år. Væsentlig mere fl ittig er Husums topscorer Flemming 
Wiese, der insisterede på, at han havde trænet en gang 
indenfor de sidste fi re år. Han åbnede for Husum og var 
topscorer med 60. Husum brugte alle sine overs og lavede 
150/9. Allan From skulle til en familiebegivenhed, åbnede 
og skulle skynde sig og havde besvær med at komme ud, 
men lavede 56 på 51 minutter og da havde Svanholm 151. 
Zishan Shah topscorer med 59, da Svanholm passerede for 
tabet af et gærde i over nr. 17. Glostrups kamp mod KB 
gik i samme skure. Det regner åbenbart mere i Glostrup, 
for her kunne kun spilles 35 overe. Dem brugte KB til at 
producere 133 – ja det var vel nærmest Yassir Iqbal, der la-
vede dem med 80 på hans konto. Glostrup passerede for 2 
gærder på 22 overe. Steven de Bolfo, der må operere med 
et voldsomt stort gennemsnit med 62.
 

Det var de fi re mest truede hold, der mødte hinanden 
søndag. Nørrebro-Husum og AB-Esbjerg.
Esbjerg, forstærket med vægtløfteren Peter Banke, star-
tede med 166 mod AB, men AB kom hurtigt i vanskelighe-
der og havde 9 nede for 58, før sidstegærdet fi k totalen 
op på 88. På Kløvermarken indledte Nørrebro med 159 
mod Husum, der havde fået Müller brødrene med til da-
gens vigtige kamp. Men de kom slet ikke i rampelyset. Det 
var derimod Jörg Krüger, der viste hvor langt et lodret bat 
og masser af fi ghtervilje kan bringe en spiller. Hans episke 
59 på 36 overe lige netop den medicin, der kunne bringe 
Husum forbi Nørrebros total. Krüger fi k værdifuld bistand 
af Kasper Blumenau, der er vendt hjem til folden efter et 
halvt år på idrætshøjskole i Danmark.
Ugen efter var Svanholm på besøg i Jylland og var om lør-
dagen i Skanderborg. Det skulle være en overkommelig 
opgave, da holdet er så godt som nedrykket. Men man 
havde ikke regnet med at Rizwan Mahmood netop i dag 
ville slå til. Sammen med Morten Christensen (46) hævede 
han Skanderborgs total fra 119 til 242 og endte med 101. 
Svanholm så ud til at være ude af kampen med 8 gærder 
ude for 107. Men en niende stand mellem Max Overgård 
(71) og Taha Ahmed (47) bragte holdet på 172, førend det 
begyndte at gå ned ad bakke og Svanholm var ude for 
225. Om søndagen var Svanholm i Herning til deres første 
møde. Herning var veloplagt ved gærdet og takket være 
fl ere gode scorer stod der 285 på tavlen efter 50 overs. 
Svanholm var med 92 for 2 overbevist at totalen kunne 
nås, men introduktion af spin blev Svanholms nemesis 
da Ihjas Saumys legspin tog 6 Svanholmer gærder for 18 
og holdet endte på kun 165. I København var AB`s spil-
lende pakistansk/newzealandske træner Tausif Satti helt 
ødelæggende for Husum, der ellers havde alle de bedste 
med. Satti (6/29) skar sig igennem Husums top og Husum 
var ude for 96 eller 102 points for lidt i forhold til AB. Un-
der kampen mod Nørrebro klappede Glostrup på et tids-
punkt voldsomt af Stephen de Bolfo, idet han efter det 
oplyste skulle have scoret sit points nr. 1.000 for Glostrup 
i denne sæson. Det lyder næsten utroligt, men under alle 
omstændigheder har han v æret en pointsluger. Her la-
vede han 49* not out ud af Glostrups vindende 145 for 3. 
 

Den sidste weekend var AB på besøg på Svanholm Park og 
på græspitchen som ifølge dommeren var død som Vestre 
Kirkegård i den ene ende, blev AB sendt til gærdet da 
det var fugtigt og kunne ikke få spillet til at hænge sam-
men pga. pitchen. De var ude for 103 på 46 overs, og da 
Svanholm kom til gærdet var forholdene blevet så meget 
bedre, at de ikke havde noget problem med at passere 
efter 14 overs. Skanderborg var i Glostrup og havde 7 Glo-Lars Thorsen, Skanderborg out

Martin Øre, Esbjerg ’farvel og tak’

Lars Hedegaard, Herning grebet ud i kampen mod Svanholm
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strup gærder nede for 142 men Henrik Hansen sørgede 
for at Glostrup endte på 228. Skanderborg have ikke no-
get modtræk ved gærdet, og var ude for 87 takket være 5 
gærder fra Glenn Larsen. Herning var i Esbjerg under fug-
tige forhold med regnvejrspauser, og det betød at kam-
pen blev fattig på points, da gærdespillerne var forsigtige 
på Esbjergs berømte pitch. Det vidste Herning og sendte 
Esbjerg til gærdet. Alle mand var ude i den 48. over for 
109. Det var ingen let opgave for Herning med 3 gærder 
nede for 18, men Michael Petersen sørgede for at Herning 
passerede for tabet af 5 gærder.
På AB var Nørrebro ude for 74 på 25 overe. AB`s spillende 
træner Tausif Satti var den rene matchvinder med 5/25 og 
bagefter topscorer med 23, da AB under en del besvær 
passerede for seks gærder på 28 overe. Her var det Nørre-
bros Faisal Siddique, der gjorde det lyst blandt modstan-
derne med 6/32. På KB blomstrede alle Skanderborgs gær-
destjerner – plus en mere, nemlig Thomas Nielsen. Det må 
være længe siden han har lavet 64. Skanderborg lavede 
236/5 på 40 overe. KB svarede med 193.

SEPTEMBER

Forud for sidste spillerunde kunne Herning afgøre me-
sterskabet med en sejr over Skanderborg. Hvis de tabte og 
Glostrup vandt, ville der være en DM-omkamp. Omkring 
nedrykning vil Esbjerg blive nr. næstsidst og Skanderborg 
nr. sidst hvis Husum vandt. Vinder Esbjerg bliver Husum 

næstsidst, medmindre, der skulle ske det, at Husum taber 
rimeligt stort til Esbjerg og Skanderborg vinder rimeligt 
stort over DM-aspiranterne Herning. I så fald bliver Hu-
sum sidst og Skanderborg næstsidst.
I Herning var der lagt an til den store mesterskabs- fejring 
med stegt gris, men vejret var ikke særligt venligt på da-
gen, hvor det var fugtigt. Herning gik til gærdet og var 
godt stillet med 131 for 4, men derefter faldt gærderne 
og Herning var ude for 183. Skanderborg kom fra star-
ten under pres mens Herning havde en ny bold, men det 
slap, da Rizwan Mahmood kom til gærdet. Med skiftende 
partnere fi k han Skanderborg forbi Hernings total i det 
svigtende lys. Og Hernings nederlag var en kendsgerning. 
Glostrup affærdigede let Svanholm, der faldt sammen 
som en ballon efter en god start i jagten på Glostrups 203. 
Med sejren var en omkamp ugen efter en realitet.
I bundkampen mellem Esbjerg og Husum fi k man en spæn-
dende og dramatisk kamp. Esbjerg indledte med 164/8, 
men det kunne være gået meget værre med 6 mand ude 
for 60. Husums Hauke Müller (55) bidrog til nedryknings-
dramaet med ægte blod, da han fi k en bold på kindbenet. 
Da det gik skidt for Husum kom han ind igen, bundet ind 
og selvom han gik, var han med til at batte sejren hjem. 
Husum passerede i over nr. 49 for 8 gærder. Med resulta-
tet blev Husum oppe mens Skanderborg, trods sejr i Her-
ning, måtte ned i 1. division. 

Hernings DM-vindere
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OMKAMP

Omkampen for det danske mesterskab blev en rigtig pen-
dulkamp hvor det ene hold var ovenpå og så skiftede til 
det andet. Det blev en ganske seværdig cricketkamp og 
mange tilskuere fra begge sider af Storebælt havde fun-
det vej til Herning, hvor regnen blev væk. Glostrup gik til 
gærdet først og fi k en god start og var på vej til en god 
total trods et langsomt scoringstempo. Da De Bolfo i fru-
stration måske slog bolden ud til Jakob Larsen i long-off 
på leg-spinner Ihyas kastning, blev det et signal om star-
ten på en Glostrup- kollaps, således at Herning kom oven 
på. Ingen af de sidste gærdespillere nåede over 10 points 
da Glostrup sluttede på 178 i den sidste over. Til gengæld 
virkede Glostrups kastere f, da Herning virkede nervøse 
ved gærdet. Det betød at Herning mistede gærder og 
kom bagud i scoringstempo. Det så sort ud for holdet da 
Michael Pedersen blev kastet ud, men så overtog Morten 
Hedegaard og Martin Christensen styringen. De træk Her-
ning ud af farezonen og fi k toget på skinner igen ved 
at løfte scoringshastigheden med glimrende løb mellem 
gærderne. Glostrup syntes ikke at have noget modtræk. 
Morten slog et par heftige seksere i sin halvleg og var slet 
ikke i problemer. Tæt ved målet blev Martin løbet ud men 
Morten sørgede for sejren med endnu et grænseslag.
 

1. DIVISION

Styrkeforholdet i 1 division har før i tiden næsten altid 
været todelt med få stærke hold og så en nedre masse. 
I år var ingen undtagelse med bejlerne til elitedivision Is-
høj og Albertslund samt Kolding og Aalborg i front mens 

Fredericia og Køge kæmpede om at undgå nedrykningen 
sammen med KB II og nu Svanholm II.
Sæsonens startede godt for Ålborg, da de slog Kolding i 
den første kamp, men tabte til Ishøj ugen efter. Ishøj star-
tede med lutter sejre inklusiv en sejr over rivalerne fra Al-
bertslund. Men i maj måned måtte Ishøj tage en dukkert 
ved at tabe overraskende til Køge, hvor Ishøjs kastere slet 
ikke kunne fi nde rytmen. Sejren gav Køge luft i division 
hvor Fredericia var sidst uden sejre. I juni fi k Ishøj hævn 
ved at slå Køge klart i returkampen. Samme måned var 
Ishøj i Kolding hvor hjemmeholdet scorede 265 men Ishøj 
passerede i den 46. over. Albertslund lavede nok scorings-
rekord mod KB II med 468 med Mohammed Atif 178 og 
stakkels KB kun kunne svare med 76 med 2 mand skadet. 
Senere var Albertslund ved at tabe til Fredericia, da det 
sidste gærdepar battede 19 points for at få sejren hjem.
Efter ferien forsatte kampen mellem Albertslund og Ishøj 
om førstepladsen. Ishøj slog Kolding på hjemmebanen 
men dagen efter var Albertslund tæt på at forlade banen 
i protest mod dommerne. De vandt kampen, men spillede 
under protest. August så Fredericia vinde deres første sejr 
og det gik udover Svanholm II, der ikke har haft en god 
sæson. Svanholm vandt trods alt i Ålborg men var ind-
blandet i bundstriden. Sidst i august tabte Køge til Fre-
dericia mens Svanholm tabte til Ishøj således at nedryk-
ningen lå til Fredericia og Svanholm. I sidste spillerunde 
tabte Svanholm til KB II mens Fredericia tabte i Ålborg 
og Køge vandt over Kolding. Det betød, at Fredericia og 
Svanholm endte på nedrykningspladserne. Sidste runde 
så også den afgørende kamp mellem Ishøj og Albertslund, 
der endte at blive en neglebider og afgjort på sidste bold. 
Albertslund havde chancen for at vinde ved at score 7 i 
den sidste over, men de klarede kun de seks, således at 
kampen endte uafgjort, hvilket var nok til at Ishøj fi k op-
rykningskampen
I oprykningskampen mellem Esbjerg og Ishøj var Esbjerg 
først ved gærdet og indledte med 142 og holdet må 
takke Peer Jensen med 49 for at totalen blev så høj. Ishøj 
måtte takke Adnan Elahi for sine 54, der holdt halvlegen 
sammen, men de andre spillere kunne ikke bidrage med 
nok til at Ishøj kunne komme i nærheden. Mange blev 
afklædt ved gærdet med manglende benarbejde. Peer 
Jensen med sine 2/9 på 10 overe var nærmest uspillelig 
for Ishøj. Esbjerg forblev med sejren i elitedivision, mens 
ingen rykkede op fra 1 division.

Kolding mod Albertslund – Peder Pedersen (Kolding) i aktion

John Møller, KB
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■ Af Lars Hansen og Peter Power

Denne turnering har det det med ’at være færdig’, før 
det hele sådan for alvor er kommet i gang, men det gør 
måske ikke så meget, idet holdene benytter pokalturne-
ringen som en form for opvarmningskampe til selve dan-
marksturneringen indtil slutkampene.

Dette år var der også overraskelser, lige fra starten af.

Herning havde lidt besvær med at slå Aalborg – holdet 
skulle benytte hele 7 gærder for at overgå Aalborgs ind-
ledende total på bare 80 p.
Husum rejste til Fredericia og vandt, men det glædelige 
var, at det var holdets unge spillere, som her gjorde for-
skellen. Lars Fl. Boldt med bat og Finn Kleissl med bold var 
’dagens mænd’.
Esbjerg startede sæsonen med – uden problemer – at slå 
Kolding.
AB lagde godt ud og besejrede Nørrebro – Nørrebro har 
det med i disse år at forlade denne turnering allerede i 
første runde – så her var nok rundens største overraskelse.
Glostrup mod Albertslund var ikke lige den kamp, som 
Glostrup troede de skulle spille denne lørdag, idet både 
et skotsk rejsehold samt Albertslund mødte op. Glostrup 
– uden nogle af deres bedste spillere ’reddede stormen 
af’ og vandt med Wayne Ackermann som den der klarede 
’skærene’.
Svanholm vandt også planmæssigt over Ishøj, hvor hol-
dets australske træner Scott O’Brien stod for årets første 
century.
KB kom også smertefrit ud af opgøret mod Køge, og 
vandt en komfortabel sejr på over 100 p.

I kvartfi nalerne kom så den næste overraskelse.

Skanderborg slog Herning, der blev årets hold med til-
gang af tidligere Skanderborg spillere samt Hamad Za-
man. Herning var dog uden Hedegaard-brødrene samt 
Carsten Pedersen i dagens kamp, hvor Skanderborgs Jes-
per Hansen blev dagens spiller med 35 points i de sidste 

overs ud af Skanderborgs 152 inklusive 2 seksere og 4 
gærder for seks points på 5 overs, da Herning var ude for 
81 med Mr. Ekstra som topscorer!

Esbjerg ’tog pynten af’ Husum, der var først ved gærdet 
og havde scoret en konkurrencedygtig 193 all out på bare 
36 overs. Hauke Müller (61) og Renald Buss (42) scorede 
pointsene mens Thony Hadersland med 5 gærder tog sig 
af resten af Husum. Esbjergs svar var domineret af en 
gærdestand på 71 mellem Ivan Kristensen (56) og Jakob 
Rubin 53* og Esbjerg havde ellers ingen problemer med 
at passere på 35 overs

Glostrup vandt stort over AB i en kamp, som Glostrup 
gerne villet havde spillet om lørdagen på grund af jubi-
læumsfestlighederne. Så det var en noget træt omgang 
spillere, der mødte op i Gladsaxe om søndagen og de var 
nok mest tilfredse at blive sendt til gærdet. Efter 40 overs 
stod der dog 207 på tavlen hvor Glostrup hamrede 96 på 
de sidste 10 overs med Henrik Hansen i hopla med 47. Da-
vid Christiansen tog over med bolden og tog 5 AB’ere for 
bare 16 points på sine 8 overs. Det kom AB slet ikke over 
og var ude for 95.

Svanholm klarede KB uden store problemer, hvor James 
Moniz fi k sit eksplosive spil til at fungere med 119 not 
out støttet af Thomas Hansens 42 og Hamid Shah 31* i en 
halvleg på 252 points. KB fi k ikke mange ben til jorden i 
sit svar takket være Sair Anjum der tog 5 for 25 og KB var 
ude for 115.

Semifi nalerne blev Svanholm mod Glostrup og Skander-
borg mod Esbjerg.

Kampen mellem Glostrup og Svanholm var i øjenfaldende 
idet ingen af de 2 spillende trænere gjorde sig særlig be-
mærket. Glostrup indledte med 170/9 hvor Martin Jensen 
(45) og Anders Rasmussen (33) havde en førstegærde-
stand på 66. Martin Jensen synes at blive bedre med årene 
og bar Glostrups halvleg senere med bistand af Aftab Ah-
med (31). Kun Scott O’ Brian med sine legskruere (3/20) 

Pokalturneringen …

Esbjergs pokalvindere
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generede udeholdet. Kampen blev spillet på græspitchen, 
der var langsom og Svanholm var tvunget til at spille de-
fensivt med Glostrups præcise kastning. Kun en 4. gær-
destand mellem Thomas Hansen (31) og Hassan Rashid 
(30) fi k kampen til at ligne en konkurrence. Men da de 
to forlod arenaen, den første ved 81, sørgede Glostrups 
disciplinerede indsats for at Svanholm var ude for 115.

Skanderborg valgte at gå først til gærdet i kampen mod 
Esbjerg og mistede hurtigt 2 gærder før Thomas Nielsen 
og Rizwan Mahmood fi k sat lidt skik på halvlegen. Esbjerg 
havde igen Thony Hadersland med, og det var tydeligt 
at Skanderborg på forhånd havde besluttet at ”prikke” 
ham. Hans otte overs kostede kun 9 points. Igen var 
det Jesper Hansen der fi k liv i halvlegen til sidst med 32 
points. De sidste points lavede han med en løber, da han 
forstrakte en muskel ved at undgå at blive løbet ud. Der 
var sammenhold og effektivitet med Esbjergs marktur og 
de fi k samtlige gærder ud for 161. Esbjerg gik til vafl erne 
fra starten af og tvang Skanderborg til at have 3 mand på 
stregen i leg. Det kostede et par gærder, men Jakob Rubin 
og Kent Jensen behandlede Skanderborgs kastere uden 
respekt og sendte dem i alle fi re verdenshjørner med 89 
points på en time. Esbjerg brugte kun 24 overs til at pas-
sere et slukøret Skanderborghold.

Finalen mellem Esbjerg og Glostrup

Det var to venstrehånede spillere der dominerede spillet 
i et varmt og solrigt Esbjerg i dagens pokalfi nale mellem 
Esbjerg og Glostrup. Begge dominerede med battet, men 
én kunne også kaste bolden med en farlighed, der gjorde 
at hans holdvandt kampen.

Det er Peer Jensen fra Esbjerg, der har den evne at få 
mere ud af Esbjergs berømte pitch end andre, og ifølge 
turneringslederen Injam Khokhar, der overrakte poka-
len, ”manden der aldrig holder op med at spille”. Peter 

Poulsen fra Glostrup spillede gennem hele halvlegen for 
Glostrup og med sine 86 points var han den eneste, der 
virkelig bidrog med battet. Peer Jensen derimod pressede 
Glostrup gennem sine 8 overs og fjernede 3 af Glostrups 
farlige gærdespillere. Dertil holdt han den ene ende kø-
rende, mens Esbjerg indhentede Glostrups 174 i den sidste 
over med 3 gærder i behold.

Esbjerg vandt lodtrækningen og sendte Glostrup til gær-
det. Som sædvanligt åbnede Peer sammen med Henrik 
Øre. Peer kunne mere med bolden og det varede ikke 
længe før Martin Jensen og Steven De Bolfo begge var 
tilbage i klubhuset. Aftab Ahmed og Peter Poulsen fi k sta-
biliseret til trods for tabte chancer i marken, og ved 46 på 
tavlen fi k Peer så sit tredje gærde ved at kaste Aftab ud. 
Så begyndt Glostrup at tabe gærder regelmæssigt mens 
Peter Poulsen fi k scoren til at tikke. Det lykkedes Esbjerg 
at få det sidste gærde i den sidste over med 174 på tavlen. 

Esbjerg åbnede med ”Pinchhitteren” Claus Hansen sam-
men med Christian Nielsen og de fi k en god start med 
Claus som den dominerende partner. Der var ikke den 
samme farlighed i Glostrups kastning i starten og de fi k 
først gennembruddet med 57 på tavlen da Claus Hansen 
blev dagens eneste ben-for klient. Kent Jensen holdt ikke 
længe og det fi k Peer Jensen til gærdet og han blev inde, 
mens gærderne gradvis faldt i den anden ende, men det 
vigtigste var, at Esbjerg holdt scoringshastigheden. Det 
var Peer og Henrik Øre, der fi k totalen fra 117 til 153. 
Kampen syntes at gå til Esbjerg, men så steg spændingen 
da Glostrup fi k først Henrik og derefter broderen Martin 
ud. Med syv gærder nede havde Glostrup igen chancen, 
da der var 3 overs igen, men Peer Jensen ville sammen 
med Peter Banke det anderledes. Banke slog konsekvent 
på tværs og slap godt fra det. Peer vidste han ikke kunne 
slå en sekser, men han sørgede for enerne. I den sidste 
over tværsede Banke sejrsslaget med 3 bolde igen.
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■ Af Jørgen Jønsson

Jyderne havde en noget lettere vej, 

da de ikke spillede indledende runde

At Herning ikke fi k spillet indledende kampe i Twenty/20 
– Cuppen, kan vel ikke klandres uldjyderne, der kom fast 
besluttet til Brøndby for at erobre Twenty/20-pokalen.

Nørrebro, der nok har måttet slide lidt mere for at komme 
i denne fi nale, startede i marken, og de havde en del be-
svær med at holde den hårdtslående Troels Thøgersen 
nede. Ud af Hernings total på 138, lavede Troels de 52 og 
han spillede mange fi ne slag, der rigtig kendetegner det 
nye populære Twenty / 20 – cricket.

Herning, der manglede begge brødrene Pedersen, Car-
sten og Michael lod sig ikke slå ud af disse to alvorlige 
afbud og gik frisk til sagen i marken, hvor de 2 Herning 
bowlere, Hamed Zaman og dagens bedste spiller Troels 
Thøgersen, begge tog 2 gærder for 16 og 19.
Nørrebros score blev kun 111 for 9 på de 20 overs med 
Imran Khan som bedste gærdespiller med 45 points.
Efter kampen var Hernings formand Folmer Christiansen 
en både stolt og glad mand, men han havde dog lidt mal-
urt i pokalbægeret at uddele, nemlig dette, at han mente 
at prisen, som var 10.000 kr. for turen til København, var 
lige i overkanten, når man tænker på, at denne fi nale, 
var den eneste kamp Herning har spillet i Twenty/2009-
Cuppen.

Herning vandt Twenty/20 
Cuppen over Nørrebro i 
fi nalen på Svanholm Park

Hernings 20/20 vindere
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■ Af Søren Nissen

2 x Ishøj, 1 x Skanderborg/Herning/Århus 

danske mestre hos ungdommen

De afsluttende kampe om ungdomsdanmarksmesterska-
berne efterlod et nagende spørgsmål om DCF ikke har 
skudt sig selv i foden, ved at acceptere kombinerede hold 
også i fi nalestævnerne samt at organisere sine jyske tur-
neringer i form af rodede stævner, som ingen går op i.
Dermed bliver det afsluttende DM-stævne for jyderne de 
eneste ordentlige kampe i løbet af året. Når man alligevel 
ikke har haft noget incitament til at stille nogle klubhold, 
hvorfor så ikke indkalde forstærkning fra de nærliggende 
klubber. Det er jo tilladt, og man generer ikke nogle af 
sine egne.
Herning var med i alle tre fi nalestævner og ville således 
udmærket kunne have stillet et hold selv, men valgte – 
sikkert for at hjælpe andre – at stille op med spillere fra 
andre klubber.
Skanderborg blev danske drengemestre, ikke mindst på 
grund af en spiller fra Århus, og Ishøj valgte at fylde deres 
juniorhold op med spillere fra Nørrebro.
Det er klart, at hvis DCF ikke sætter et stop for denne 
udvikling, vil der kun blive færre ungdomshold, da de 
bedste vælger at spille ungdomscricket andre steder end 
i deres egen klub, der derved på forhånd opgiver at stille 
ungdomshold.
De klubber, der ikke faldt for fristelsen til at skaffe lidt 
forstærkning, var Fredericia, Svanholm og Ishøj hos lil-
leputterne, AB, Svanholm og Esbjerg hos drengene og 
Svanholm hos juniorerne. D.v.s. 5 af de syv hold var kom-
binerede. To af de tre mesterskaber blev vundet af kom-
binerede hold.
Men derved er der ikke længere tale om en klubturnering, 
men en form for udvalgte hold, der skaffes som et slags 
”tag selv i sidste øjeblik-bord”. Det er utilfredsstillende 
også fordi et dansk mesterskab under disse omstændig-
heder i virkeligheden ikke indeholder meget at glæde 
sig over for de vindende klubber udover fornøjelsen på 
kampdagen, mens det intet fortæller om det ungdomsar-
bejde, der gøres i klubberne.
Konklusion: De liberale regler var udformet af DCF efter 
drøftelser på repræsentantskabsmøderne i bedste me-
ning for at skabe fl ere muligheder. I stedet er reglerne 
blevet en sovepude, der har gjort mesterskaberne til en 
affære uden mening og de indledende turneringer i Jyl-
land uinteressante. 

Drengene

Vi starter med drengene, fordi denne årgang spillede en 
uge tidligere end de andre. Stævnet skulle have været af-
viklet i Herning, men her blev der pludselig dækket op til 
DM-slutkamp mellem Herning og Glostrup, og så husede 
Svanholm Park kampene
Århus fi k sin første 1/11 del af et dansk mesterskab, da 
Oliver Thomas spillede for det kombinerede hold fra 
Skanderborg/Herning/Århus, der slog Svanholm i fi nalen.
Svanholm lavede på den lille bane indledningsvis util-
strækkelige 146. Holdets bærende syntes ikke indstillet 
på, at det var en 2 x 40 overs kamp. Det jyske kasteangreb 

var udmærket og det skyldtes alene Saad Ahmeds 65 – og 
lidt Khizar Javaids 38 – at der blev en slags kamp ud af 
det. Oliver Thomas, Århus kastede nogle udmærkede leg-
cuttere og tog Svanholms tre øverste. Thomas er kommet 
i år fra Sydafrika og har forældre, der er delt mellem de 
to lande. Han er fortsat af drengealder et år mere og vil 
være en stor forstærkning på det danske U-15 hold. En 
lige så fornuftig spiller havde jyderne i Skanderborgs An-
ders Bülow og de to havde en 2. gærdestand, der bragte 
jyderne fra 30 til de sejrsgivende 147. De to spillere ydede 
en perfekt indsats, chancefrit og accelererende. I skarp 
kontrast til modstanderne, der troede, at den stod på sek-
sere fra første bold. 
Det er tredje år i træk, at Skanderborg er en del af et 
drengemesterskab. Den første gang alene og de to næ-
ste gange sammen med Herning og nu yderligere med 
bistand fra Århus. 
Jyderne havde dagen forinden besejret AB`s udmærkede 
københavnske to`ere. Her lavede Thomas ikke noget, men 
Bülow bar gærdesiden med 69 og AB leverede 63 ekstra.
Esbjerg – al ære værd – stillede et rent klubhold. De fi k et 
par øretæver, men klubben viste, at den satser på, at få en 
bred ungdomsafdeling i gang. 

Finalen: 

Herning/Skanderborg over Svanholm med 8 gærder. 
Svanholm 146 (Saad Ahmed 65, Khizar Javaid 38, Oliver 
Thomas 4/30). Herning/Skanderborg 147/2 (Oliver Thomas 
52x, Anders Bülow 50x).

Kamp om bronze: AB over Esbjerg med 175 points. AB 246 
(Hassan Anwar 35, Usman Ali 32, Jawad Ali 29, Mukharam 
Hussain 27, Salim Mendoza 4/34). Esbjerg 72 (Anders Mar-
tinsen 27, Mukharam Hussain 5/16, Jawad Ali 3/13). 

Semifi naler:

Svanholm – Esbjerg. Svanholm vandt med 10 gærder. Es-
bjerg 26 (Mads Henriksen 3 for 4). Svanholm 27/0.

AB – Herning/Skanderborg/Århus. Herning/Skanderborg 
vandt med 39 points. Herning/Skanderborg 189 (Anders 
Bülow 69, Agabi Amtad 27x, 63 ekstra!!!, Hassan Anwar 
3/32). AB 150 (Hassan Anwar 47x, Agabi Amtad 3/36). 

Har DCF skudt sig selv i foden?

DM-vindere drenge – Skanderborg/Herning /Århus
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Juniorerne

Hos juniorerne var der en fi nale, der virkelig bød på spæn-
ding, men hvor kasterne i den grad var underlegne. Svan-
holm præsterede en elendig gang markspil og tilstrække-
lig kastning, så Ishøj med Basit Javed (73x) i spidsen mest 
under en 3 gærdestand på 121 med Saddique Raja (61) 
kunne notere sig for 229/5. Med åbneren Zameer Khan 
(92) i spidsen så det ud til at være opnåeligt for Svanholm. 
Han havde en 2. gærdestand på 125 med Hassan Rashid 
(53), men i de sidste overe, hvor Svanholm skulle score 
omkring 4 pr. over, panikkede gærdesiden, spillede hit 
and run og tre mand blev løbet ud, før det sidste gærde 
blev kastet ud med 225 på tavlen. Uden at være pran-
gende, fi eldede Ishøj bedre end deres modstandere og 
det var rigeligt sejren på 4 points værd.
I broncekampen imponerede Skanderborgs Kamran Mah-
mood med et century på 137 ud af 218/8 og selvom Glenn 
Hedevang (54) holdt sammen på Herning/Ålborgs tropper 
var det for stor en mundfuld. Kamran Mahmood førte 
også an som kaster med 4/25.

Resultaterne:

JUNIORER

Finale

Svanholm – Ishøj. Ishøj vandt med 4 points. Ishøj 229/5 
(Basit Javed 73x, Saddique Raja 61, Omer Raja 27). Svan-
holm 225 (Zameer Khan 92, Hassan Rashid 53, Basit Javed 
2/43).

Broncekamp

Herning/Ålborg – Skanderborg. Skanderborg vandt med 
80 points. Skanderborg 218/7 (Kamran Mahmood 137, 
Gurkirat Singh 2/34). Herning/Ålborg 138 (Glenn He-
devang 54, Kamran Mahmood 4/25, Oliver Thomas 3/22).

Juniorsemifi naler 

Nr. 2 i København Ishøj – nr. 1 i Jylland Skanderborg. Ishøj 
vandt med 81 points. 
Ishøj 232 (Basit Javed 91, Shezad Sharoz 45, Aqil Amjad 
2/34). Skanderborg 151 (Andres Bülow 46, Kamran Mah-
mood 31, Laraib Ahmed 3/16, Basit Javed 3/44).
Nr. 1 i København Svanholm – nr. 2 i Jylland Herning/Ål-
borg. Svanholm vandt med 74 points. 
Svanholm 230/7 (Hamid Shah 107, Hassan Rashid 25, Ih-
jaz Saumy 2/49). Herning/Ålborg 156/7 (Sonny Nielsen 37, 
Glenn Hedevang 24, Zameer Khan 2/2).
 

LILLEPUTTERNE

Ishøj fi k fuldt udbytte af de sidste krampetrækninger af 
cricketsæsonen 2009. Klubben vandt både lilleput-DM og 
junior-DM efter nogle tætte fi naleopgør mod Svanholm.

Begge klubber havde fortrængt deres jyske modstandere 
om lørdagen, og i kraft af at Svanholm var ubesejret i 
begge rækker i den sjællandske turnering og havde slået 
deres modstandere stort to gange i år, var Brøndbyklub-
ben favoritter.

Men sådan skulle det 
ikke gå. Hos lilleputterne 
brød Svanholms gærde-
side sammen, da den di-
minutive legspinner Adil 
Akhtar kom på. Holdet 
gik fra 75/0 til all out for 
129. Mads Henriksens 48 
var det førende, mens 
Adil Akhtar tog 5 gærder 
for 19. Ishøj fabrikerede 
52 ekstra og hvis Svanholm kunne undgå noget lignende, 
skulle det gå an. Men 30 udenom satte Ishøj godt på vej, 
og selvom der var rystelser, vandt holdet med 2 stående 
gærder
Bronzemedaljerne gik til Fredericia takket være Ajanthan 
K. Kumarasamy (32x), der i modsætning til de tre første 
knaldperler spillede fornuftigt og holdt sig inde, så Fre-
dericia med 5 gærder i behold kunne passere Herning/
Koldings indledende 77.

Resultaterne:

LILLEPUTTER

Finale

Ishøj – Svanholm. Ishøj vandt med 2 gærder. Svanholm 
129 (Mads Henriksen 48, Adil Akhtar 5/19). 
Ishøj 133/5 (Farhad Butt 37, Ihteshan Raja 29, Saif Ahmed 
2/25, Mads Henriksen 2/32).

Broncekamp

Herning/Kolding – Fredericia. Fredericia vandt med 5 gær-
der. Herning/Kolding 77 (Frederik Mikkelsen 34, Anojan 
Arul 4/22). 

Lilleputsemifi naler

Nr. 2 i Jylland Fredericia – nr. 1 på Sjælland Svanholm. 
Svanholm vandt med 8 gærder. 
Fredericia 42 (Noman Ahmed 3/2, Danish Azam 2/7). Svan-
holm 46/1 (Toke Larsen 21x).
Nr. 1 i Jylland Herning/Kolding – nr. 2 på Sjælland Ishøj. 
Ishøj vandt med 8 gærder. 
Herning/Kolding 100 (Nicolai Damgård 29, Oliver Dam-
gård Hald 23, Farhad Butt 2/32). Ishøj 106/1 (Achtesham 
Raja 44x, Farhad Butt 26x) Ishøj 133/5 (Farhad Butt 37, 
Ihteshan Raja 29, Saif Ahmed 2/25, Mads Henriksen 2/32).

DM-vindere junior - Ishøj

Alle 4 lilleputhold samlet under lilleput DM i Solvangsparken
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■ Af Jørgen Jønsson

Cricketforbundet modtog 200.000 kr. 

som årets ”Forbund i fokus”

Dansk Cricket er normalt ikke begunstiget med større 
sponsorbeløb og store idrætspriser.
Men i slutningen af november måned blev forbundet 
begavet med 200.000 kr., som årets ”Forbund i Fokus” 
ved en overrækkelsesceremoni i Idrættens Hus i Brøndby, 
hvor Danmarks Idræts – Forbunds medieudvalg var den 
store prisuddeler til det nye ”integrationsprojekt” i dansk 
cricket.

Udviklingen i dansk 
cricket er blevet så-
ledes, at ca. 70% af 
vores medlemmer er 
af anden etnisk bag-
grund, og selv om vi 
i fl ere år har forsøgt 
at integrere og ud-
bygge vores med-
lemstal med denne store gruppe, hvor børn af anden et-
nisk baggrund, rent kultur – og familiemæssigt allerede 
har den store indgroede interesse i cricketspillet, der på 
verdensplan er den 3. største idrætsgren, er det helt store 
”boom” udeblevet indtil videre. 

Prisen skal således bruges til det nye integrationspro-
jekt, hvor vi satser på at få cricketspillet, under mottoet 
”Cricket – Alle er med”, ud på over 100 skoler og nå ud til 
op mod 75.000 elever, hvor vores 2 nye integrationskon-
sulenter skal ud på en masse skoler, i et forsøg på at få 
integreret børn og unge gennem cricketsporten.

Dansk Cricket-Forbund forventer sig meget af dette pro-
jekt, som forhåbentlig vil blive målbart i form af et øget 
medlemstal, der i øjeblikket ligger på ca. 2200 medlem-
mer.

Dansk cricket 
modtog Danmarks 
største Idrætspris

3 friske lilleputter fra AB repræsenterede os på bedste vis

Ole Roland 

DCF’s delegation
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■ Af Søren Nissen

Dansk Cricket-Forbund indledte sit storstilede integrati-
onsprojekt med et velbesøgt møde i Kolding, hvor projek-
tets klubber var repræsenteret. Det er Albertslund, Ishøj, 
AB, KB, Nørrebro, Svanholm, Køge, Fionia, Fredericia, Kol-
ding, Herning og Ålborg.

Projektet har fi re ansatte tilknyttet. De er ikke alle fuld-
tidsbeskæftiget, ligesom Simon Talbot nok er fuldtidsbe-
skæftiget af DCF, men ikke fuld tid ved projektet.

Men i hvert fald er der nu tilknyttet arbejdskraft i form 
af 2-3 årsværk til dette projekt, der vist godt kan kaldes 
sidste udkald, hvis der igen skal gang i ungdomscricket i 
en række klubber. Pengene kommer fra integrationsmini-
steriet, og der er forhandlet en række krav, der skal være 
opfyldt. Projektet er treårigt, men indenfor det første 
halvandet år skal følgende initiativer være udført: 

• 112 skole/institutions besøg 
• 2 nye trænere uddannet i hver klub
• 3 begynder-lejre 
• 3 begynder-stævner for nye spillere

Når disse første mål er udfyldt kan man gå til anden fase 
(altså efter 1 1/2år), hvor følgende mål er fastsat:

• 168 skole/institutions besøg 
• Uddannelse af yderligere 1 træner fra hver klub
• Uddannelse af lærere og pædagoger på 2/3 af de delta-

gende skoler
• Alle deltagende klubber har afholdt 
 et begynder-stævne
• Afholdelse af 6 cricket lejre
• 25 nye medlemmer i hver klub 

Projektet blev præsenteret af de fi re ansatte konsulen-
ter, Mikkel Grøn, Mobeen Arif, Kathrine Brock og Simon 
Talbot.

Mobeen Arif skal især have kontakten til de etniske 
grupper og Kathrine Brock står med ansvaret for at få 
pigecricket i gang igen. DCF får næsten halvdelen af 
sine penge fra ICC i egenskab af at være ”associeret” og 
kravet herfra er, at der indenfor et par år skal være en 
etableret kvindecricketturnering i landet for at tilskuddet 
kan fortsætte på nuværende højde. Så man kan sige, at 
pigerne har en ganske gevaldig klemme på dansk cricket, 
for uden dem får dansk cricket langt færre penge. På den 
anden side. Det har det andet køn også. For hvis projek-
tet ikke lykkes på drengesiden, vil dansk cricket ikke gå 
nogen stor fremgang i møde – og så ryger pengene også. 

Så begge køn er i samme båd.

Efter den indledende gennemgang af projektet, blev der 
på den anden side af frokosten fremvist et antal øvelser, 
der er anvendelige i forbindelse med nybegyndercricket.

Det var ganske opmuntrende at se, at omkring halvdelen 
af deltagerne havde anden etnisk 
oprindelse end dansk. I hvert fald 
har de nogle forfædre, som for-
mentlig ikke er danske.

Nu er det imidlertid ikke sådan 
med projektet, at det er hensig-
ten alene at tiltrække en cricket-
population af anden etnisk op-
rindelse end dansk. Tværtimod er 
det hensigten at integrere, altså 
at tiltrække både de indfødte og 
de ”udefødte” 
 

 

 

INTEGRATIONSPROJEKTET

Velbesøgt integrationsprojekt møde
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■ Af Jørgen Jønsson 

Fremover skal det danske landshold spille 

i den internationale 3. division

Ved forårets store cricketbegivenhed, ICC World Cup divi-
sion 2, var der på forhånd lagt op til at det skulle blive en 
succes historie for dansk cricket.
Vi var mange, der håbede på at holdet ville være i stand 
til at spille sig ind mellem de 8 bedste nationer og dermed 
kvalifi cere sig til VM-kvalifi kationsturneringen 2011, men 
sådan skulle det ikke gå.

Hvorfor gik det galt for det danske hold?

At det ikke blev den forventede succes er der fl ere grunde 
til. En af dem var helt sikkert, at fl ere af de såkaldte ve-
teraner måske ikke i denne turnering var helt oppe i det 
maksimale gear, der kræves, hvis holdet skulle have succes.
Også skader på det værst mulige tidspunkt var stærkt 
medvirkende til, at det danske hold aldrig rigtigt kom 
til at fungere optimalt. Lad os blot i fl æng nævne: Lars 
Hedegaard gik i stykker inden turneringen rigtig kom i 
gang. Thomas Hansens fodskade var ikke rigtig kommet 
sig fuldt ud, Frederik Klokker brækkede tidligt i turnerin-
gen en fi nger, og fl ere andre trak med småskavanker, som 
der ikke er råd til, når man har en smal trup ved sådan et 
vigtigt mesterskab.

Når dette er beskrevet, så er sandheden nok også, at vi 
her var ude i konkurrence mod nationer, der alle har op-
rustet mere end det vi i dansk cricket magter – både spil-
lemæssigt, med masser af aktiviteter og nationaliseringer 
og økonomisk, hvor man nærmest har det indtryk, at vo-
res konkurrentlande næsten alle får tilført så store øko-
nomiske midler og muligheder, at de pågældende landes 
forbunds – økonomi kommer i anden række.

Spillekvaliteten er blevet hævet 

markant i de associerede lande

En anden faktor, som ikke er uvæsentlig når vi skal be-
dømme det danske hold er at de andre associerede lande 
spillemæssigt er gået meget frem. Alene den store natio-
nalisering, der i øjeblikket diskuteres meget i de interna-
tionale kredse, har naturligvis sin indvirkning på det styr-
keforhold, der nu tegner sig. Vi får ikke så meget tid til 
at ”genrejse” det danske landshold, der i vinteren 2010 
skal ud til et af de varme lande og spille ICC World Cup 
Division 3. Her kommer vi til at møde gode cricketnatio-
ner som Oman, Hong Kong, Papua Ny Guinea blot for at 
nævne nogle, så det bliver svært.

Vi erobrede alt for få gærder 

til at vinde kampe

En anden vigtig grund til at vi ikke vandt kampe, var efter 
min mening, at vi ikke formåede at tage gærder nok i 
kampene. Når man kigger på de tørre tal, så er vores gær-
degennemsnit egentlig nogenlunde med 23,3 points pr. 
mistet gærde. Altså en gennemsnit halvleg på 233 points, 
det er vel net uden at være prangende. Men når vi kigger 
på hvad vores modstandere har scoret mod det danske 
hold pr. mistet gærde 62, 2 – så fi nder vi måske grunden 
til, at vi ikke var i stand til at vinde kampe.
Vi erobrede kun 27 gærder i alt i de 7 kampe vi spillede, 
det er naturligvis alt for få.. Kun mod UAE og Uganda 
lykkedes det vort hold at tage over 5 gærder (nemlig 6 i 
begge kampe), og det er for ineffektivt i en stor turnering 
som denne.
 
En skam at vores trænerteam Peter Palle Klokker og Neil 
Foster skulle slutte af med dette resultat. Begge har ar-
bejdet hårdt og målrettet i et par år med dette landshold. 
Flere kritikere har været ude med snøren. Var det et hold 
med for mange ”gamle” spillere? Udtog man for mange 
spillere, der løb rundt med småskader osv. osv.?
Til dette er der at sige, at vi havde, og har stadigvæk ikke, 
en bred landsholdstrup med mange kvalifi cerede spillere 
at tage af, der i så tilfælde urutineret skulle have taget 
over til et så vigtigt mesterskab.

Karakteristik over VM-spillerne

Inden vi går over til nogle korte kommentarer fra de spil-
lede VM-kampe, har vi valgt at give en form for bedøm-
melse af den enkelte spiller. Dog ikke på den sædvanlige 
dagbladsskala fra 1 til 10 ligesom fodboldspillere, men 
med efter min mening saglige ord i stedet.

Dansk cricket 
kom i stormvejr ved 
ICC World Cup i Sydafrika

Anfører Frederik Klokker
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Anfører Frederik Klokker: Vel nok hans dårligste mester-
skab til dato. Vi vidste på forhånd, at kunne han spille op 
til den vanlige standard, så ville det være stærkt medvir-
kende til at holdet måske kunne vinde et par kampe. Selv 
om Frederik i det meste af turneringen var plaget af en 
brækket fi nger, har han en så stor ambition og selverken-
delse, at han godt var og er klar over hvad der gik galt – 
140 points i hans 7 halvlege taler for sig selv, det var ikke 
den ”normale” Frederik vi fulgte her i Sydafrika.

Thomas Hansen, en anden af de ”veteraner” der skulle 
fungere, hvis vi skulle klare os, spillede kun 3 kampe pga. 
sin skade, og er stort set uden for bedømmelse. Kastede 
kun 7 overs og battede kun i to innings.

Michael Pedersen var en af de spillere der præsterede det 
forventede og måske mere end det. Scorede et fl ot Cen-
tury mod Holland, og var den der havde det bedste gen-
nemsnit 41,7,selv om han var dyr som bowler, var han den 
spiller der bowlede fl est overs

Carsten Pedersen, som nu har rundet 99 landskampe var 
lige som sin broder stabil ved gærdet og var ligeledes en 
af de spillere, der holdt fanen højt turneringen igennem.

Henrik Saxe holdt rent fysisk til alle 7 kampe og det, at 
han kun fi k 3 gærder, sætter vel den danske bowling i 
relief. Formåede at holde sig inde og lave points på pres-
sede tidspunkter.

Mickey Lund spillede 5 
kampe og scorede 2 gode 
innings på 59 og 45 mod 
Uganda og Kenya, og han 
er en typisk turneringsspil-
ler, der ind imellem, hvis 
han ikke bliver for defensiv, 
gør god fyldest, hvad han 
som nævnt også gjorde ved 
et par lejligheder ved dette 
mesterskab.

Bashir Shah var en af de slowbowlere vi på forhånd havde 
sat lid til, og han erobrede da også næst fl est gærder – 6 
på sine 43 overs. Men vi havde drømt om noget mere fra 
hans side. Ingen tvivl om, at det ”nye” landshold får brug 
for hans gode slowbowling i fremtiden.

Max Overgaard fi k i sine 5 kampe, trods et par pæne små 
halvlege, ikke vist det gærdespil, der skal til ved et stort 
mesterskab, og han skal nok fremover kæmpe mere med 
sig selv.

David Borchersen var den bowler der tog fl est gærder, 
nemlig 7 ud af de 27 – specielt var han ved at bowle sig og 
Danmark til en sejr over Oman. Så langt så godt, men ej 
heller han var i hele turneringen i besiddelse af den gen-
nembrudskraft, der skulle have været med til at give en 
sejr eller to. Men David må være en af de veteraner Simon 
Talbot får brug for, så vi kan håbe at han vil sørge for at 
være i den optimale fysiske form, som vil gøre ham til en 
nøglespiller på landsholdet fremover.

Søren Vestergaard, der spillede 5 kampe virkede bortset 
fra en enkelt halvleg lidt ”udbrændt” og bowlede kun 6 
overs sammenlagt, men hvem havde for et års tid siden 
regnet med at Søren ville komme tilbage topcricket ef-

ter hans sygdomsproblemer. Søren har haft en meget fl ot 
landsholdskarriere, selv om den sidste opgave ikke er en 
af hans bedste.

Bobby Chawla, som plejer at være et af vores bedste kort 
på kastesiden formåede skuffende kun at tage 2 gærder 
på sine 44 overs, men fi k et par gange vist, at han godt 
kan batte også på international plan.
Men det siger måske også noget om de andres kvaliteter, 
at Bobby ikke som vanligt ved et mesterskab fi k erobret 
de sædvanlige 8-10 gærder.

Rizwan Mahmood, som hjemme i elitedivisionen laver ret 
mange points, scorede kun 36 points i sine 4 innings, og 
han fi k et godt bevis på, at der skal noget mere til på 
internationalt plan – en noget bedre sortering i gærde-
spillet og nok også et bedre benarbejde. Han har øjet til 
at blive en god landsholdsspiller, hvis han også får tilført 
en bedre vilje og mere træning, og lytter til hvad hans 
respektive trænere siger til ham. 

Morten Hedegaard, en af veteranerne, fi k som de fl este 
af spillerne på denne tur ikke vist sit egentlige potentiale 
ved dette mesterskab, og han var nok også en af de spil-
lere, der skulle have blomstret, hvis vi skulle mellem de 8 
bedste.

Jacob Larsen og Rohit Kanaiya var begge nok lidt ude af 
vores vurdering, da de til sammen kun fi k 3 kampe.

Opvarmningskamp:

Danmark – Uganda 29. marts 
Danmark 172/5 (Frederik Klokker 1, Michael Pedersen 4, 
Carsten Pedersen 85x, Søren Vestergaard 11, Rizwan Mah-
mood 0, Mickey Lund 4, Morten Hedegaard 44x, David 
Borchersen dnb, Bobby Chawla dnb, Henrik Hansen dnb, 
Bashir Shah dnb). Uganda 173/8 (Henrik Hansen 8-0-26-1, 
David Borchersen 8.5-1-26-1, Morten Hedegaard 7-2-24-2, 
Bobby Chawla 10-0-40-3, Bashir Shah 7-0-28-0, Søren Ve-
stergaard 4-1-16-0, Michael Pedersen 3-1-5-1).

Henrik Hansen 50 landskampe

Bobby Chawla 50 landskampe
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Kampene kort fortalt 

Danmark – Afghanistan 1. april 

Danmark 204/9 (Frederik Klokker 26, Michael Pedersen 
15, Carsten Pedersen 46, Søren Vestergaard 39, Mickey 
Lund 2, Max Overgaard 22x, Morten Hedegaard 4, Tho-
mas Hansen 4, Bobby Chawla 0, David Borchersen 16, 
Henrik Hansen 7x). Afghanistan 205/5 (Thomas Hansen 
7-0-46-1, David Borchersen 10-1-31-1, Henrik Hansen 10-
1-43-2, Morten Hedegaard 4.2-0-29-0, Bobby Chawla 7-0-
29-0, Michael Pedersen 8-0-21-1).

På forhånd var denne kamp bedømt til at være en nøgle-
kamp, fordi vi forventede at Afghanistan ville blive et af 
de hold, vi skulle slås med om 9-10 pladsen. Vi blev meget 
klogere siden hen.

Afghanistan vandt lodtrækningen og sendte det dansk 
hold til gærdet. Vi fi k en udmærket start med 42 points 
uden gærdetab på de første 9 overs. Men så faldt begge 
vores åbnere, Frederik Klokker og Michael Pedersen, men 
efterfølgende kom Carsten Pedersen ind og fi k stabilise-
ret spillet til 133 for 3 på 32 overs, og en halvleg på ca. 240 
så ud til at være inden for rækkevidde. Men hurtigt kom 
der nogle ærgerlige gærdefald, og vi endte med en total 
på 204 for 9 på de tilladte 50 overs med Carsten Pedersen 
som topscorer med 46 og Søren Vestergaard 39, Frederik 
Klokker scorede 26. Max Overgaard og David Christiansen 
lavede en fi n lille 7. gærdestand på 25 til sidst.

Denne total lignede kun en vinderscore hvis vores kast-
ning og markspil ville fungere optimalt. Vi fi k en ganske 
vist en pæn start og havde 4 Afghanistan gærder nede for 
88 på de første 20 overs.
Men de næste gærdespillere Nabi og Sheahzad pillede 
vores forventninger ned ved at lave en gærdestand på 78 
inden de danske forhåbninger stort set blev slukket.

Afghanistan passerede vores total for 5 gærder i over 
nummer 42.
Henrik Saxe og David Borchersen tog et gærde hver i de-
res respektive 10 overs for henholdsvis 43 og 31 points, 
medens 50 kamps jubilaren Bobby Chawla sammen med 
den anden slowbowler Michael Pedersen bowlede rime-
ligt billigt.
Facit en sejr til de fremadstormende Afghanistan på 5 stå-
ende gærder.

Danmark – Holland 2. april 

Danmark 245/9 (Frederik Klokker 0, Michael Pedersen 
121, Carsten Pedersen 41, Max Overgaard, 1, Mickey Lund 
2, Rizwan Mahmood 9, David Borchersen 2, Bobby Chawla 
31, Rohit Kanaiya 7, Henrik Hansen 1x, Bashir Shah 3x). 
Holland 246/3 (Henrik Hansen 5-0-31-0, David Borchersen 
3-0-19-0, Rohit Kanaiya 3-0-30-0, Bobby Chawla 10-1-61-
1, Michel Pedersen 10-0-35-0, Bashir Shah 10-0-52-2, Max 
Overgaard 2-0-15-0).

Holland sendte Danmark til gærdet, og allerede i den 3. 
over blev anfører Frederik Klokker dømt ben for på Schi-
felis bowling. Så mødets de to brødre Michael og Carsten 
Pedersen faktisk som et åbningsgærdepar og lavede et 
fl ot partnership på 95 points, inden Carsten blev grebet 
ud ved totalen 99.. Efterfølgende røg der 4 hurtige gær-
der, men åbneren Michael Pedersen blev stående med 
skiftende makkere, og med god support af Bobby Chawla 
lykkedes det for det danske hold at score 245 for 9 med en 
meget velspillende Michael Pedersen, som scorede Cen-
tury 122.

Selv med Hollands gode gærdeside in mente var vores 
total godt nok udmærket, men alle var klar over, at der 
skulle kæmpes hvis vi skulle holde dem under pres.
Meget hurtigt blev det klart, at vores kastning og mark-
spil ikke var optimalt, og den hollandske gærdeside havde 
forholdsvis let ved at holde den nødvendige runrate.
Og så havde hollænderne Kervezee, der nøjagtig som 
vores Michael Pedersen scorede Century 121, som gjorde 
forskellen, og de passerede for tabet af kun 3 gærder i 
over nummer 42. Bashir Shah var bedste danske kaster 
med 2 gærder for 52 på sine 10 overs.

 

Henrik Hansen og Klokker fejrer et gærdefald Ansigtsudtrykkene siger vist alt
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Danmark – Bermuda 4. april

Danmark 157/10 (Frederik Klokker 6, Michael Pedersen 19, 
Carsten Pedersen 19, Søren Vestergaard 0, Max Overgaard 
5, Bobby Chawla 24, Thomas Hansen 23x, Morten Hede-
gaard 10, David Borchersen 2, Henrik Hansen 20, Bashir 
Shah 5). Bermuda 161/1 (Henrik Hansen 6-0-20-0, David 
Borchersen 7-1-23-0, Michael Pedersen 10-1-35-0, Morten 
Hedegaard 4-0-18-0, Bobby Chawla 5-0-24-0, Bashir Shah 
4-1-20-1, Max Overgaard 2.1-0-15-0).

Vel en af de kampe vi på forhånd håbede på ville blive en 
gevinst for det danske mandskab, og egentlig startede vi 
også udmærket ved gærdet med 33 points på de første 8 
overs.
Men så gik begge åbningsgærder Michael Pedersen og 
Frederik Klokker næsten samtidig.
Ved samme total 33 røg Søren Vestergaard, og nu var det 
op af bakke for det danske hold.
Carsten Pedersen og Max Overgaard fi k dog stabiliseret 
spillet en smule, inden der ret hurtigt røg 3 mand med 
ben for.
Da skete nemlig en ny lille katastrofe, da Thomas Hansen 
i et meget tæt løb skulle kaste sig ind over grænsen med 
det resultat, at han pådrog sig en alvorlig fi berskade, og 
måtte midlertidig udgå.
Til sidst fi k Henrik Saxe lavet nogle behjertede points, og 
vi endte med 157 for alle.
Denne total var naturligvis ikke noget problem for Ber-
muda, og man passerede let og smertefrit for tabet af kun 
1 gærde, som blev taget af Bashir Shah.
Bermuda vandt således med 9 stående gærder. Bobby 
Chawla, der tit laver runs i midten af gærdesiden blev 
topscorer med 24 points.
Denne kamp var endnu en af dem, der hurtigst muligt 
skulle glemmes, og hvor en hver træner ved, hvor svært 
det er at komme videre efter en sådan præstation.

Danmark – UAE 6. april

UAE 379/6 (Henrik Hansen 10-1-71-0, David Borchersen 
6-0-60-2, Michael Pedersen 10-0-83-1, Bobby Chawla 10-
1-37-1, Bashir Shah 7-058-1, Morten Hedegaard 7-0-65-1). 
Danmark 267/10 (Michael Pedersen 60, Mickey Lund 12, 
Carsten Pedersen 58, Søren Vestergaard 5, Frederik Klok-
ker 77, Max Overgaard 3, Morten Hedegaard 0, Henrik 
Hansen 9, Bobby Chawla 2, David Borchersen 8, Bashir 
Shah 3x).

Man må nok sige at det danske hold i denne kamp kom 
ud i noget af et ”uvejr” mod UAEs gærdeside. Mildt sagt 
levnede man ikke de danske bowlere nogen som helst re-
spekt i denne kamp, hvor UAE scorede 379 for 6 på de 50 
overs. Åbningsgærdet Amjad Javed scorede 164 points i 
et orgie, hvor stort set kun Bobby Chawla kunne holde 
scoren rimeligt nede. Han tog ingen gærder, men der blev 
”kun” scoret 37 points i hans 10 overs.
Selv om vi lagde ryg til denne store score, forsvarede 
landstræner Peter Palle Klokker loyalt sine spillere og 
udtale ”det er aldrig en skam at lægge ryg til en så stor 
halvleg til et godt hold, når man ved at spillerne har gjort 
deres bedste”
Den danske gærdeorden var lavet noget om p.g.a. Frede-
rik Klokkers brækkede fi nger, Michael Pedersen åbnede 
sammen med Mickey Lund og de fi k en rimelig start med 
et første gærdefald ved 58. Så kom Carsten Pedersen ind 
til brormand Michael, og Michael Pedersen scorede 60 in-
den han blev grebet ud. Herefter mødtes Carsten Peder-
sen og Frederik Klokker i en fl ot gærdestand fra 142 til 
233 inden Carsten blev løbet ud. Han og Frederik fi k vist 
en masse gode løb mellem gærdet.
Nu var parolen 14 overs igen og vi havde 6 gærder i be-
hold til at score ca. 140 runs, noget af en opgave, og da 
Frederik Klokker blev grebet ud af kampen bedste spiller 
Amjad Naved, ebbede det gode dansk gærdespil samtidig 
ud. Vi endte med en score på 267 på 44,3 overs. Frede-
rik Klokker lavede 77 points og Carsten Pedersen 56. UAE 
vandt med 112 points. 

Danmark – Kenya 8. april

Danmark 173/8 (Michael Pedersen 2, Mickey Lund 45, Car-
sten Pedersen 0, Frederik Klokker 14, Søren Vestergaard 
9, Bobby Chawla 19, Rizwan Mahmood 13, Henrik Han-
sen 18, Morten Hedegaard 21x, David Borchersen 11x, 
Bashir Shah dnb). Kenya 174/1 (Henrik Hansen 2.2-0-19-0, 
David Borchersen 6-0-25-0, Morten Hedegaard 5.4-1-15-
1, Bobby Chawla 4-0-26-0, Bashir Shah 6-0-37-0, Michael 
Pedersen 6.1-1-40-0, Søren Vestergaard 3-0-12-0).

Morten Hedegaard får ram på Ohweny

Taktikmøde
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Denne kamp bør nok mere eller mindre forbigås i stilhed. 
Vi prøver dog at fi nde et par positive ting, man normalt 
med lidt god vilje kan fi nde.

Vi tabte lodtrækningen og blev sendt til gærdet. Vi bat-
tede med den samme gærdeorden, som mod UAE, men 
her blev Michael Pedersen hurtigt løbet ud i den 3 over 
efter en misforståelse med makkeren Mickey Lund. Lige 
efter røg Carsten Pedersen inden Mickey og Frederik 
Klokker fi k stabiliseret gærdespillet lidt. 
Dette var dog en stakket frist, for lige efter mistede vi 
endnu et par gærder inden Bobby Chawla igen gjorde det 
over forventning ved gærdet med 19 behjertede points 
inden han blev dømt ben for. Vi endte med en score på 
173 for 8 på de 50 overs med Mickey Lund som topscorer 
med 45.
Denne lave total overgik Kenya på 33 overs for tabet af 
kun 1 gærde, og vores 5 nederlag i træk var en kendsger-
ning.
Det ene gærde blev erobret af en ellers godt bowlende 
Morten Hedegaard.

Danmark – Uganda 11.april

Uganda 292/6 (Henrik Hansen 7-0-44-1, David Borchersen 
10-1-23-0, Morten Hedegaard 6-1-50-1, Bobby Chawla 
5-0-38-0, Søren Vestergaard 3-0-22-1, Bashir Shah 9-0-54-
2, Michael Pedersen 10-0-54-0). Danmark 230/8 (Michael 
Pedersen 3, Mickey Lund 59, Carsten Pedersen 41, Frede-
rik Klokker 8, Søren Vestergaard 9, Rizwan Mahmood 0, 
Bobby Chawla 0, Henrik Hansen 45x, Morten Hedegaard 
5, David Borchersen 36x, Bashir Shah dnb). 

Nu var det danske hold nået til det man vist roligt kan 
kalde de to sidste ”skæbnekampe”. Hvis vi skulle fast-
holde vores position som ”High Performance–nation”, 
skulle der en sejr på programmet, og den første modstan-
der i den kategori var Uganda.
Altså, et dansk landshold under hårdt pres, der vandt lod-
trækningen og valget at gå i marken først.

Vi startede egentlig udmærket med at holde Uganda 
på ca. 4 points pr. over, men vores problem under hele 
turneringen – at tage gærder, især i starten, og derved 
lægge pres på modstanderen – manglede også i denne 
kamp, hvor Uganda stille og roligt begyndte at hæve sco-
ringstempoet. Men i over nummer 14 og 18 lykkedes det 
det danske hold at tage gærder, og vi havde nogenlunde 
styr på tingene. Herefter fi k Uganda etableret en afgø-
rende gærdestand på 100 points ved Kyobe og Olwenyt 
og Uganda var 173 for 3 på 36 overs, og vores kastning 
og markspil virkede efter landstræner Peter P. Klokkers 
udsagn tungt og lidt uinspireret. Uganda nåede 292 for 6, 
Bashir Shah tog 2 gærder for 54 points som bedste kaster.

Opgaven for det danske hold var nu ca. 6 points pr. over, 
og da vi meget hurtigt mistede det ene åbningsgærde Mi-
chael Pedersen, så det ikke godt ud for danskernes chan-
cer.
Men det lykkedes Carsten Pedersen og Mickey Lund at få 
etableret en fi n 2.gærdestand på 99 points inden Carsten 
Pedersen blev grebet ud, og så blev Mickey nok for lang-
som i scoringen. – ved totalen 122 var halvdelen af vores 
overs gået, og der var røget 4 gærder - så skete det, der 
stort set gjorde i alle vores kampe, vi mistede nogle af 

vores gode gærdespillere på midten, der røg 4-5 gærder 
for under 30 points, og slaget var tabt.
At vores 9.gærdestand Henrik Saxe og David Borchersen 
meget positivt fi k lavet 81 var naturligvis ikke nok til at 
vende slaget. Vi endte med 230 for 8 på de 50 overs og 
tabte således kampen med 62 points.

 Danmark – Oman 13. april

Danmark 220/10 (Frederik Klok-
ker 9, Michael Pedersen 72, Car-
sten Pedersen 29, Max Overga-
ard 24, Rizwan Mahmood 14, 
Bobby Chawla 0, Henrik Hansen 
11, David Borchersen 24, Rohit 
Kanaiya 0, Jacob Larsen 12, Ba-
shir Shah 10x). Oman 221/5 (Da-
vid Borchersen 8-043-4, Henrik 
Hansen 8-0-41-0, Jacob Larsen 
10-2-38-1, Bashir Shah 7-0-40-0, 
Bobby Chawla 3-0-16-0, Rohit 
Kanaiya 5.4-0-44-0).

I den sidste kamp mod Oman, valgte man at lade de spil-
lere der ikke havde spillet så meget komme i kamp, og 
lade nogle af holdets veteraner sidde uden for.
Vi mistede igen vores normalt sikre kort ved gærdet Fre-
derik Klokker, grebet ud for 8 points, men Michael Pe-
dersen fortsatte sit gode og positive spil, som han stort 
set har gjort i hele turneringen og lavede 72 points på 92 
bolde. Carsten Pedersen scorede 29 og Max Overgaard og 
David Borchersen begge 24 points. Vi sluttede denne, for 
os, skuffende turnering med at score 220 for alle.
Vi fi k ellers den bedste start i marken i denne turnering, 
hvor vores swingbowler David Borchersen snuppede 4 
gærder og Oman havde kun 45 points. Men så skete det 
igen, vi faldt sammen, og Oman lavede en 5.gærdestand 
på 121, og efterfølgende var det bare en smal sag at pas-
sere den danske total på 220. Oman mistede 5 gærder, og 
kampen var færdig efter 41 overs.
Det var nogle slukørede spillere og trænere, der efterføl-
gende måtte se tilbage på nogle ret bedrøvelige dage i 
Sydafrika, hvor vores forventninger nok var for høje fordi 
vi ikke realistisk følger den udvikling, der lige nu foregår i 
de nationer, som vi tidligere spillede pænt op med.

 

Træner Klokkers sidste kamp 

Landsholdet ved ICC World Cup
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■ Af Ole Roland

For kun anden gang afholdt ICC-Europe midt i august ”A-
Tournament” for de 4 ”store” europæiske nationer – her 
er vi fortsat i ene-selskab med Irland, Skotland og Hol-
land. Turneringen blev igen afviklet på de efterhånden 
velkendte baner hos VOC i Rotterdam og VRA i Amster-
dam. Landene skulle stille med deres ”talentlandshold” 
– men med mulighed for at supplere truppen med etab-
lerede og mere garvede landsholdsspillere – og med det 
formål at udveksle og videregive erfaring.

Det var den nye landstræner Simon Talbots første ”rig-
tige” turnering med et landsholdslignende dansk hold. 
Måneden forinden havde han ført tropperne gennem 
den nordiske T/20 i Brøndby – men nu gjaldt det altså for 
første gang en sædvanligvis velorganiseret europæisk 
ICC-turnering.
Simon havde udtaget en trup bestående af kun 5 spillere 
fra WCQ-kvalifi kationsturneringen tidligere på året i Syd-
afrika – 4-5 comeback spillere fra ”boblegruppen” samt 
nogle få rene debutanter. Altså helt i tråd med turnerin-
gens hensigt. Holdet blev anført af Michael Pedersen.

Kampene blev afviklet tirsdag, onsdag og torsdag i anden 
uge af august, så spillerne havde været i ilden i den hjem-
lige turnering 1 eller 2 weekender forud. Der herskede 
heldigvis en vis optimisme i gruppen, og man syntes fra 
start at være indstillet på at viske tavlen ren efter sidste 
års resultat- og spillemæssige magre udbytte. Kunne vi 
i år præstere fornuftigt, selvom vi i høj grad manglede 
erfaring på græspitch – og kunne vi få det til at svinge 
som et hold? Sidstnævnte lykkedes nogenlunde, idet vi – 
som sidste år – som hold blev bedre og bedre fra kamp til 
kamp – og mentalt også viste rimelige gode takter. Vores 
adfærd generelt, og indstilling til kampene gjorde i øv-
rigt, at vi efterfølgende modtog turneringens ”Spirit of 
Cricket” – Award.

Som bekendt tabte vi alle 3 kampe – men det er absolut 
rimeligt at påstå, at vi faktisk med lidt mere tur i den, 
samt lidt mere ”erfaring” og hår på brystet blandt vores 
gærdespillere, kunne have vundet de 2 af kampene – og 
måske hele turneringen.

Vi startede mod de senere vindere fra Irland. På en halv-
hård, ikke alt for stabil pitch, mistede vi hurtigt Zishan 
Shah, men en forsigtigt spillende Troels Thøgersen (31 
point på 28 overs) sikrede sammen med Michael Peder-
sen, at vi havde 68 på 27 overs før vi igen mistede gær-
der. Sikkert men også forsigtigt spil af de næste spillere 
gjorde, at vi med ca. 15 overs igen havde hele 7 gærder i 
behold – men som set tidligere – 2 hurtige lbw og 2 tætte 
run out pressede os sammenlagt til beskedne 145. Bobby 
Chawla (22 not out) kæmpede heroisk til sidst, men med 
2 gærder i behold burde vores score i denne halvleg have 
været en del større. Stemningen omkring banen var til 
200+ – men vi magtede det ikke.
Bashir Shah åbnede bowlingen – lidt utraditionelt med en 
spinner – men det overraskede faktisk irerne. Jacob Lar-
sen viste herefter, at han er bedst på græs og selvom han 
i én over kostede 10 points præsterede han ikke mindre 
end 6 maidens og i alt 1 for 17 på de 10 overs. Med vores 
egen beskedne score kunne vi reelt ikke presse – men fi k 
dog 5 gærder og skulle ud i overs nr. 40 førend kampen 
var tabt. Gid vi havde scoret de 200+ …

Næste dags kamp på den fantastiske ”kongebane” VRA 
i Amsterdam blev en gyser, som i høj grad var præget af 
regn og fugt fra morgenstunden. Efter en halv times ud-
sættelse troede vi faktisk, at det ville holde tørt resten af 
dagen – og vi besluttede at batte først mod Skotland. Og 
det blev en rigtig god start – takket være brødrene Zishan 
(74) og Hamed Shah (48). Begge var storspillende og viste 
høj klasse – og tavlen viste 57 for 2 på 12 overs, da regnen 
desværre vendte tilbage og gav os alle 3 timers ufrivillig 
pause.
Kampen blev reduceret til 2 x 32 overs og vi havde plud-
selig kun 20 overs tilbage. Heldigvis havde begge Shah’er 

A-landsholdets ”ICC-EM”

Zishan Shah gratuleres med sine 50 p. Bashir Shah bowler
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bevaret fokus – og gav en mindre opvisning i gærdespil-
lets kunst. De skiltes ved 154 med kun få overs tilbage – 
og i alt blev halvlegen på 171 for 5.
Martin Pedersen åbnede bowlingen og efter en katastro-
fal første over (9 points) tog han fat og fjernede begge 
åbningsgærder. Skotterne var rystede men fi k sig ”stabi-
liseret” med en gærdestand på 70, men – men – men ad-
skillige rigtigt gode chancer (greb, løbet ud, stokninger) 
blev misset fra vores side og kampen var pludselig åben 
igen. Vi får dog bevaret presset med nogle gærder og 
med 5 overs igen mangler skotterne 37 points. Selvom vi 
tager yderligere 3 gærder i denne fase, passerer de med 
en over tilbage. Rigtigt surt og en kæmpe skuffelse for 
os – denne kamp burde have været vores!!
 
Grundet de øvrige resultater i puljen kunne en nogen-
lunde sikker sejr over Holland i den sidste kamp sikre Dan-
mark en samlet 2. plads efter Irland. Og mulighederne var 
virkelig store fra dagens start. Vi tabte lodtræknin-
gen og blev sendt i marken og skulle altså bowle på 
den ustabile pitch. Og hvad skete? Martin Pedersen 
og Bashir Shah overrumpler tilsyneladende de første 
4 hollændere, som er ude for kun 8 på 6 overs. Vi 
lugter virkelig blod – og på de næste 20 overs ligger 
snittet på 1-2 points pr over. Hamid og Jacob Larsen 
bidrager med yderst økonomisk bowling samtidigt 
med at vi løbende får gærder. Holland får dog kæm-
pet sig til 111 for 9 med 3 overs tilbage. Desværre 
får vi en lektion i, at hvis man har gærder tilbage, er 
halvlegen først forbi efter alle 50 overs. Vi kan ikke 
tage det sidste gærde og hollænderne ender på 143.
Lidt skuffende efter den forrygende start, men al-
ligevel er vi yderst optimistiske og overbeviste om, 

at vi kan batte over denne trods alt opnåelige score. Der 
er ikke udsigt til regn, så det handler om under 3 i snit pr 
over. Hurtigt bliver vi pillet ned, idet Troels på allerfør-
ste bold kanter ned til keeper. Zishan og Michael P graver 
sig herefter mere eller mindre ned og har tilsyneladende 
svært ved at ”rulle” bolden og dermed enerne. I rigtig 
lange perioder af halvlegen scorer vi mellem 0 og 2 points 
pr over – uden at det ender med at vi bare får en enkelt 
spiller rigtigt i gang. Efter 30 har vi 59 for 4 – og føler os 
nu pludselig presset. Ingen af vores efterfølgende gærde-
spillere kan klare dette – og kampen fuser ud ved 101 all 
out på 45 overs. 

Vi slutter altså turneringen med 3 nederlag, men var i op-
lagt vinderposition i 2 af kampene. Set med disse øjne er 
der oplagte positive elementer at arbejde videre med og 
bygge på for den nye landstræner.

A-landsholdet i Holland
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■ Af Jørgen Jønsson

Et meget aggressivt norsk hold 

vandt Nordic Cup i Twenty/20 cricket

Den første kamp i Nordic Cup blev spillet mellem Dan-
mark og det noget uprøvede Finland, og på bane 2 på 
Svanholm Park stod kampen mellem Sverige og Norge.
På det svenske hold fi gurerede en spiller ved navn Chri-
stian Thorup, og hvis ikke læserne husker ham, kan det 
oplyses, at Christian for ca. 10 år siden spillede på det dan-
ske ungdomslandshold. Men han traf en sød sydafrikansk 
pige, og da han ikke kunne få hende ”indført” i Danmark, 
tog han til Sverige med hende og bosatte sig i Malmø, 
hvor han fi k arbejde og samtidig opdagede at man også 
spillede cricket i Sverige. Han blev så involveret, at han 
nu faktisk er spillende formand for det svenske forbund.
Sverige tabte til Norge, men Christian og det svenske hold 
spillede en udmærket kamp, tabte kun med 20 points, og 
Christian sluttede af med at lave en sekser.
I den anden kamp vandt det danske hold let over Finland, 
og dermed fi k den nye landsholdstræner Simon Talbot en 
sejr i sin første kamp med holdet.
Finland scorede 79 points, og denne total overgik det 
danske hold for tabet af 2 gærder. Brødrene Shah, Zishan 
og Hamid, scorede henholdsvis 36 og 32 points for det 
danske hold.

Danmark mod Norge i den indledende runde

På forhånd lå det lige som i luften, at den indledende 
kamp mellem Danmark og Norge ville blive en forsmag 
på den egentlige fi nale søndag.
Norge, der spiller meget aggressivt cricket, det er faktisk 
ene pakistanere der spiller på det norske landshold, slår 
meget hårdt til boldene og lader mange gange hånt om 
det defensive, er et farligt hold for alle, hvis deres of-
fensive spil lykkes. De pakistanske nordmænd har gode 
håndled og et godt boldøje i deres gærdespil, og deres 
organisation og bowling i marken overraskede på mange 
måder.
Det danske hold, som startede i marken, havde store 
problemer fra starten af med at holde de offensive nord-
mænd nede.

Henrik Saxe blev således 
nærmest slået til ”plukfi sk”, 
inden det danske hold i den 
14 over, nærmest i despe-
ration satte en ny lands-
holdsspiller ved navn Daniel 
Nielsen, søn af den tidligere 
landsholdsanfører Troels 
Nielsen, ind i kasteangrebet. 
Daniel tog på sine 4 overs 
7 gærder for 24 points og 
sørgede alene for, at Norge 
ikke fi k scoret de magiske 
200.
Den norske total endte med 
”kun” 168 for 9 og som 
nævnt takket være vores 

nye fastbowler Daniel Nielsen, der i statur ikke helt ligner 
sin far Troels, men når man kigger på hans running up, 
kan man sagtens komme i tanke om hvem hans fader er.
Kampen blev meget spændende, men til sidst fi k det dan-
ske hold noget af en ”gummiarm” og vi endte 12 points 
under den norske total.

Danmark i fi nalen efter nem sejr og Sverige

Efter en let og smertefri sejr over Sverige i den sidste 
indledende kamp på andendagen – Sverige scorede 114 
points for alle, her tog Bashir Shah 4 gærder for 24, og 
det danske hold passerede for 5 gærder med Troels Thø-
gersen som topscorer med 30 points, hed eftermiddagens 
fi nale Norge – Danmark.

Finale Danmark – Norge

I fi nalen battede Norge igen først, men efter gårdsdagens 
meget aggressive gærdespil, startede nordmændene no-
get mere afdæmpet i denne kamp. Den danske taktik 
med at starte med slowbowling ved Bashir Shah viste sig 
at være en udmærket ide, og selv om det danske hold 
havde 3-4 fæle drop, fi k vi da holdt Norges offensive gær-
deside nede på 144 for 9 gærder, Henrik Saxe fi k noget 
af en revanche for den hårde medfart nordmændene gav 
ham i den indledende kamp. Han tog 5 gærder for kun 
17 points.
Det danske hold fi k en udmærket start med godt og of-
fensivt gærdespil leveret af Troels Thøgersen og Zishan 
Shah, som diverterede med en runrate på 8 points pr. over.
Efter de første 10 overs havde vi ca. 80, men så mistede vi 
en del gærder på midten, og dermed blev runraten større 
og større i den sidste ende af spillet.
I den sidste over skulle det danske hold score 15 points, 
og selv om Bobby Chawla og Rizwan Mahmood gjorde et 
behjertet forsøg, lykkedes det kun at få lavet 11 points, så 
den endelige sejr til Norge blev på 4 points.
Det norske hold var forbavsende gode til at sætte deres 
markopstillinger efter deres kastning i denne fi nale, hvor 
vi tit ramte deres markpositioner direkte.
Der var næsten sydlandske scener, da de norske fans og 
spillere efter kampen løb rundt og svingede med det nor-
ske fl ag.
I kampen om 3 pladsen vandt Sverige over Finland, ved 
dette første nordiske mesterskab i Twenty/20 – cricket.

Nordic Twenty/Twenty – Cup

Daniel Nielsen 
– 7/24 mod Norge

De fi re deltagerhold ved det første nordiske mesterskab. 
Danmark til venstre, derefter Sverige, Norge og Finland
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■ Af Peter Power

Året U19 mesterskab for de bedste hold fandt sted på Jer-
sey, en af Kanaløerne. Jersey er en dejlig ø at besøge med 
over 75.000 mennesker. En del bor på øen efter tilbage-
trækning fra arbejdsmarkedet. Men at komme til Jersey 
fra København er lidt besværligt, da man er nødt til at 
skifte lufthavn i London med bus og det er en dyr og træls 
fornøjelse, da bagagen skal slæbes med. Men det lykkedes 
at komme til Jersey uden at miste nogen tasker og holdet 
blev indlogeret i en af byens store hoteller. Foruden alle 
holdene var hotellet fyldt med pensionister på pakketur 
og det betød, at der var underholdning hver aften bl.a. i 
form af banko eller nogen, der påstod at de kunne synge. 
Det var vist noget holdet holdt sig fra. 

Guernsey 14/7

Cirka 10 minutters kørsel fra hotellet, ad mange små veje, 
ligger Granville banen som en del af et større idrætskom-
pleks. Banen er stor, set med danske øjne, med plads til 
nemt at kunne løbe en treer. Pitchen var hård og tør, men 
støv og græstotter, gav støtte til spinbowlerne. Alt i alt 
var det en først – og – fremmest- at – gå – først - til -gærde 
pitch, men Guernsey vandt lodtrækningen og gik først til 
gærdet. 

Danmark fi k en drømmestart, da Lars Flemming Boldt fi k 
La Corre grebet ud af Melad på sin første bold. Anføre-
ren Sair Anjum kastede fra den anden ende, men havde 
ikke heldet med sig indtil totalen var 28, da Whitworth 
kantede Sair på indersiden og Melad lavede et fremra-
gende greb. Så kørte Thompson og Clarke halvlegen vi-
dere og danskerne gik over til spin inden de første 15 
overs var overstået. Og det var tydeligt at pitchen gav 
dem assistance nok til at holde Guernsey nede, og Moshin 
Ali fi k succes, da Thompson snittede til Lars Flemming i 
slip. Kirk fulgt efter, også grebet ud af Lars Flemming, og 
snart derefter kastede Ali Hooper bag om bagdelen. Så 
var Guernsey i problemer med 87 for 5. Introduktionen 
af Ihyas Saumy efter at Ali havde kastet sine 10 overs, gav 
straks pote, da den farlige Clark hamrede en for kort bold 
fra Ihyas lige ud til Hassan Rashid. Guernseys keeper Kim-
ber holdt sammen på halvlegen, men hans partner McVej 
blev smart stokket af Melad også på Ihyas’s kastning. Kim-
ber fi k totalen op på 142 med 6 overs igen, men Arshad 
og Ihyas brød igennem og tog de sidste 3 gærder for 2 
points. En fl ot markhalvleg af danskerne, der ville være 
endnu bedre, hvis ikke heldet fl ere gange var med Guern-
sey.

Zameer Khan startede med lyn og torden og tog 10 af den 
første over, men i den næste kunne han ikke lade være 
med at smække en kort bold langt ud i off direkte i points 
hænder. Og inden længe var Ali Ahmed og Hassan Rashid 
også ude for Guernseys farligste kaster Hutchinson, fordi 
de manglede tålmodighed. Danmark gik til frokost på 33 
for 3. Hamid Shah forsatte med gode takter efter frokost 
og var direkte uheldig, da McVej kom til at snitte gærdet. 
Lars Flemming var kommet ind og måtte forlade banen 
med smerter, efter at han var blevet ramt på hofteknog-
len. Melad overtog tjansen indtil han snittede Guernseys 

spinner til keeperen. 
Danskerne var nu 60 for 
5, men reelt 6 gærder, 
men Ihyas og Sonny Niel-
sen løftede scoren til 86, 
før Ihjas blev fanget med 
ben for. Lars Flemming 
kom tilbage med en lø-
ber, men Sonny slog bol-
den lige ud til cover kort 
efter, så danskerne var i 
problemer med 88 for 
7. Anføreren Sair Anjum 
stod inde sammen med 
Lars Flemming, og det 
kørte fi nt indtil Lars Flemming fi k den fi neste af kanter 
til keeperen. Det fi k Ali til gærdet og langsomt begyndte 
danskerne at vise disciplin ved gærdet og sneg sig ind på 
Guernseys total. Med 131 på tavlen prøvede Guernsey 
endnu engang med spinneren McVey, men han kunne 
ikke styre længden og serverede bolde på et sølvfad til 
Sair der prompte slog 2 fi rere og kampens eneste sekser, 
og dermed fi k danskerne en velfortjent sejr hjem.

Guernsey 143/10 (Overs 47.1) M Ali 3/37, I Sawmy 3/22.
Denmark 146/8 (Overs 43) Sair Anjum 33*.
 

Irland 15/7

Dagens kamp mod favoritterne Irland foregik på banen 
FB Fields, der er også en del af et sportskompleks sammen 
med en skole. Vejret blev godt, men koldt i starten og pit-
chen var hård og hurtig med græs på, men må betegnes 
som en gærdespiller- pitch. Danskerne vandt lodtræknin-
gen og gik til gærdet først. De stillede ikke op med Lars 
Flemming Boldt, der døjede med skaden han pådrog sig 
i går.

Hvad der ventede holdet, fi k man smagen på allerede fra 
den første bold fra Getkate. Den var lang og for lang til 
Khan, og han måtte allerede tilbage til det store klubhus. 
Den start satte tonen, hvor de irske kastere var oven på, 
og hvor farten fra pitchen var hurtigere end danskerne 
var vant til. Ali Ahmed kom til at røre en bold han ikke 
forsøgte at spille, og ved scoren 31 faldt der 4 danske 
gærder. Melad og Hamid faldt m ed ben for, Niclas Hald 
blev kastet ud uden at fl ytte benene, og Hassan Rashid, 
der ellers havde spillet fornuftigt, røg også ud med ben 
for. Med 6 gærder nede for 31 så det sort ud for dan-
skerne. Sonny Nielsen og Zahid fi k lidt ro i geledderne 
indtil Zahid ved 47 på tavlen blev kastet ud. Sonny Nielsen 
var ikke interesseret i at give op og gav irerne kamp ved 
at være aggressiv, hvis de pitchede bolden op og han var 
ikke bange for at slå bolden i luften. Irerne fandt dog ef-
terhånden ud af, at han ikke kunne spille de korte bolde 
særlig godt, så han fi k en del af disse. Sammen med resten 
af holdet Sair, Ali og Rashid fi k Sonny Danmark ud af den 
pinlige zone og fi k Danmark op på 110 med Sonny som 
sidste mand grebet ud for 48. 

Der var ingen tvivl om, at der er en klasseforskel mellem 
holdene, og det kom især til udtryk da irerne var ved gær-

U19 på Jersey

Dansk glæde
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det. Irerne havde ingen problemer med at passere den 
danske score. De blev ikke generet af den danske kast-
ning, og kun Hamid Shah fi k et regulært gærde ved at få 
Nelson til at kante til Melad. Det sidste gærde faldt, da 
scorerne var lige. 

Denmark 110/10 (Overs 42.3) S Nielsen 48. Irland 1st In-
nings 111/2 (Overs 21.5) 

Skotland 16/7

Danmark vandt igen lodtrækningen og valgte til at gå til 
gærdet på en pitch, der ikke var så hård som i går, men 
med græs der ville bide i boldens opspring. Forhåbningen 
om en bedre start end de foregående kampe brast hurtigt, 
da Minik Pedersen blev udplaceret på den femte bold og 
pinen blev værre, da Lars Flemming Boldt gik 2 overs se-
nere. Ali Ahmed og Hamid Shah forsøgte at genopbygge, 
men Shah blev fanget med ben for. Melad derimod hjalp 
Ali med at få det til at køre, men holdet mistede to hur-
tige gærder til spinnerne. Ind kom Niclas Hald, der viste 
i en kort rus at et lodret bat kan gøre underværker. Han 
slog 3 fi rere i sine 27 bolde, og det var brandærgerligt, at 
han blev grebet på grænsen i forsøget på et fjerde. Det 
var Ali, der holdt det ene ende sammen med den danske 
hale, og vi nåede op 133, før Moshin Ali blev kastet ud. 
Ali Ahmed var så 46 not out til sidst og var inde i næsten 
3 timer og 146 bolde. 

Som mod Irland var 133 ikke nok til at true skotterne. Dan-
skerne begyndte med spin fra den ene ende i et forsøg på 
at overraske skotterne. Men Ol Haris var i god form og 
dominerede halvlegen for skotterne med 13 4’ere og en 
enkelt sekser. Haris slog 4 fi rere i en over fra Sair Anjum 
og reverse sweepede Hamid Shah 2 gange. Han gav ingen 
chancer, og danskerne måtte nøjes med at tage 2 skotske 
gærder, mens Oli Haris gik not med 90 på 63 bolde i skot-
ternes sejr.

Der var alt for stor afstand mellem de to hold. Skotland 
havde indtil i dag spillet 22 kampe sammen, mens dan-
skernes antal kan tælles på en hånd. De danske spillere 
er ikke opvokset på græs og det kan ses, idet gærdespil-
lerne har alt for lidt benarbejde, samt at de ikke mestrer 
kunsten med de hurtige enere. Danmark mangler gærde-

spillere med punch og selvtilliden i orden. Ali Ahmed vi-
ste koncentration og disciplin i dag ved at blive inde hele 
halvlegen, men det bemærkes, at han brugte 146 bolde til 
at score 46 not out.. Der er masse af talent på holdet – de 
mangle blot at spille fl ere kampe som disse.
 

Holland 18/7

Dagens kamp blev spillet på Granville banen, som dan-
skerne spillede på i tirsdags mod Jersey, så forholdene var 
kendt. Der var på forhånd forventning om at et regnvejr 
ville passere øen tidligt på eftermiddagen, så det var lo-
gisk, at vinderen af lodtrækningen gik først i marken. For 
danskerne var det yderligere motiverende at batte sidst 
efter de sidste par dages skuffelser ved at batte først. 
Holland har et åbningsgærdepar, som har scoret mange 
points og derfor var det for danskerne det første mål, at 
bryde igennem ved at fjerne Hollands Keeverzee, som har 
scoret et century i begge foregående kampe. Men det lyk-
kedes ikke. Alex Kervezee var for suveræn og gav kun en 
halv chance med et returgreb til Sair Anjum, der gjorde 
det godt ved bare at få hænderne på bolden. De danske 
spinnere fi k scoringshastigheden ned, men kunne ikke 
forhindre Kervezees tredje century i træk og en åbnings-
gærdestand på 168, da regnen kom efter 28 overs.

Regnvejrspausen blev lang, og man måtte vente 1½ time 
i tørvejr før banen var klar til at spille på. Hollands halv-
leg var færdig og danskerne kunne kun få 25 overs til at 
lave 205. Omregningen skyldes Duckworth-Lewis meto-
den, der tager hensyn til, at hollænderne ikke mistede 
et gærde. Danskerne begyndte godt ved gærdet. Det var 
Hamid Shah og Lars Flemming Boldt, der lagde tonen an, 
og det var især Hamid, der gjorde sig bemærket ved godt 
aggressivt gærdespil. Da danskerne var godt i gang, kom 
der yderligere en regnvejrspause, og det ændrede tar-
getscoren nedad til 195 på 23 overs, men pausen betød 
også, at vi hurtigt mistede Hamid og Lars Flemming ved 
direkte indstik. 

En yderligere regnvejrspause ændrede targetscoren til 
178 på 21, men på dette tidspunkt spillede man i regnvejr 
og dårligt lys. Flere gærder faldt, men hollænderne var 
så bange for at regnen ville komme igen, at de direkte 
undlod at gribe bolden eller løbe nogen ud på grund af 
tidstabet ved gærdefald. Så kampen fi k – set udefra – en 
farceagtig afslutning. Danskerne opgav ikke, men havde 
ikke nogen hitter til at gøre nogen forskel. Danskerne 
sluttede på 128 efter de 21 overs, da klokken var over syv 
og gadelysene var tændt. Det var en mærkelig afslutning, 
men maksimum karakterer til danskernes indstilling.

Holland 168/0 (28 overs). Danmark (21.0 overs) 128/9 HM 
Shah run out 54, LF Boldt 31.

Sådan gik det desværre for ofte – hurtige danske gærdefald
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Jersey 19/7

Dagens kamp mod Jersey blev spillet på den fl otte bane 
ved siden af Victoria college, øens fornemste uddannel-
sessted, og med en lang crickettradition. Danskerne vandt 
lodtrækningen endnu engang og sendte Jersey til gær-
det. Jersey startede godt og fi k godt fat i danskernes åb-
ningskastere Sair Anjum og Sonny Nielsen. Men det var 
Sair der fi k gennembruddet da Fiaverdo skød bolden ud i 
Sonnys hænder i point. Borg og De la Haye fortsatte med 
at holde danskerne stangen og det var først med intro-
duktionen af spin, at der skete noget. Ved 68 faldt der 
2 gærder til Moshin Ali og der faldt yderligere 3 gærder 
på 86, 87 og 88. Jersey havde problemer med at spille 
danskerne, der fi k opspring og skrue. Kun åbneren Borg 
kunne håndtere spinnerne, og han fi k sammen med de 
sidste gærdespillere hævet totalen til 138, hvor Borg faldt 
til Sair Anjum, der lige var kommet på. Moshin Ali endte 
med at tage 3 gærder, Ihyas Saumy 2, Hamid og Arshad 
hver 1, mens Sair tog 2. Det var en god markindsats fra 
danskerne med god spin kastning.

Endnu engang lykkedes det ikke at få en åbning der kunne 
bygges på. Og problemer, som før i ugen blev større, da 
Boldt hurtigt blev kastet ud af en langsommere bold. Me-
lad nåede ikke at få en bold, før han blev løbet ud på en 
misfi eld og danskerne var pludselig 13 for 3. Miseren fort-

sætter ved 21, da Zameer Khan vil hooke en bold uden at 
komme i position og blev grebet i point. Sonny Nielsen 
kom til, og han spillede efter evne og lod en del bolde 
køre, og sammen med Rashid fi k han totalen op på 42 før 
Rashid blev kastet ud af Pershardt. Pershardt var også bag 
Ihyas Saumys ben for da han spillede på tværs, og anføre-
ren Sair Anjum som Pershardt selv greb ud. Der var ingen 
som kunne bide sig fast – heller ikke Sonny, og danskerne 
var ude for 79.

Ved at kaste Jersey ud for kun 138, godt nok på en pitch 
med bounce og spin, skulle man tro at det kunne dan-
skerne klare, men ak nej. Danskerne spillede, som var 
de hjemme, og til trods for at trænerne har sagt til dem 
1000 gange, at man ikke spiller på tværs og lader boldene 
køre, hvis ikke man har 100% kontrol. Det var skuffende 
at se, at man ikke har i løbet af ugen har fået en fornem-
melse af hvordan man spiller på en vanskelig pitch. Med 
nederlaget endte danskerne på femtepladsen med kun 
Guernsey under sig. Skotterne overraskede og slog Irland 
på sidste dagen, men det var ikke nok til at vinde. Hol-
lændernes store sejre sikrede andenpladsen på NRR, mens 
Irland var bedst.

Jersey 138/10 (Overs 40.3) M Ali 3/33, Sair Anjum 2/18. 
Danmark 79/10 (Overs 28.2) S Nielsen 20

U-19 landsholdet
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■ Af Christian Rønn Hansen

I år gik turen til Irland for det danske U-17 landshold. Med 
afbud fra mere end en håndfuld af vores bedste spillere, 
så turneringen på forhånd ud til at blive en stor mund-
fuld. Der var fra dag et sat fokus på den gode opførsel og 
det stærke sammenhold.

Første kamp var mod Skotland, hvor vi blev sendt til gær-
det. Ingen af de danske spillere scorede over 5 points og 
en total på 55 kunne ikke skabe problemer for skotterne. 
De brugte blot 6 overs til at passere scoren.

Anden kamp mod Guernsey valgte vi at gå i marken. Med 
god bowling holdt vi deres score ned på 105 for 4 efter 
32, men glemte desværre plottet og måtte forlade banen 
med 249 på tavlen for 8 gærder. På grund af regn blev 
vores inning reduceret til 45 overs, men med et target 
på 242. Igen uden nogle rigtige profi ler, dog med Ihyas 
Sawmy med kontrol og overskud i forhold til modstan-
deren. Han endte dog med 23 på 59 bolde. I alt blev det 
til 68 før kampen måtte forlades igen på grund af regn. 
Kampen blev tabt med 115 points efter D/L metoden.

Tredje kamp mod værtnationen skulle spilles på det na-
tionale stadion, hvor Irland og det engelske landshold 
en måned efter spillede en ODI kamp. Vi valgte at gå til 
gærdet og kæmpede for at blive der. Sohaib Zahid blev 
topscorer med 15 points, men med 5 holdkammerater 
med duks, er det svært at skabe en ordentlig score. Igen 
med en score under par, på 80 point, var det en svær op-
gave. Irland passerede scoren efter 16 overs og tabte kun 
et gærde.

Fjerde kamp mod Holland kom aldrig rigtig i gang, og 
blev stoppet på grund af regn før noget resultat kunne 
opnås.

Femte og sidste kamp med Jersey var sidste chance for at 
skabe et resultat, som var værd at skrive hjem om. Des-
værre var energien forsvundet fra holdet. I bagklogska-

bens ulideligt klare lys, ville det have været klogt at gå til 
gærdet. Men vi valgte at gå i marken og måtte se Jersey 
score som de ville. Med 111 points efter 20 overs var det 
måske ok. Efter 40 var scoren på 290, men de sidste 10 
overs kostede 101 point. Samlet var scoren 391 points på 
50 overs. En uopnåelig score set i lyset af de andre ved 
denne turnering. Igen kommer ingen dansker over 10 
point og vores innings var færdig efter 22 overs. Vi tabte 
den sidste kamp med 220 points D/L, men var formentligt 
på vej mod et nederlag over 300 point.

Selve turneringen var en stor skuffelse rent sportsligt. 
Dog var der fl ere spillere der kæmpede fl ot. Ihyas Sawmy 
var holdets bedste, men også Sohaib Zahid og Glenn He-
devang viste fl otte takter og vilje til at lære. Vi fi k stor 
ros for spillernes opførsel og gode humør trods de dårlige 
resultater.

 

U-17 i Irland

U-17 holdet Glenn Hedevang
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■ Af Mikkel Hartmann Grøn

De af jer der fulgte U15 holdets kampe ved europamester-
skabet denne sommer, husker måske Jønssons overskrift, 
da det Danske U15 hold slog Jersey i turneringens sidste 
kamp. Jersey var dette års store overraskelse, idet holdet 
i de indledende kampe, havde slået topholdene Skotland 
og Irland. Jersey var således ubesejret før de i den sidste 
kamp skulle møde Danmark, og alle havde tippet holdet 
som vindere af dette års turnering. Dette er beretningen 
om hvordan Danmark slog turneringens stærkeste hold 
og alligevel måtte se sig forvist til en sidsteplads i turne-
ringen.

Danmark var under pres allerede før 
turneringen startede. Det er ikke en 
hemmelighed at Danmark ikke vinder 
mange kampe, når vi deltager i Europa-
mesterskaberne for U15, U17 og U19. 
Der har derfor været en del snak om 
hvorvidt Danmark hørte til i det fi ne 
selskab, eller om holdet skulle rykke 
ned i 2. Division og spille mod lande 
som Tyskland og Italien. Der er ingen 
tvivl om, at selv om vi taber mange af 
de kampe vi spiller i Europamesterska-
berne, og nogle gange taber så stort at 
det er pinligt, så har det stor betydning 
for Danmarks unge spillere at spille på 
dette niveau. Det var derfor håbet, at Danmark kunne 
klare sig godt i denne sommers turneringer og sætte en 
stopper for snakken om nedrykning.

Det skulle vise sig at blive en sej kamp op ad bakke. Al-
lerede før afrejsen til Dundee blev holdet ramt af to små 
katastrofer. Den første var da det viste sig at Basit Raja, en 
af holdets absolut vigtigste nøglespillere, havde fået ud-
stedt et forkert visum. Visummet var kun gyldigt, når Basit 
var i følgeskab med sine forældre, og de var i mellemti-
den rejst til Pakistan. Vi gjorde alt hvad vi kunne, men 
måtte til sidst give op og erkende, at Basit ikke kunne del-
tage i turneringen. Kort efter blev holdet ramt af endnu 
et uheld, da Fazan Ahmed forstrakte en muskel i ryggen 
og derfor ikke ville kunne spille i de første kampe. Fazan 
Ahmed var den spiller, der sidste år sikrede Danmark en 
sejr over Jersey, ved som åbningskaster at tage 4 for 17. 

På trods af den dårlige start, mødte Danmark Holland i 
den første kamp, fast besluttet på at hive en sejr hjem. 
Det lykkedes næsten for holdet, der havde Holland all out 
for 147. Især viste Danmarks to off-spin bowlere, Mati Ma-
lik og Mukkaram Hussein, sig nyttige med henholdsvis 2 
og 3 gærder. Desværre formåede danskerne ikke at følge 
den gode indsats i marken op med en ligeså god indsats 
ved gærdet. Danskerne spillede nervøst og endte med at 
give deres gærde væk på nogle lette greb. Hele 6 danske 
spillere blev grebet ud. Danmark endte på 116/9 efter 45 
overs. Både Mati og Mukkarram gjorde sig også bemær-
ket ved gærdet. Mati som åbningsgærde med stabilt gær-

despil, og Mukkarram som stædig tailender, der ikke ville 
give sit gærde væk.

Anden kamp mod Guernsey blev spillet i de mest fanta-
stiske omgivelser jeg har oplevet. En lille hurtig bane pla-
ceret midt i en park med et skotsk slot som baggrund og 
omgivet af en sø. Der er ellers ikke meget positivt at skrive 
om kampe som Danmark tabte. Igen kæmpede Danmark 
hårdt i marken og Guernsey endte på 179/7 efter 45 over. 
Danmark fi k aldrig rigtig det nødvendige gennembrud 
og kunne kun kæmpe for at begrænse Guernseys score 
på den lille bane. Igen skuffede det danske gærdespil og 
Danmark var all out for 109 efter 31 overs. Bedste gær-

despillere blev Mati Malik og Mads Nyeng, der begge vi-
ste god teknik. Danmark vandt lodtrækningen til denne 
kamp og set i bakspejlet burde danskerne havde valgt at 
gå først til gærdet.

Danskernes tredje kamp var mod stærke Irland på en 
grå regnvejrs dag. Ligeså fl ot banen havde været dagen 
før, ligeså rædselsfuld var banen vi skulle spille på denne 
dag. Banen gik op og ned i bakker både på langs og på 
tværs. Selvom tallene vidner om noget andet, så er denne 
kamp noget af det tætteste Danmark har været på at slå 
Irland på U15 niveau. Irland vandt lodtrækningen og gik 
til gærdet. Irlands ene åbningsgærde scorede 122 not out, 
hvilket bragte Irland på 222 efter 45 over. Det var ikke 
realistisk at Danmark kunne nå denne score, men det var 
heller ikke nødvendigt. Hele dagen havde regnen truet 
med at sætte en stopper for kampen, og fra de andre ba-
ner havde vi hørt, at de allerede var stoppet. Danskerne 
mål var derfor at toppe irernes runrate og forsøge at 
holde den kørende, til der var afviklet nok overs, til at der 
kunne bestemmes et resultat. Det betød, at danskerne 
skulle score lige under 5 points i overen i de første 18 
overs, hvor Irland ville være begrænset af fi elding restric-
tions i de fl este. De danske spillere misforstod opgaven, 
og holdet mistede igen 6 gærder på unødvendige greb. 
De mange greb betød at de danske spillere aldrig rigtig 
kom i gang, og da regnen satte en stopper for kampen, 
stod der 60/8 på tavlen, hvilket var 33 point for lidt. Det 
er svært at kritisere spillerne, for de lærer fra barnsben, 
at hvis de vil havde points så må de slå bolden i luften. 

Danmark besejrede overra-
skende Jersey ved U 15-EM

Så er sejren hjemme
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Havde Danskerne i stedet holdt bolden langs jorden og 
spillet kampen ligesom de spiller deres indendørskampe 
med aggressive løb mellem gærderne, så tror jeg at vi var 
nået i mål.

Den følgende dag var hviledag. Danskerne tilbragte da-
gen i et stort badeland, der lå lige ved siden af hotellet. 
De andre hold forsøgte at afvikle deres kampe, der var 
blevet afl yst af regn, men det lykkedes ikke for nogen af 
holdene.

Kampen mod Irland blev et vendepunkt for de danske 
spillere, da gærdespillet endelig begyndte at hænge sam-
men i de to sidste kampe.

I den fjerde kamp mod Skotland kom vejret igen til at 
spille en afgørende rolle. Danmark tabte lodtrækningen 
og blev sendt til gærdet. Pitchen var vanskelig og outfi el-
den langsom. Set i det lys var danskernes 128 en god præ-
station. I frokostpausen tørrede både pitchen og outfi el-
den op, og det var en helt anden bane skotterne fi k lov til 
at batte på. Danskerne kastede bogstaveligt talt alt ind, 
hvad holdet havde mod skotterne. 10 kastere blev brugt i 
alt på de 23.3 overs det tog Skotland at batte over. Bedste 
kaster blev Aqueel Amjad med 7 over for 25.

Turneringens sidste kamp mod Jersey blev turneringens 
højdepunkt for danskerne. Vejret var dårligt og satte sit 
præg på kampen, men det ville være forkert at sige, at 
vejret fi k afgørende indfl ydelse på kampen. Det danske 
hold ville ikke tage hjem uden en sejr, og den vilje lod 
holdet tydelig skinne igennem. Jersey vandt lodtræknin-
gen og valgte at batte først. De blev udspillet af god kast-
ning og godt markspil fra det danske hold. Jersey endte 
på 126/8 da dommerne lukkede kampen efter 34 overs. På 
det tidspunkt var gassen gået af ballonen for gærdespil-
lerne fra Jersey. Danskerne havde gerne fortsat kampen, 
da det blot var et spørgsmål om få overs før Jersey havde 
været all out. Igen var det spinbowlerne, der var i fokus 
med 5 gærder. Da danskernes inning begyndte efter fro-
kost var deres target-score blevet reduceret til 101 på 27 
overs på grund af regn. En lidt urolig start blev afl øst af 
de samme gode takter holdet havde udvist mod Skotland. 

Usman Ali fandt en stabil og hårdtslående partner i Khi-
zar Javaid og med en gærdestand på 65, knuste de Jerseys 
håb om en sejr. Det danske hold battede over på blot 21 
overs.

Tilbage på hotellet blev det danske hold modtaget som 
helte med klapsalver. I sær var Skotland begejstret for 
danskernes sejr over Jersey betød, at Skotland nu førte 
turneringen på Net Run rate. Til en stor banket på hotel-
let fi k Skotland overrakt trofæet som vinder af Europame-
sterskabet under overværelse af Skotlands sportsminister. 
Turneringens bedste spiller gik fortjent til den kaster fra 
Jersey, som havde sikret sejren mod Skotland og Irland. 

Jeg håber at sejren over Jersey er nok til at overbevise alle 
om at Danmark godt kan være med på dette niveau. Dan-
mark ligger ikke så langt efter de andre lande på U15 ni-
veau og det virker som om Danmark i øjeblikket udvikler 
sig hurtigere end de andre lande. Måske er det et resultat 
af at Danmark stadig holder fast i U13 turneringen efter 
at ECC afskaffede den i 2007. I 2010 vil Dansk Crickets nye 
Akademi måske give Danmark det sidste skub vi behøver, 
for at for alvor blande os med de bedste lande i Europa.

U-15 landsholdet

U-15 holdet spillede på fl otte baner
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■ Af Søren Henriksen

For andet år i træk deltog U13 i Sussex County Clubs 
cricketfestival med deltagelse af Sussex CCC, Jersey, 
Guernsey og UAE.

Turneringen afvikledes på Sussex CCC ungdomsakademis 
baner, hvor pitchene var passet og plejet efter alle kun-
stens regler og hele setup’et oser af professionalisme. 

Turneringen afvikledes som 45 overs kampe med kastere-
striktion på max. 9 overs pr. kaster. Det var tydeligt at se, 
at vi ikke er vant til at spille kampe over denne længde. 
Vi fulgte egentlig meget godt med i de første 2/3 af hver 
kamp, for derefter at falde sammen. 

Hvis man ser på det rå talent, er vi fuldt på højde med de 
andre hold i turneringen, men manglende teknik, specielt 
ved gærdet, og det faktum, at ingen af spillerne før har 
prøvet kræfter med denne type kampe, medførte at vi 
tabte klart i alle 4 kampe.

Alle spillere var i ilden i løbet af de 4 kampe, og mange 
gjorde det rigtig godt. Fremhæves skal Nicolai Jørgensen, 
som bar meget af kastangrebet, Frederik Mikkelsen for 
hans allround indsats, Jannik Wiese for hans stilrene gær-
despil, Annique Uddin for hans spinbowling. Endelig skal 
det nævnes at Mads Henriksen i alle kampe gik forrest 
på banen med kastning og markspil, og ikke mindst ved 
gærdet, hvor han holdt sammen på gærdesiden i næsten 
alle kampene.

Taktikken i alle 4 kampe var, at vi gik i marken først. Målet 
var at holde modstanderne nede under 190. Ved gærdet 
skulle de 5 første holde sige inde længst muligt, så vi der-
fra kunne se om totalen var inden for rækkevidde.

28/7 DK v Guernsey. De 186 for 6. (J. Willes 50*. Mads Hen-
riksen 3-40) Vi 65 all out. (Frederik Mikkelsen 12. Mads 
Henriksen 7, Nicolai Jørgensen8).

Alt gik som planlagt i marken, der blev kastet tæt, spe-
cielt fra Nicolai Jørgensen og Mads Henriksen. Aniq Uddin 
fulgte perfekt op med 0-19 på 9. over. 

Vi startede ved gærdet med stabilt spil de første 7 overs, 
hvor Frederik Mikkelsen gik. Mads Henriksen forlod gær-
det i overen efter. Herefter var det kun Nicolai Jørgensen 
med 8 point, som viste lidt tænder med 8 point. 

29/7 DK v Jersey. De 164 (Cobel 46 og Maton 43x, Nicolai 
Jørgensen 2-27, Aniq Uddin 2-24, Frederik Mikkelsen 1-18, 
Mads Henriksen 1-20) vi 80 all out. (Mads Henriksen 25, 
Jannik Wiese 17, Itsham Raja 9).

Kampen var langt hen ad vejen en gentagelse fra dagen 
før. Vi gjorde det fantastisk i marken, og var det ikke for 
deres batsman nr. 7 Maton med 43*, så var kampen måske 
faldet ud til vores fordel. I øvrigt interessant at se Maton 
tale med sine trænere – Denne 13 årige var et hoved hø-
jere end træneren. Og træneren var ikke lille…

Specielt Mads Henriksen ydede 
en maraton indsats med 8 
overs, og derpå direkte ud og 
batte i 37 overs. Mads Hen-
riksen og Jannik Wiese havde 
i øvrigt turens bedste gærde-
stand på 45 point, og der var 
fl ere der begyndte at tro på, 
at træerne skulle vokse ind i 
himlen denne dag. Et efterføl-
gende sammenbrud på 5 ducks 
ødelagde dog disse forhåbnin-
ger.

30/7 DK v UAU de 201 (Anirudh 79x, Moaaz 44, Nicolai 
Jørgensen 1-7, Toke Larsen 1-14, Saif Ahmed 1-34, Anniq 
Uddin 1-43.) Vi 65 (Mads Henriksen 18).

Dette var dagen derpå i marken. Mange af spillerne be-
gyndte at blive slidte, og en del løbet ud chancer blev mis-
set. Totalen på 201 var lige i overkanten af deres formåen, 
og trænerteamet var heller ikke helt tilfredse med indsat-
sen. Men det var ikke noget imod hvad der skulle komme.

Vi startede ok. ved gærdet. Mads Henriksen, Itsham Raja, 
Frederik Mikkelsen og Jannik Wiese så alle ”gode” ud. 
Derfra gik det galt, vi var 59 for 4 og 65 all out. Trænere 
og spillere havde en længere snak efter kampen.

31/7 DK v Sussex de 190 (Hamish Nolan 75, Frederik Mik-
kelsen 2-14, Mads Henriksen 1-22, Anniq Uddin 1-26) Vi 48 
all out. (Jannik Wise 15).

Sussex var inden kampen ubesejret og kunne derfor spille 
frit. Deres topscorer har i øvrigt en dansk mor, men han 
viste ingen nåde af den grund. Vi spillede godt i marken, 
hvor der blev kastet tæt, og alle bidrog til en god indsats. 
190 til Sussex var absolut en godkendt indsats.

Ved gærdet var gassen gået ud af ballonen, og kun Jannik 
Wiese spillede op til standard. Det gjorde han til gengæld 
ret overbevisende.

Alt i alt en god og lærerig tur, hvor der var mange gode 
aspekter i vores spil. Turen viste også at der er områder, 
hvor vi skal forbedre os markant, hvis vi skal følge med de 
andre lande.

U-13 i Sussex
Taktikmøde inden kampen

’Uden mad og drikke duer helten ikke …’

Koncentrerede U-13 spillere
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■ Af Jørgen Jønsson

10 skarpe spørgsmål til Dansk crickets 

mest trofaste elitetræner gennem tiderne

1. Du har valgt en pause 
som træner i dansk elitecricket, hvorfor?
Efter vi kom hjem fra B – VM skulle jeg afgive min ene 
nyre til min broder Jeppe, og vidste derfor ikke hvor lang 
tid det ville tage mig at komme ovenpå igen. 
Desuden viste B-VM resultatet, at der nok også skulle for-
nyelse til, hvilket kunne være i form af en ny træner.

2. Er du klar over at du har haft 25 års jubilæum 
som elitetræner i DCF?
Det har jeg ikke tænkt over før nu, du gør mig opmærk-
som på det. 
25 år er selvfølgelig mange år, men trods få skuffelser, har 
det været det hele værd.

3. Du har vel brugt oceaner af tid 
på cricketbaner og landeveje i de 25 år?
En bonus ved denne sport er at man, udover at nyde god 
cricket, kan tilbringe mange timer i solen iført et par røde 
adidasshorts. Jeg har altid brugt cricketdagene som en 
god afveksling til mit arbejde. 
Cricket har desuden været årsag til at jeg altid har kørt i 
en stationcar, da det ellers ikke ville være muligt at fragte 
4 spillere, en træner og diverse tasker til alle elitearran-
gementer. Der er ikke mange U-19 spillere, der ikke har 
været på tur i en Volvo stationcar med undertegnede ved 
rattet.

4. Hvad har du lært i forbindelse med dit lange engage-
ment i dansk cricket?
Årene har lært mig, med hensyn til spillere og andre, at 
der fi ndes mange forskellige typer af mennesker. Disse 
forskelligheder gør, at man skal behandle fx spillere på 
hver deres måde for at et hold kan gå op i en større en-
hed. Det er ikke altid sikkert, at man får det bedste hold 
ved at udtage de 11 bedste cricketspillere. Det er vigtigt 
at fi nde den rigtige sammensætning af spillertyper, for at 
få det bedste ud af alle.

5. Du må have fået et stort netværk 
og masser af venner via dit elitearbejde?
Det er et stort antal fantastiske mennesker, jeg har mødt 
via mit lange trænerarbejde, og det er en af de store ga-
ver, jeg har fået i dette job. Det har givet både mig og min 
familie mulighed for at komme rundt i verden og møde 
en masse spændende mennesker, hvoraf jeg stadigvæk 
har kontakt med en stor del af dem.

6. Hvad har været 
den største oplevelse 
som DCF-træner?
Det var da vi to med 
U-19 landsholdet 
vandt sølv i Hol-
land ved EM i 1995. 
England havde her 
et samlet landshold 
med, hvor vi spillede 
næsten lige op med 
dem. Det var en af de 
mest imponerende og 
disciplinerede indsat-
ser jeg har oplevet et 
dansk hold præstere.

7. Det har vel også 
været svært for en 
træner, når spillere 
skulle vrages?
Jeg har aldrig brudt 
mig om at skulle sætte 
folk af holdet. Men 
jeg vil til gengæld rose mange spillere for at de oftest selv 
har været klar over hvem de 11 på banen skulle være.

8. Var din skuffelse stor, da vi ikke kom videre 
ved VM-kvalifi kationen i Sydafrika?
Ja, det må jeg stærkt indrømme. Jeg mente inden turne-
ringen at dette hold var stærk nok til at komme mellem 
de 6-8 bedste, men der var mange faktorer, som jeg ikke 
her skal komme ind på, der spillede os et puds.

9. Hvad skal der til for at vi fremover 
kan følge med internationalt?
Vi skal ud og spille mere internationalt cricket mod lande, 
der er bedre end os. Desuden skal vi have fl ere græspit-
che i Danmark. Rigtig cricket spilles på græs, derfor har 
vi svært ved at omstille os, når vi kommer ud blandt de 
bedste nationer på græs.

10. Nu, hvor du har fået mere tid, 
hvad skal du så involvere dig i?
Da jeg bor på en gammel gård fra 1799, som min kone 
mener jeg ikke har passet i de 25 år, jeg har trænet cricket, 
er hendes ”To Do” liste nu nået op på at fylde fl ere bind, 
så jeg får rigeligt at tage fat på i den kommende tid.

Peter Palle Klokker 
har haft 25 års jubilæum 
som DCF-elitetræner

P.P. Klokker
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■ Af Jørgen Jønsson

Endelig gik den store drøm i opfyldelse 

for den tidligere K.B.-spiller

Lige siden han var lille og spillede ungdoms cricket i K.B., 
har den nu 29 årige Amjad Khan nok gået med den store 
drøm om at ende som professionel cricketspiller og blive 
testspiller.

Om hans tanker i starten var at komme på det pakistanske 
Testhold, ved den der skriver disse linjer ikke præcist no-
get om. Men mon ikke Amjad senere i sin karriere fandt 
ud af, at den nemmeste vej nok var over engelsk cricket, 
og så måske nationalisere sig som engelsk statsborger, og 
senere komme på det engelske Testhold.
I hver tilfælde gik en af hans drømme i opfyldelse i begyn-
delsen af marts måned i 2009, da den engelske udtagel-
seskomite kaldte ham ind i den landsholdstrup, der skulle 
spille den sidste test i Vestindien, hvor englænderne skulle 
vinde for at udligne serien.

Så kom den endelig dag, 6. marts, hvor Amjad Khan skulle 
debutere på det engelske testhold under stor bevågen-
hed fra de engelske medier.

England var først ved gærdet og scorede 546 for 6, så der 
gik næsten 3 dage før Amjad fi k bolden i hånden.
Efter forskellige referater og beretninger, så Amjad noget 
betuttet ud, da han skulle bowle sine første overs i test-
sammenhæng. Han startede ikke kastningen for det en-
gelske hold, men kom ind i angrebet efter 8 overs. Bow-
lede nok ikke op til sit optimale, og fi k kun 4 overs i første 
omgang, som kostede 27 points.. Men næste morgen 
var det efter manges udsagn en anden Amjad Khan, der 

bowlede på tredjedagen, og 
i hans første over fangede 
han den Vestindiske gærde-
spiller Sarwan, og fi k sit før-
ste testgærde med ben for. 
Så var Amjads dag reddet og 
han endte med 1 gærde for 
74 på sine 15 overs. Kampen 
endte uafgjort.

Vel nok ikke nogen overdå-
dig debut, men mon ikke 
der på et eller andet tids-
punkt bliver kaldt på Amjad 
igen til det engelske lands-
hold. Amjad Khans force 
er, at han fx i en testkamp, 
hvor det ikke gør så meget 
at man bliver hurtigt dyr 
som kaster, men hvor det er 
mere vigtigt, at man kan ka-
ste den uspillelige bold ind 
i mellem, og tage et godt 
testgærde, det ved vi jo at 
Amjad kan gøre på sine 
gode dage.
Men et stort øjeblik for ham, 
men også for dansk cricket, 
som på en eller anden måde 
også har del i disse ”aktier”, 
via hans mange aktiviteter og deltagelse på diverse dan-
ske landshold gennem tiderne.

 

Det var stort, da Amjad 
Khan fi k sin debut på det 
engelske Testhold i 2009

Amjad Khan
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■ Af Mikkel Hartmann Grøn

Dansk Cricket-Forbund har ansøgt Ministeriet for Flygt-
ninge, Indvandrere og Integration om støtte til et integra-
tionsprojekt med cricket i centrum. Projektet er planlagt 
at løbe i en treårig periode fra August 2009. Ministeriet 
har bevilget støtte til første fase af projektet, der vil løbe 
i halvandet år. Ministeriet har opsat en række mål som 
Dansk Cricket skal opnå for at udløse støtte til anden fase 
af projektet. Støtten fra ministeriet har gjort det mu-
ligt for forbundet at oprette et lille hold af konsulenter, 
der har ansvar for at fuldføre projektet. DCFs nye udvik-
lingsteam består af to integrationskonsulenter, der er an-
sat på baggrund af projektbeskrivelsen i integrationspro-
jektet og støttet af midler fra ministeriet. Derudover har 
forbundet ansat to breddekonsulenter til holdet gennem 
breddekonsulent-ordningen i DIF. Breddekonsulenterne, 
der i 2010 skifter navn til Udviklingskonsulenter, har egen 
projektbeskrivelse efter aftale med DIF. Selvom konsu-
lenterne har forskellige ansvarsområder, er der så meget 
overlap i konsulenternes arbejdsopgaver, at forbundet 
har valgt at lade konsulenterne agere som et samlet hold. 

De fi re konsulenter har meget forskellig baggrund både 
hvad angår erhverv og cricket. 

Simon Talbot er en af de ny integrationskonsulenter. Si-
mon har tidligere arbejdet som breddekonsulent i Dan-
mark og har stor erfaring med at udføre skolebesøg i 
Danmark. Simon har, siden han sidst var i Danmark, ledet 
et cricketakademi i Wessex, England. 

Holdets anden integrationskonsulent er skribenten af 
denne artikel Mikkel Hartmann Grøn. Jeg kommer fra en 
stilling som ingeniør i et mindre konsulentfi rma. I Aka-
demisk Boldklub, hvor jeg i dag er formand for cricket-
afdelingen, har jeg arbejdet meget med klubudvikling 
og hvervning og fastholdelse af medlemmer. I AB har vi 
måttet bygge vores ungdomsafdeling op fra grunden, og 
det er lykkedes at få gang i en positiv udvikling med jævn 
vækst. Jeg håber de erfaringer jeg har gjort, kan komme 
andre klubber, som er i samme situation, til gode. 

Holdets ene breddekonsulent og eneste kvindelige islæt 
er Kathrine Brock fra Esbjerg. Kathrine er en af de få ak-
tive kvindelige cricketspillere i Danmark og hun er en af 
de primære drivkræfter bag forbundets arbejde med at 
genindføre kvindecricket i Danmark. Samtidig er Kathrine 
involveret i opbygningen af ungdomscricket i Esbjerg 
og resten af Jylland, og hun har været medvirkende til 
mange af de ungdomsstævner, der er blevet afviklet i Jyl-
land.

Holdets sidste medlem er Mobeen Arif. Mobeen er aktiv 
som spiller og ungdomsleder i KB. Han har tidligere været 
ansat i Dansk Cricket-Forbund, og har et godt kendskab 
til arbejdsgangen på kontoret. Mobeen er meget proces-
orienteret og sørger for at holdet har styr på dokumen-
tationen af projektets faser. Mobeen har pakistansk bag-
grund ligesom størstedelen af de aktive cricketspillere i 
Københavnsområdet og tilfører holdet vigtigt kendskab 
til kulturelle forskelle og barrierer.

Udviklingsteamet vil i 2010 sætte gang i en lang række 
aktiviteter. Udviklingsteamet ønsker at de aktiviteter, der 
bliver startet, bliver forankret i landets cricketklubber. Det 
er derfor vigtigt at klubberne er opmærksomme på de 
meddelelser, der bliver udsendt af udviklingsteamet og 
byder ind på de aktiviteter, der bliver udbudt. 14 klubber 
har meldt sig til integrationsprojektet som aktive delta-
gere, og disse klubber vil modtage særlig opmærksom-
hed. 

En af de aktiviteter, der vil være stor fokus på i 2010 er 
besøg på skoler i nærheden af cricketklubberne. I for-
hold til ansøgningen til integrationsprojektet har Dansk 
Cricket-Forbund forpligtet sig til mindst 112 besøg på 
skoler og SFO’er i 2010. Udviklingsteamet har udviklet 
en skolepakke, der er udsendt til de deltagende klubber. 
Skolepakken kan klubberne anvende når de kontakter 
skolerne for at træffe aftale om besøg. Skolepakken inde-
holder information om cricketsporten og skolebesøgenes 
indhold.

Skolerne spiller en vigtig rolle i Dansk Crickets arbejde 
med at synliggøre cricketsporten i Danmark. Dansk 
Cricket-Forbund har fået glæden af at blive valgt som 
Forbund i fokus og har modtaget 200.000 kr. til arbejdet 
med at udbrede sporten. Pengene vil blive brugt til at ud-
vikle materiale, som skoler kan anvende til at inddrage 
cricketsporten i deres undervisning. Materialet vil blive 
anvendt, når konsulenterne tager på skolebesøg og skal 
også kunne anvendes af klubber og skolelærere på egen 
hånd. 

Udover skolebesøgene vil Udviklingsteamet i 2010 tilbyde 
en række kurser, stævner og cricketlejre. 2010 tegner 
til at blive et spændende år for Dansk Cricket og Udvik-
lingsteamet ser frem til at møde og samarbejde med jer 
alle.

DCFs nye Udviklingsteam

DCF’s nye udviklingsteam
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■ Af Søren Nissen

Dansk Cricket-Forbund, Svanholm og ikke mindst Mickey 
Lund er i de sidste par år gået sammen om at arrangere 
nogle ungdomsfestivaler, hvor det udenlandske deltager-
antal i år var på hele 4 hold. Denne slags festivaler svarer 
jo til de mange sommerturneringer, som f.eks. fodbold 
og håndbold er. Der er et stort behov for sådanne som-
merhøjdepunkter, hvor klubberne kan sende alle deres 
spillere – også dem, der ikke er født med et cricketbat 
i hånden. Cricket har ikke haft tradition for disse bred-
deturneringer, men det er en nødvendighed, at de er der, 
hvis vi blot skal give vore udøvere nogenlunde samme til-
bud som andre idrætsgrene.

Det er til gengæld også forfærdeligt arbejdskrævende, 
fordi arrangøren må påtage sig både overnatnings- og 
bespisningsforpligtelser. Skal deltagergebyrerne ikke løbe 
helt urimeligt op, skal en hærskare af frivillige påtage sig 
mange opgaver.

Deltagergebyret til U-14 festivalen i år var sat så rimeligt, 
at 4 udenlandske hold var med. Set fra DCF`s side var det 
måske på kanten af det rimelige, idet turneringen kræ-
vede et ret stort tilskud. Nu kan man jo så diskutere om 
tilskud eller underskud er det rette ord, for DCF fi k givet 3 
kombinerede hold masser af cricket, som skulle være lidt 
af et svar på vores problem, at der spilles for lidt, fordi 
vi er for få. Og man kan nu engang ikke underholde tre 
danske hold i en uge uden at det koster penge.

Så om disse turneringer skal fortsætte, må være en prio-
riteringssag for DCF. Svanholm og mange af klubbens 
forældre og medlemmer har ydet 
en stor indsats, men ikke mindst 
efter Mickey Lunds afgang fra DCF 
må man nok sige, at der skal mere 
ekstern arbejdskraft frem. Og det er 
ikke nemt midt om sommeren, men 
andre idrætsgrene kan.

At bespise, ”besove”, ”berejse” om-
kring 100 personer i en uge er en 
enorm opgave, som kræver penge, 
ekstern arbejdskraft og mere end en 
enkelt klub og en enkelt nok så de-
termineret mand.

Turneringen 

Et af crickets mindre undere indtraf, da det kombinerede 
U-14 hold fra Svanholm og Køge vandt U-14 festivalen, 
der krævede inddragelse af tre baner, to på Svanholm 
Park og en i på Ishøjs bane.

Der var et hold fra Luxemburg, Rood en Witt fra Holland, 
Clydesdale og Penicuik fra Skotland samt et jysk hold mest 
fra Husum og Herning, men også med en Fredericia-del-
tager.

De syv hold spillede alle mod alle, Svanholm/Køge tabte 
en kamp og spillede en uafgjort, alle de øvrige førerhold 
tabte to kampe, så dermed vandt sjællænderne. 

Skal man være helt objektiv var det bedste hold dog skot-
ske Clydesdale, men de tabte til deres lokale skotske riva-
ler samt til det københavnske hold bestående af spillere 
fra AB og KB.

Søndag aften benyttede det meste af det danske U-15 
landshold chancen til at få en kamp mod Clydesdale og 
den vandt danskerne med 9 stående gærder.

Der var stor ros til arrangørerne, hvor Mickey Lund var 
manden bag stævnet, men der var mange andre hjæl-
pere. Det skal der til, når små 100 mennesker skal fodres 
af tre gange om dagen. Maden var hovedsagelig af paki-
stansk tilsnit og alle nød den. Lørdag samledes alle spil-
lere og ledere til en stor barbecue på Svanholm Park, hvor 
tre hold boede og takket være de udenlandske gæster var 
stemningen høj.

Ungdomsfestivaler 
en nødvendighed – men fl ere 
frivillige må i sving

Det vindende U-14 hold fra Svanholm og Køge
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■ Af Kjeld Lyngsø

2009 var året hvor Forty XL 

Bl.a. 
- måtte afl evere Trekantturneringens pokal til Forty Club 

(England),
- udvidede klubbens aktiviteter med en crickettur til 

Kenya,
- fi k organiseret kampe i Jylland,
-  måtte tage afsked med kasserer Folmer Christiansen 

efter ca. 30 års virke.
- ønskede Jørgen Morild tillykke med de 85 år og Martin 

Jørgensen med 70.

”Forty” startede sæsonen den 14. maj 2009

639 point i to 20 x 20 kampe. Det er noget der vil noget. 
Svanholm lagde baner til i Øst-Danmark.
4 spillere scorede over 50 points (87 – 75x – 70x – 57x). 
Fremover vil man blive trukket ved 50.
AB/Glostrup 185/5. Ishøj/FREM kunne kun svare igen med 
143/66.
Martin Jensen, Ole Roland, Matt Coyle, Henrik Bjerrega-
ard, Thomas Kentorp, Leon Landers, Kingsley Peiris, Nihal 
Tissera og M. Islam havde alle tocifret score. 
W. Mongalat snuppede 3 gærder for 28 på de tilladte 4 
overs. Stig Hammerhøj og Steve Mullins måtte nøjes med 
2 gærder hver, for henholdsvis 32 og 28 points.
På bane II scorede Køge/Ringsted 154 point for 5. Ole Ol-
sen, Søren Sørensen og Anders Kullstrøm havde tocifret 
score. Saqib Tasneem snuppede 2 gærde for 35.
Denne kamp blev meget mere spændende, der var nemlig 
kun 4 bolde tilbage, da Svanholm/KB kunne trække sig 
tilbage som vindere med 6 stående gærder.
Kenneth S. Hansen, Jesper Jensen, Saqib Tasneem og Al-
lan Majgaard lavede alle tocifret score. Anders Kullstrøm 
tog 2 gærder for 27 point.

Twenty/Twenty are Forty

Under denne overskrift var det Fortys bestyrelses målsæt-
ning for 2009, at der skulle startes en turnering for Forty-
hold vest for Storebælt.
Derfor mødtes Forty ”WestMidtWest XI” mod ”WestMidt-
East XI” fredag den 15. maj 2009 i Viborg.

”Forty WestMidtEast XI” bestod af spillere fra Århus, 
Skanderborg, Horsens og Ålborg,
og ”Forty WestMidtWest XI” havde fortrinsvis spillere 
med fra Herning og Viborg.
MidtWest gik først til gærdet og åbnede med Josch og 
Leif Slepsager. Josch blev grebet ud i 
Miduls første over for kun et enkelt point, hvorimod Leif 
slog den første bold over træerne og over på nabobanen. 
Steffen Meibom gjorde hvad han skulle – scorede 21 
enere og en fi rer.

WestMidtEast åbnede med Hans Højer og Jens Rolighed. 
Hans lavede 6 toere i træk og var dermed helt fl ad. 

Jens Rolighed troede, at man kunne løbe to-tre skridt ud 
på tæppet og slå en sekser på Leif Slepsagers kast. Det gik 
ikke, men Jens gik. 
Leif S. blev WestMidtWest bedste kaster med 3 for 9 på 
3 overs.
”Forty WestMidtWest XI” vandt kampen med 125 mod 88.

Trekantturneringen

Det gik i starten lidt trægt med tilmeldingen til Trekant-
turneringen 2009 i England (Cambridge/Oakham). Årsa-
gen var sikkert, at Forty også arrangerede en tur til Kenya 
i eftersommeren. Men da Forty XL heldigvis har mange 
medlemmer, blev tilslutningen alligevel acceptabel. Vi var 
de forsvarende mestre.
Tilslutningen blev på 13 cricketspillere, 1 regnskabsfører 
og diverse (undskyld udtrykket:-) koner og kærester. Vi 
fi k udenlandsk hjælp af Stuart Spalding og Jaab Vogelar. 

Inden holdet rejste hjemmefra, var vi godt klar over, at 
vi sikkert måtte afl evere pokalen igen. Englænderne prø-
vede også med lidt psykologisk krigsførelse inden turne-
ringen ved henvendelser som denne:

”… Make sure your bring well polished the AXEL MORELD 
Trophy I’ve already reserved the place in the cabinet at 
the FORTY CLUB HQ.”

Og englænderne vandt turneringen overbevisende.

Vi var for få spillere, og manglede desuden bredde i så-
vel kastning som gærdespil. I et par kampe var vi kun 10 
og manglede derfor en spiller – tak for hjælpen til de to 
udlændinge Jaab Vogelar og Stuart Spaling. Det var rart 
at have nye danske deltagere med til Trekantturneringen, 
og de vil forhåbentlig også i fremtiden deltage i Fortys 
ture. Det blev kun til én sejr på turen. Specielt mod Still 
Going Strong fra Holland burde vi nok have gjort det lidt 
bedre. 

 

FORTY XL

Gruppebillede at de to midtjyske fortyhold, 
som spillede indledende kamp i Viborg

Præsident Ole Christiansen afl everer Aksel Morild pokalen 
ved turneringens offi cielle åbning
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Old boys træf på Svanholm 31/8

31. august 2009 på Svanholm Park var en af de største 
dage i oldboys cricket i Danmark. Der blev spillet cricket 
på 3 baner ved siden af hinanden.
Det var en meget stor dag i Dansk XL C.C.’s historie.
Der blev for første gang spillet om ”Sherry de Terry” sølv 
pokalen.
Finalen blev spillet mellem Køge (vinder af oldboys ræk-
ken) og nr. 2, Svanholm. Køge valgte at gå først til gær-
det og scorede 116 på 17 overs. Svanholm mistede ikke et 
gærde – 4 mand scorede maksimum 25, og med 2 overs 
tilbage passerede de Køges score. En meget sikker sejr til 
Svanholm.
På græs pitchen spillede Glostrup mod AB om 3. pladsen, 
her trak Glostrup det længste strå og kunne erklære sig 
som vinder.
Bane 3 (den mindste) havde 2x11 spillere i gang. KB/So-
ranerne mod Ringsted. Begge hold var suppleret med 3-4 
Frem-spillere. I alt 313 points blev der scoret i de to gange 
20 overs. Ringsted blev vinder i en meget tæt kamp, som 
først blev afgjort i sidste over.

FortyØst – FortyVest (landsdels fi nale)

Den første kamp i en livslang turnering mellem FortyØst 
og FortyVest blev mandag den 19. september 2009 afvik-
let efter generalforsamlingen i Esbjerg.
Kampen blev afviklet som en Twentyfi ve/25 kamp, med 
max. score på 25 pr. spiller og 5 overs pr. kaster.
Det blev til den forventede sejr til FortyVest, som endda 
måtte låne fynske spillere ud.
Når sandt skal siges, så var kampen ualmindelig spæn-
dende, idet FortyØst scorede 136 points. Jørgen Nielsen 
(25) – Peter Mortensen (25) – Claus Rasthøj (22). Bedste 
kaster: Henrik Vilhelmsen med 2 gærder for 0 point.
FortyVest scorede en 3-er på kampens næstsidste bold, 
og nåede derved op på 137. Leif Slepsager (27) – Morten 
Hedegaard (26) – Steen Østergård (25). Bedste kaster: Jan 
Østergård med 2 for 23 point.
Pokalen er formidlet af Ole Mortensen og sponsoreret 
af ”Stanley og George”, og den blev overrakt af Fortys 
præsident Ole Christiansen til FortyVest anføreren Kurt 
Østergård. 

Måske skal det også med til forklaringen af Vestsejren, at 
FortyVest havde ungdomsspilleren Morten Hedegaard og 
ungdomsveteranen Leif Slepsager med.
Som altid er Forty ude efter nye medlemmer, og det blev 
til et par stykker i løbet af dagen. Bl.a. fi k vi kontakt med 
Henry Bådsgård Wolff (Esbjerg), som tidlige har deltaget i 
Fortys arrangementer både i Danmark og udlandet.
 

Kenya-turen den 2.-11. oktober 

– et tilløbsstykke

Lørdagsholdet fra venstre:
Preben Nielsen, Kurt Østergård, Kent Petersen, Jan Han-
sen, Jan Rasmussen, Max Nielsen, Niels Torp, Martin Jen-
sen, Jan Østergård, Ole Helmersen, Kjeld Lyngsø.
Kenya-turen blev meget hurtigt en realitet, idet tilmel-
dingerne strømmede ind. Fortys sponsor Torben Nøhr 
gav på et tidligt tidspunkt i forløbet udtryk for, at en stor 
gruppe på omkring 30 deltagere ikke var noget problem. 
Den endte med at blive på 54 personer, hvoraf de 24 var 
cricketspillere. Et tilløbsstykke.
Der blev spillet 3 cricketkampe, som vi desværre tabte. 
Kenyanerne var bedre og meget yngre. 
Den turistmæssige side af turen indeholdt eksempelvis 
Karen Blixens farm, landsbybesøg, krokodillefarm, træ-
skærerlandsby, fi sketur, masaisamfund, safaritur, koralrev, 
byture i Mombasa og meget andet.
Afgang med fl y fra Kastrup den 1. og 2. oktober over hen-
holdsvis Zürich og Istanbul til et Kenyaophold alle vil hu-
ske meget, meget længe.
Her følger nogle uddrag af ”Ole Helmersens Erindringer”:
”Nøgleordet for mine indtryk er kontrast; kontraster mel-
lem de forskellige dele af den kenyanske virkelighed, 
man når at opleve på godt en uge, og kontraster mellem 
Kenya og lille Danmark.”

”For mig var turens højdepunkt helt afgjort den todages 
safaritur, vi var på til Tsavo West Nationalparken. Dels var 
køreturen på landevejen mellem Mombasa og Nairobi en 
spændende introduktion til en anderledes trafi kkultur, 
dels var selve turen inde i Tsavo en helt forrygende ople-
velse. Selv om man har set de fl este af dyrene i zoologiske 
haver, i dyreparker eller på fjernsyn i naturen, er det altså 
en helt særlig oplevelse at komme kørende inde i parken 
og pludselig få øje på en kæmpestor, gammel hanelefant 
stående 50 meter væk inde i buskadset. Den stod bare der 
og viftede lidt med ørerne og gloede på os. Og derefter se 
alle de andre dyr: masser af gazeller og antiloper i alle af-
skygninger, zebraer i massevis, ditto elefanter og giraffer, 
marabustorke og ørne oppe over hovederne, seks strudse 
der poserede forbi bilen på række, en hyæneunge, en 
fl ok myrer der krydsede vejen i det røde støv (og som bi-
len standsede for) osv. osv.”

Generalforsamlingsholdene samlet til fotografering 
inden kampen FortyØst mod FortyVest.
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”Og, nå ja, så spillede vi for resten også noget cricket. Og 
vi fi k store klø i alle tre kampe – men vi spillede jo også 
mod hold, der bestod af (indiske) spillere, som vel i gen-
nemsnit var 20-25 år yngre end os. De skulle bare have set 
os dengang vi var unge – så havde det været en anden 
snak. Dengang kunne vi både time vores stød og stikke 
helt ind til gærdet. Men trods kløene var det sjovt at spille 
mod dem, og sammen med gamle danske cricketvenner. 
Det er da bemærkelsesværdigt, at de fl este af os har spil-
let mod og med hinanden i op mod 50 år og stadig synes 
det er så sjovt, at så mange af os tager på en sådan tur 

sammen. Det vidner om hvilket fantastisk spil cricket er 
– én gang i blodet, altid i blodet. 

Det var et til tider hektisk program i Kenya, fyldt af op-
levelser, indtryk og hyggeligt samvær. Det var en rigtig 
god tur i masser af gode cricketvenners selskab. Tak til 
alle for at have været med til at gøre Forty’s Kenyatur 
til en uforglemmelig oplevelse. Den største tak skal dog 
gå til Torben Nøhr for hans store andel i og bidrag til at 
introducere Kenya og Afrika for mig. 

Én ting er sikkert: Jeg vil meget gerne tilbage til Afrika.”

Forty overvejer at indsende ændringsforslag til den nye udenomsregel.
Reglen har medført, at Fortys score er blevet næsten halveret. 
Profi lbegrebet gør det svært at få noteret en udenom.

Udenom – ny regel

DCF har vedtaget en ny regel for ”udenom”, hvor der tales 
om gærdespillerens profi l. Den tilgodeser ikke ligefrem 
dem med en stor bagdel eller en ditto ”frontkuffert”. 
Den nye regel medfører, at legsiden bliver ”lidt mere som 
i gamle dage”… og det kan vi Fortyfolk jo godt lide.

ET PAR MINDEORD

Eks-præsident Jan Ribel afgik ved døden lørdag den 18. 
april 2009 efter en relativ kort cancersygdom. 
Forty XL vil med den hollandske præsident for SGS Duco 
Ohms ord mindes Jan:
”Jan has been participating in our triangular tournament 
for many years and he was certainly one of the excellent 
and much respected members of the Dansk XL.
I’m sure that we all will remember Jan as the Danish 
gentleman cricketer and we will miss his company around 
the cricket grounds.”

Rund og halvrund fødselsdag - tillykke:

Martin Jørgensen, Svanholm med de 70 år. 
Jørgen Morild, Århus fyldte 85 år den 4. marts 2009.
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■ Af Kathrine Brock

Første kick-off til genetablering af pigecricket i Danmark 
fandt sted i Vejle den 30.-31. januar 2009. Mickey Lund 
og Jacob Larsen stod i spidsen for opstarten 
sammen med et par af ”de gamle” cricket-
piger. Der var stor gensynsglæde blandt pi-
gerne. De havde en meget inspirationsrig 
weekend med masser af cricket. Der blev 
selvfølgelig også holdt social hygge om af-
tenen, hvor det store samtaleemne selvføl-
gelig var ønsker og planer fremadrettet for 
pigerne. Der blev bl.a. fokuseret på rekrut-
tering af nye piger, samt at få fl ere af ”de 
gamle” piger til at spille igen. 

Næste store pige-event fandt ligeledes sted i Vejle den 
20.-21. marts 2009, denne gang var her lidt fl ere delta-
gere, og der var en del nye piger iblandt. Så det tegnede 
jo allerede meget positivt. Denne gang udgjorde Jacob 
Larsen og Martin Jensen træner-teamet. Det gjorde de su-
per godt, masser af nye lærerige cricket øvelser som nemt 
kunne bruges af nye, men også rutinerede spillere. Efter 
træningen blev der i mødelokalerne livligt diskuteret 
hvordan vi skulle gribe rekrutteringen og de nye opgaver 
an. Der var mange gode input, både fra de nye og gamle 
spillere. Der blev uddelt arbejdsopgaver, som vi skulle 
følge op på til næste træf. 

Desværre var vi pga. for få tilmeldinger 
nødsaget til at afl yse det ellers planlagte 
event i april/maj.

Heldigvis var der fl ere piger, der var be-
gyndt at træne på klubniveau. Sågar var 
Fredericia med 7 piger og Esbjerg med 10 
begyndt at afholde fælles træning for at 
fastholde gejsten og de nye piger. 

Efter en lidt for lang sommerferie var der 
arrangeret endags træf i Fredericia. Her deltog 20 piger 
fra bl.a. Fredericia, Esbjerg, Nykøbing Mors og et par sjæl-
landske piger. Vi havde denne gang fået hjælp fra Peter 
Banke (Esbjerg). Vi startede med forskellige opvarmnings-
øvelser. Herefter spillede vi i stiv kuling en minikamp par-
cricket, mens andre var i kastegårdene og fi k intensiv træ-
ning, efterfulgt af teknik-træning. 

Vi spiste frokost kl. 13.00, hvor vi efterfølgende talte om 
ideer til at få fl ere ”gamle” spillere, og rekruttering af 
nye spillere. Et vigtigt punkt på vores liste er at få en fast 
træner, evt. fra Sjælland, som bl.a. kan fungere som tov-

holder og træne pigerne ikke blot på regio-
nalt plan, men også på landsplan. 

Et andet mål vi hurtigt skal nå, er at få træf-
fene til at fungere mere som turneringer. 
Dette kan vi gøre f.eks. ved at mødes til 
træffene fredag sidst på dagen, hvor vi vil 
starte med at træne, herefter snakke plan-
lægning/rekruttering. Lørdag vil fungere 
som kamp-dagen, så vi får udformet turne-
ringer. Målet er at få min. 32 piger til at del-
tage fra næste stævne, så vi kan få turnerin-

gen i gang. Da vi alle var enige om at få at skaffe min. 32 
piger, skal datoerne være meldt ud i god tid. 

Vi er enige om, at Kathrine behøver en kontaktperson fra 
hver klub/område, så det er nemmere at følge op på til-
meldinger til træf. Vi synes alle, der er gro bund for en 
rigtig god fremtid for pige-cricket, men vi mangler, at der 
er fl ere piger, som bakker op om projektet ved at deltage.

Der var den 13.-14. november lagt op til en stor turnering 
med 4 indendørs hold på Gilborgskolen i Ishøj. Desværre 
var der kun 5 tilmeldte, og vi var igen nødsaget til at af-

lyse. Derfor er der blevet sendt reminder 
brev ud til alle klubber og piger som fra 
starten har deltaget i projektet. For vi skulle 
jo gerne bygge videre på den gode gejst og 
alle de planer vi har startet sammen. 

Vi er ved at arrangere en tur til Husum in-
den udgangen af året, hvor 2 pige hold skal 
spille mod tyske hold. Dette ser vi meget 
frem til, og går selvfølgelig efter sejre =)

Men det har været et dejligt opstarts- og 
gensynsår med pige cricket, og vi tror bestemt der er god 
grobund og succesrig fremtid for dansk pige-cricket. Vi 
glæder os til at se alle Jer cricket piger til nye træf i 2010.

Pige-cricket
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■ Af Søren Nissen

Et uoffi cielt referat fra repræsentantskabsmødet

på Svanholm Park i marts 2009

Årets repræsentantskabsmøde afholdtes præcis den før-
ste dag, det kan lade sig gøre efter lovene, nemlig den 1. 
marts 2009 på Svanholm Park.

Det skyldtes bl.a. at adskillige, der var indblandet i DCF-
arbejdet, også havde et lille ærinde i Sydafrika, hvor 
landsholdet skulle spille VM-kval. Men det er en hel an-
den historie.

Formanden kunne glæde sig over nogle 2008-resultater, 
landsholdets bronze ved EM og U-19 landsholdets inden-
dørs-EM-sejr i Finland. Det var foreløbigt sidste gang, der 
blev afholdt indendørs-EM. Set fra et nordisk synspunkt 
kan det nok undre, da indendørscricket er et særdeles 
godt rekrutteringsmiddel, men Europas cricket styres nu 
engang ikke af de nordligt beliggende lande.

Han kunne også fortælle om året efter genopretnings-
året, hvor DCF`s økonomi startede helt på lavpunktet. I 
året 2008/2009 havde man sat sig for igen at opbygge en 
lille egenkapital og det var lykkedes, idet regnskabet ud-
viste det, man havde budgetteret efter. Man havde været 
i stand til at øremærke penge til landsholdets forberedel-
ser til ICC World Cup Qualifi er og man havde endda et 
lille plus. 

Når der trods alt økonomisk er noget at arbejde med skyl-
des det udover pengene fra DIF, som er ret konstante, de 
økonomiske muligheder, som fi ndes i ICC, der trods afl y-
ste turneringer alligevel er så velstående, at der kan af-
sættes penge til turneringer og uddelinger.

Formanden var glad over, at man igen havde styr på øko-
nomien, men så var spørgsmålet om der også var den for-
nødne gang i butikken. Igen havde DCF måttet konsta-
tere et mindre fald i medlemstallet. 

For at afbøde dette havde DCF nu indgået aftale med en 
ekstra breddekonsulent i Jylland, hvor man havde enga-
geret Hernings Jacob Larsen, der sammen med Mickey 
Lund nu udgjorde breddelederteamet. 

Danmark som den store cricketnation i Norden havde en 
vis forpligtelse til at tænke nordisk, mente formanden. 
DCF havde derfor accepteret, at være vært for en Royal 
Nordic Cup d. 12-13. Juli på Svanholm Park, hvor alle lan-
dene skulle mødes i en 20/20 round robin med efterføl-
gende fi nale.

Formanden var sikker på, at DCF vil blive en større orga-
nisation med fl ere aktiviteter i fremtiden. Vi er nødt til 
at få professionaliseret en del af opgaverne, understre-
gede han. DCF kan ikke længere klare sig med frivillig 
arbejdskraft. Således havde den økoniomiansvarlige i 2-3 

måneder i forbindelse med handlingsplan 
og strategiarbejdet udført, hvad der svarer 
til halvtidsstilling – ved siden af sit normale 
heltidsjob og arbejdet i sin klub. 

Et af diskussionsemnerne på mødet var ad-
ministrationen af reglen om, at en klub skal 
have ungdomshold for at være med i de 
to øverste rækker. Bestyrelsen havde stået 
overfor den situation, at en klub, Glostrup 
kun i meget beskedent omfang havde over-
holdt reglen, hvorfor det kunne diskuteres, 
om nedrykkerklubben Herning havde et 
krav på at blive i rækken, mens Glostrup 
skulle tvangsnedrykkes. 

Nu kan der imidlertid ikke støttes legale 
krav på turneringsreglementet, som besty-
relsen selv kan ændre ifølge reglementets 
slutbestemmelse, men det var klart, at det 
var en vanskelig situation, som bestyrelsen 
havde valgt at klare ved at udvide elitedi-

visionen i 2009 med et hold, således at både Herning og 
Glostrup var med. Det medførte, at reglen om minimum-
santallet af overs for at afvikle en kamp blev sat ned til 10, 
for at undgå for mange omkampe, hvilket der ikke ville 
være tid til.

Næstformanden Ole Mortensen var gået uden for tur på 
grund af manglende tid og han blev erstattet af Lars Han-
sen, Svanholm. Injam Khokhar, KB overtog turneringsle-
derposten fra Torsten Ørhøj, mens Søren Henriksen blev 
genvalgt til en bestyrelsespost.

Velbesøgt 
repræsentantskabsmøde

Der var godt fyldt i lokalerne



I  41  IDANSK CRICKET                   ÅRSSKRIFT 20 09

■ Af Lars Bo Nielsen og Bjarne K. Jensen

Her følger årets dommerstatistik, således at klubber, spil-
lere og ledere endnu en gang, kan se hvem der har bidra-
get mest til at få årets turnering gennemført som neu-
trale dommere ved kampene i Eliterækken og 1. Division. 

Inden vi kommer til den tørre statistik, så skal der lyde 
en rigtig stor TAK til alle aktive dommere for deres en-
gagement, indsats og deltagelse i den forløbne sæson. 
Sæsonen 2009 blev nok en af de bedste siden struktureret 
dommeruddannelse blev påbegyndt tilbage i 2001, og det 
skyldes ikke mindst følgende: 

• Hovedparten af alle kampe dækket med frivillige dom-
mere. 

• Stor fl eksibilitet og stabilitet af dommergruppen i den 
forløbne sæson. 

• Generelt fi ne dommerbedømmelser – der eksisterer nu 
dokumentation for at klubberne generelt er tilfredse. 

• Ringe antal disciplinærsager. 

For dommerstatistikken er der sat en ”grænse” ved mindst 
fem kampe som dommer, for ikke at udsende en liste på i 
alt 37 dommernavne, som i år har været aktive og delta-
get i sæsonen. Den grundlæggende stamme af dommere, 
som dømmer fl est kampe er blevet lidt udvidet. 

Titlen ’Årets mest aktive dommer’ går i igen igen igen til 
Bent Nielsen fra Kerteminde, som meget loyalt stiller op 
overalt, hvor han bliver bedt om det. Bent Nielsen er også 
dommer for ICC Europe ved deres turneringer rundt om i 
Europa. Sidst har Bent været på Korfu i Grækenland. Men 
der skal også lyde en stor TAK til alle de stabile, rutine-
rede, trofaste og loyale dommere, der altid er villige til at 
stille op, og køre langt og hvis navne fremgår af neden-
stående oversigt: 

Generelt vil dommerudvalget for den 
kommende sæson 2010 have fokus 
på samarbejdet mellem dommerne 
på banen, således at der sker en ud-
vikling for de aktive dommere. Klub-
berne skal opleve, at der står ét par 
dommere i stedet for to dommere 
med én i hver ende. 

Under 2009 deltog endvidere føl-
gende danske dommere i interna-
tionale ICC Europe-turneringer i ud-
landet: Niels Bagh, Tim Krarup, Bent 
Nielsen, Thomas Kentorp, Ravi Kan-
diah samt Claus Tranholm Olesen. 

Her under efteråret 2009 er Niels 
Bagh, som er fast medlem af ICC As-
sociate Umpire Panelet, blevet udpe-
get som dommer ved det kommende 
ICC World U19 stævne på New Zea-
land. 

Dommerbedømmelserne udgør fort-
sat et vigtigt redskab for dommerud-
valget til at evaluere dommerne og 
rette fejl og mangler. Under sæsonen 
2009 kan dommerudvalget konsta-
tere, at fl ere klubber i Eliterækken til-
syneladende ikke vil deltage og tage 
denne del af cricketspillet seriøst. 
Disse klubber er blevet straffet med 
bøder. Dommerudvalget arbejder for at dommerbedøm-
melserne fra 2010 kommer til at indgå i den elektroniske 
indberetning af kampene i Eliterækken og 1. division. 

Dommerbedømmelserne for sæsonen 2009 beretter fak-
tisk om, at der generelt dømmes på et tilfredsstillende og 
meget tilfredsstillende niveau i Danmark af alle dommere. 
Fejl og mangler indberettet via dommerbedømmelsesske-
maerne bliver påtalt overfor enkelte dommere. Klubberne 
har fortsat en mulighed for at komme med konstruktiv 
kritik, forslag samt være med til at sætte standarden for 
dommerne i dansk crickets indberetningssystem. 

Under sæsonen 2009 blev der ikke gennemført dommer-
uddannelse, og det skyldes at dommerudvalget har arbej-
det med at få oversat ICC Europe’s uddannelsesmateriale. 
Til gengæld bliver der gennemført begynder-dommerkur-
sus i slutningen af januar 2010 i Skanderborg, og kursus 
bliver gennemført på dansk og med dansk uddannelses-
materiale. Forhåndstilmelding kan ske til dommernes 
hjemmeside – www.bedrecricketdommere.nu 

Kommentarer til statistikken, ønske om uddannelse og 
andre dommerforhold modtages gerne på hjemmesiden: 
www.bedrecricketdommere.nu, hvor interesserede også 
kan læse om dommeruddannelsestilbud, se kampoversig-
ten for 2010, læse artikler for cricketdommere og lign. 

Atter en gang VEL MØDT til en ny sæson i 2010 – for dansk 
cricket kan altid bruge interesserede cricketdommere …

Årets dommerstatistik 2009

Bent Nielsen 
– meget aktiv dommer

Tim Jensen

Navn / År 2009 2008 2007 2006 2005
Bent Nielsen  31 34 23 12 11
Jørgen E. Petersen 25 21 18 28 22
Tim Krarup Jensen 24 22 28 21 30
Akhtar Cheema  23 15 11 26 12
Shafqat Mahmood 17 15 12 14 8
Jan Kristensen 15 10  11 
Bjarne K. Jensen 14 11 11 11 13
Jesper Jensen 14 13 7 11 3
Sasitharan Nadesappillai 14    
Michael Mølsted Andersen 14 11 2 9 6
Torsten Ørhøj 14 13 15 18 21
Claus Tranholm Olesen 13 7 10 4 6
Jeyarangan Arunugam 13 24 30 27 30
John R. Porter 12 12 10  
Niels Bagh 12 16 11 16 18
Thomas Kentorp 10 7 1 18 15
Ravi Kandiah 8 16 7 9 
Velauthan Thirumavalavan 8 6 3 2 
Raj Kandeeban 8 6   
Steen Thomsen 7 3  4 5
Farrukh Shahzad 5    
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■ Af Niels Bagh

28. marts til 15. april 2009 WCQ i Sydafrika

Ankom et par dage før turneringen skulle starte, men var 
sat på som dommer på 2 opvarmningskampe, hvoraf den 
ene var som onfi eld dommer og den anden som 3. dom-
mer. 
Som sædvanligt missede jeg min kontakt i lufthavnen, 
men fi k dog, efter et par opringninger, fat i en vogn og 
sammen med en kollega som også lige var ankommet 
fandt vi frem til hotellet. 5-stjernet, mindre kunne ikke 
gøre det.

Dommermøde var det sædvanlige, dog med en lidt anden 
tilgang end normalt, fx blev vi sat til at lave regnvejrsbe-
regninger i hold, altid det hold som var tilsat de forskel-
lige kampe et såkaldt pct, player control team, som består 
af de 2 onfi eld samt 3. dommer og match referee. Det 
blev selvfølgelig gjort sådan for at understrege, at alle 
kampe var i hænderne, ikke på onfi eld dommere, men i 
hænderne på pct.

Selve kampene vil jeg ikke skrive så meget om udover at 
standarden var rimelig høj for alle hold, dog med Irland 
som værende lidt bedre end alle de andre. Det er selv-
følgelig også noget lettere at spille cricket på et højere 
niveau, når både infi eld og outfi eld er som et billardbord, 
det er lettere at være aggressiv i marken når bolde ikke 
hopper rundt, det sætter til gengæld nogle andre krav til 
fx markplaceringer og den måde man læser spillet samt 
disciplin i bowlingen, men alt i alt var det en fornøjelse 
at se spillere der batter med straight bat blive belønnet.

Det er sjovt nok ikke de kampe jeg var dommer i, som jeg 
husker mest fra, men mere de ting/aktiviteter og samvæ-
ret med de andre dommere, dog vil jeg sige at min sidste 
kamp dernede vil jeg huske, ikke fordi den var besvær-
lig, men fordi der blev lavet over 700 points i kampen. 
Uganda 352, som Bermuda passerede for 2, den ene åbner 
170 not out og vi taler ikke om slogcricket, han gav ikke 
en chance i hele kampen, det skal dog siges at pitchen var 

fl ad som en pandekage og der var ingenting at hente for 
bowlerne, hverken fra pitchen eller i luften.

Efter en meget lang sidste dag hvor man kun ventede på 
at skulle af sted, gik rejsen hjemad efter lidt over 2 uger 
i Sydafrika.

Fik jeg sagt at der var solskin og ca. 25 grader hver dag 
under hele mit ophold, ikke dårligt i marts/april måned.

16.-23.maj Guernsey WCL div. 7

Bahrain, Gibraltar, Guernsey, Japan, Nigeria, Surinam. 
Rimeligt eksotiske navne og ikke just de mest kendte i 
cricketverdenen, men som det skulle vise sig, kunne de 
alle spille cricket. Niveauet var faktisk ok og det var lidt 
af en overraskelse. Nå, men rejsen til Guernsey er lidt be-
sværlig, da rejsen går via London og jeg havde selvfølge-
lig mistet min bagage ved ankomsten, hvilket er ret impo-
nerende alt taget i betragtning.
Jeg havde som sædvanligt taget dommertøj med i hånd-
bagagen så jeg var ikke helt fortabt, men fi k dog en lille 
behagelig overraskelse senere da jeg var ved at falde over 
min taske, da jeg kom tilbage til mit værelse på hotellet 
eftersom tasken stod mit i indgangen.

Vejret var stærk blæst blandet med regn og det var ham-
mer koldt, jeg frygtede den kommende uge og regnede 
ikke med at vi kunne spille ret mange kampe, men det 
blev faktisk ok vejr resten af ugen og vi havde ingen mi-
stede kampe.

Guernsey har 3 baner med græspitch af rimelig kvalitet 
og banen længst væk lå ca. 15 min kørsel fra hotellet, 
mens de andre 2 lå ca. 10 min væk. Transport til og fra 
bane for dommerne blev ordnet af lokale dommere, som 
også fungerede som 3. dommer/match manager alt efter 
hvor kampen foregik. De fl este dommere var udnævnt fra 
ICC Europes elite panel, fra ICC AogA panel samt som tid-
ligere nævnt nogle lokale dommere som agerede 3. dom-
mer når ingen af os andre var sat til som tredie dommer 
og så havde vi æren af Steve Bucknor fra ICC elitepanel, 
som skulle dømme på lige fod med os andre, men også 
agere mentor under hele turneringen.

Det er ikke så meget jeg husker fra selv kampene. Der 
er dog nogle enkelte episoder jeg husker, som kampen 
Japan v Surinam hvor den japanske åbningsbowler, efter 
at have bowlet 5 overs havde taget 8 gærder samt løbet 
en ud, det siger sig selv at kampen var forholdsvis hur-
tigt overstået. Klassisk left arm over the wicket hvor han 
ramte længde og bolden swingede perfekt og Surinams 
gærdespillere vidste ikke hvad der ramte dem. At de ikke 
var helt uden talent, viste de dog i næste kamp hvor de 
scorede over 300 points.

Det viste sig hurtigt at 2 lande skilte sig ud, Bahrain og 
værterne Guernsey som mødtes i gruppespillet og igen i 
fi nalen med Bahrain som vinder i begge kampe. Fik ”for-

Min internationale 
”cricketrejse” i 2009
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nøjelsen” af at stå fi nalen, som var cricketmæssigt ok, 
men Guernsey spillerne var meget lidt tilfredse med at 
tabe, hvilket er naturligt nok, men nogle af dem var det 
på en måde som ødelagde det noget for resten af delta-
gerne.

10-19. juli Holland v Canada 2 ODI’s 

og 1 Icup kamp

Endagskampene skulle spilles i Amsterdam på VRA, des-
værre regnede den første kamp væk og Holland vandt 
den anden kamp, som ikke var spe-
ciel mindeværdig. Herefter fl yttede vi 
til Rotterdam, hvor 4 dages kampen 
skulle spilles på VOC. Havde denne 
gang fornøjelse af Brian Jerling 
fra Sydafrika som dommerkollega. 
Havde mødt ham kort i Sydafrika, da 
jeg var inde og hilse på dommerne i 
Sydafrika v Australien på Centurion 
så jeg vil ikke sige jeg kendte ham, 
de første par dage så jeg ikke så me-
get til ham udenfor kampene, da han 
havde pådraget sig en madforgift-
ning i Skotland hvor han havde dømt 
nogle kampe før han kom til Holland, 
så han havde rigeligt at se til. At han 
så også sædvanligvis er en meget til-
bageholdende person, gjorde ikke 
tingene bedre. Nå, men vi fi k da mu-
lighed for at føre nogle samtaler un-
der 4 dages kampen, da den blev ramt 
af en del regn. Selve kampen bølgede 
frem og tilbage, Canada blev ryddet 
for en lav score i 1. Innings som Hol-
land battede over med ca. 50 point. 
2. Inning blev til gengæld meget in-
teressant da Canada pludselig fi k fat 
og begyndte at batte med klasse og 
endte med næsten 400 point foran, og så var der lagt op 
til en spændende afslutning. Det lykkedes faktisk Holland 
at holde ud til en uafgjort med et gærde i behold. Klart 
den bedste indsats var fra den hollandske gærdespiller 
Van Bunge, som stod ved gærdet i halvanden dag og sco-
rede 99 point not out, en meget disciplineret indsats.

Canada havde en meget skuffende europæisk tur, da de 
tabte næsten alle kampe både i Skotland og Holland.

10.-14. August 2009 

A-Team turnering i Holland

En kort og intensiv turnering med kun 4 deltagere, Irland, 
Holland, Skotland og Danmark nævnt i denne række-
følge, da det blev resultatet af turneringen. Irland var en 
klasse over alle de andre hold.

Var heldig og kunne rejse med det danske hold, så alt om-
kring rejse og billetter var ordnet af DCF så det var mere 
eller mindre at møde op i lufthavnen og bare følge med. 
De hollandske værter havde valgt at indkvartere holdene 
på et hotel midt imellem Amsterdam og Rotterdam, da 
de to baner der blev brugt lå henholdsvis i Amsterdam, 

VRA og Rotterdam, VOC, der blev selvfølgelig spillet på 
græspitch.

Der var indkaldt 6 dommere, 5 dommere fra det europæi-
ske elitepanel samt en dommer assesor som også agerede 
halvt tredjedommer, hans job var at kigge på dommerne 
under hele kampen og efterfølgende lave en rapport til 
ICC Europe, de enkelte dommere blev selvfølgelig brie-
fed efter kampen, men grundene til denne ”øvelse” var 
primært at checke de udnævnte dommere, om de holdt 
standard og selvfølgelig for at forbedre/rette småting 
hvis det var nødvendigt. Der ligger en smule pres på eli-
tepanelets dommere, der er mange som er gode nok til 

at være på elitepanelet, men der er 
simpelthen ikke plads og de nuvæ-
rende dommere på elitepanelet skal 
selvfølgelig ikke tro at deres plads er 
for evigt, man skal som sagt holde 
standard.

Fik som sædvanligt ikke set Danmark 
spille, men hørte, at selv om vi tabte 
alle kampene, var der klare positive 
ting at tage med hjem og så stor var 
forskellen mellem Danmark og de an-
dre hold ikke, måske med undtagelse 
at Irland.

Det var 3 intensive dage, da der blev 
spillet alle 3 dage, var dog så heldig 
at være trediedommer på anden da-
gen, så jeg fi k en fysisk hviledag da 
jeg ikke var på banen hele dagen. 
Ikke at de andre dommere var spe-
cielt lang tid på banen da det reg-
nede det meste af dagen, men det 
lykkedes dog at få henholdsvis 32 og 
25 overs kampe afviklet. Sidstedagen 
skinnede solen heldigvis igen. Begge 
kampe var tidligt færdige.

Det hele blev afsluttet med en grill aften på hotellet, og 
så en tidlig afgang dagen efter og hjem igen.

23. August - 2. september 

Holland v Afghanistan 1 Icup og 2 ODI’s

Tilbage til Holland en uge senere, denne gang for en 4 da-
ges kamp fulgt af 2 ODI’s mellem Holland og Afghanistan. 

Afghanistan er ny i denne sammenhæng, så ingen vid-
ste rigtigt hvad man kunne forvente; dog havde de spillet 
en rigtig god 4 dages kamp mod Zimbabwe A ugen før, 
så helt ringe kunne de ikke være. Det viste sig, at de var 
rigtigt gode og 4 dages kampen svingede mellem de to 
hold, og selv om Holland vandt første innings og dermed 
sikrede sig 6 point i Icup turneringen, vandt Afghanistan 
hele kampen og fi k dermed 14 point. 

Den første ODI vandt Holland knebent, Afghanistan skulle 
lave 11 point i sidste over dog kun med 2 gærder i behold, 
3 bolde senere var kampen forbi. Stemningen under kam-
pene var meget speciel, da der var rigtigt mange tilskuere 
og stemningen og larmen under kampen var noget jeg 
aldrig havde oplevet før som dommer. Men det mest un-
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derlige var at de fl este tilskuere var afghanere, så selvom 
Holland havde hjemmebane må det have følt som om de 
var på udebane. Nå, men Afghanistan vandt den sidste 
ODI rimeligt let.

Næste dag var det så af sted igen, dog ikke hjem, da jeg 
skulle videre til Toronto i Canada for at dømme U-19 WCQ. 

3.-15. September U-19 WCQ Toronto Canada 

Turneringen skulle afgøre hvem af 10 nationer som skulle 
videre til U-19 WC i New Zealand i januar 2010, 6 lande 
ville kvalifi cere sig. De 10 nationer var fundet gennem lo-
kale kvalifi kationsturneringer. Fra Europa havde Irland og 
Holland kvalifi ceret sig.

Jeg fi k tilladelse til at ankomme et par dage senere pga 
ODI’s i Holland, men det betød ikke så meget, da turnerin-
gen fi k en underlig start, da to at deltagerne, Siera Leone 
og Afghanistan, havde visa problemer. Sierra Leone nå-
ede aldrig frem, da de blev nægtet visa af den canadiske 
højkommissær. Afghanistan kom frem to dage senere, 
samme dag som jeg ankom, men kun p.g.a en ekstraordi-
nær indsats fra ICC, som åbenbart fl øj dem ind via nogle 
specialaftaler, det kostede i hvert fald ICC en del penge.

Turneringen var sat op med 2 dages kampe og en dags 
pause, som også var en reservedag, hvis det skulle være 
nødvendigt, vejret var dog fantastisk, 20-25 grader og sol-
skin hver dag under hele turneringen, så pausedag blev 
en fridag.

Toronto er en fantastisk by med mange muligheder. Jeg 
nåede bl.a. at se en baseball kamp, Toronto Blue Jays v 
New York Yankee’s, samt lidt museums besøg, andre af 
mine dommerkollegaer benyttede muligheden for at 
tage endagstur til Niagara Falls.

Dommerne var samlet fra Canada, West Indien, Bermuda, 
Europa og Australien fordelt med 3 fra ICC International 
panel, 4 fra ICC A and A panel, 2 fra ICC Europe’s Elite pa-
nel samt 1 lokal. Derudover var der tilsat 3-4 dommere fra 
Canada til at fungere som tredje dommere.

Hvem der vandt, var i og for sig ligegyldigt, da det gjaldt 
om at kvalifi cere sig til den ”rigtige” wc i New Zealand i 
2010 og da 6 kunne kvalifi cere sig ud af 9, var der nok at 
kæmpe om, så man kan sige, at det spændende i turnerin-
gen var kampene mellem Uganda, Holland og Hong Kong 
om den sidste plads da Vanuatu viste sig at være lidt for 
naive i denne sammenhæng. De kunne for så vidt godt 
spille cricket, men viste sin uerfarenhed når kampene 
skulle afgøres, fx da Canada lavede 303 runs mod dem 
lavede de 280 og var forholdsvis tæt på og i næste kamp 
lavede de kun 28 runs.

Den store taber må være Holland, som missede deltagelse 
i WC, deres gærdeside var for svag, de havde selvfølge-
lig heller ikke deres 2 bedste gærdespillere med, og det 
kostede, i stedet blev det Hong Kong som fi k den 6. og 
sidste plads.

Det viste sig i øvrigt at den canadiske højkommissær sand-
synligvis gjorde det rigtige, da han nægtede Sierra Leone 

visa, da 6 spillere fra Uganda pludselig en aften var væk, 
forsvundet ud på det amerikanske kontinent, derudover 
var der sidst i turneringen 6-7 spillere og offi cials fra Af-
ghanistan som pludselig søgte om asyl i Canada.

6.-11. oktober Dubai Dommer konference

Sidste del af min internationale ”cricketrejse” i 2009: 
Dommer konference i Dubai.

Næsten alle dommere fra de 3 ICC paneler, match refe-
rees, regional umpire managers og dommeransvarlige for 
de 10 full members var samlet for at bl.a. snakke ændrin-
ger i playing conditions og andre ting. Denne gang var 
der også inkluderet et fysisk check. 
På skemaet var ændringer i Playing Condition for test, 
ODI’s og t/20 samt de nye playing conditions for referal sy-
stemet, ud over ovenstående var der så forskellige work-
shops samt som tidligere nævnt et fysisk check. 

Vi nåede da også at være lidt sociale, et cocktail party da 
vi ankom samt 2 middage i henholdsvis poloklubben og 
Montgomery golf club, lidt fornøjelse skulle der da være 
plads til.

Marina området i Dubai er faktisk ret fornøjeligt med 
masser af restauranter og caféer og med ca. 28-30 grader 
efter solen var gået ned var det helt behageligt at sidde 
udenfor om aftenen. 

Lodtrækning ind kampen – Niels Bagh overvåger 
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■ Af Søren Nissen

Inde-cricket er et spil for de unge

Svanholm og Herning vindere øst og vest

Det viste sig i fi nalen ved de sjællandske indemesterska-
ber, der afholdtes i den udmærket egnede Tjørnehøjhal i 
Brøndby.
Finalestævnet havde som sædvanlig samlet en stor 
fanskare. Der var langt fl ere tilskuere end til kampene 
udendørs.
De levede dejligt med i stævnet, der havde Jayarangan 
– helt fra Sverige – som ene-dommer. Han fi k masser af at 
gøre, men alt blev afviklet i den bedste ånd.
Svanholm vandt for første gang i mange år og det med 
stævnets langt yngste hold.
Finalen stod mellem indendørsspecialisterne fra Alberts-
lund og Svanholm. Albertslund havde et kasteangreb, 
der var virkelig svært at gøre noget ved, men glimrende 
markspil med indstik lige i gærdet tog livet af fi re alberts-
lundere og kun en sidste gærdestand mellem Zayyad Bin 
Saed (29x) og Shahid Ahmed (23) gjorde totalen konkur-
rencedygtig.
Men 88 er sjældent nok indendørs og Svanholm passe-
rede for tre gærder i den 10 over.
Albertslund præsterede hele 155 mod Glostrup i den ene 
semifi nale og det var rigeligt. I den anden gjorde Ishøj 
II god modstand mod Svanholm og en sidste over, der 
indbragte holdet 19 mod Svanholms Sair Anjum, var ikke 
langt fra at bringe dem i mål.
 
Ishøj II var kommet til fi nalestævnet efter at have vundet 
et fi nalestævne i pulje B i Hvidovres hal Frydenhøjhallen.

De jyske mesterskaber afvikledes i Herning Sportscenter. 
Herning havde delt sit hold op i en ung og lidt ældre 
gruppe og den unge – kaldet Herning II vandt både me-
sterskabsstævnet og et indledende kvalifi kationsstævne. 
DCF fi k på sin hjemmeside udråbt Herning II som jysk me-
ster efter kvalifi kationsstævnet, men blev reddet af, at 
Herning II også vandt selve mesterskabet.

Resultaterne i øst:

 
SEMIFINALER:
Svanholm 130/4 (Zishan Shah 33x, Taha Ahmed 27x, 
Hamid Shah 27) over 
Ishøj II 122/3 (Adnan Elahi 26x, Ali Akhtar 32x, Iqrar Ul-
Haaq 20).

Albertslund 155/1 (Nasar Malik 22x, Mohammed Atif 24, 
Zayyad Bin Saeed 20x, Jaffar Butt 21x) over Glostrup 112 
(Shahzad Ahmed 24, Aftab Ahmed 24x, Michael Jeppesen 
22)

FINALE: 
Svanholm 89/3 (Zishan Shah 22x, Taha Ahmed 21x, Hamid 
Shah 21x) over Albertslund 88 (Zayyad Bin Saed 29x, Sha-
keel Ahmed 23)

 

Seniorturneringerne

Svanholms vindere
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■ Af Søren Nissen

Godt spredt ud

Inde-DM ungdomstitlerne blev pænt spredt ud over klub-
berne ved stævnet lørdag den 4. april i Herning Sports-
center.
Skanderborg vandt hos juniorerne, Svanholm hos dren-
gene og Ishøj lilleputternes række. I to af rækkerne måtte 
man bruge såkaldte netrunrate til at placere holdene, når 
de har slået hinanden indbyrdes.

Juniorer

I juniorrækken afgjordes mesterskabet på denne måde, 
idet Skanderborg, Svanholm og Herning havde slået hin-
anden indbyrdes, mens alle havde vundet over Ishøj
Skanderborg havde den mest effektive gærdeside ved 
Kamran Mahmood, Chr. Peck og Anders Bülow og selvom 
holdet tabte til Svanholm, så var det i den lange ende 
godt nok, fordi midtjyderne besejrede vinderen af den 
jyske juniorturnering, Herning, og Ishøj med de største 
cifre. Der var for det meste god intensitet over juniorkam-
pene, der spilledes i en hal med høje vægge og god plads 
til tilskuerne, der kunne følge det hele lidt fra oven.
Dommer Bent Nielsen pegede på Svanholms Hamid Shah 
som ”man of the tournament, mens et par handsker til 
en spiller fra hver klub gik til: Raja Hasnain, Ishøj, Taha 
Ahmed, Svanholm, Kamran Mahmood, Skanderborg og 
Sonny Nielsen, Herning. 

Slutstilling

Skanderborg 3 kampe  4 p.
Svanholm 3 - 4 -
Herning 3 - 4 -
Ishøj 3 - 0 -

Resultaterne

Herning 87/2 (Ihjas Saumy 20x, Sonny Nielsen 20x) over 
Ishøj 86 (Saddique Raja 22)
Svanholm 159/4 (Taha Ahmed 45x, Hamid Shah 23, Wa-
jid Hussain 22, Imran Ahmed 23x) over Skanderborg 133 
(Kamran Mahmood 36x, Anders Bülow 32, Christian Peck 
36).
Skanderborg 136/2 (Kamran Mahmood 34, Anders Bülow 
23x, Chr. Peck 27x, Shaban Mahmood 20x) over Ishøj 92 
(Hasnan Raja 42)
Herning 130/4 (Ihjas Saumy 35x, Glenn Hedevang 24) over 
Svanholm (Hassan Rashid 22, Imran Ahmed 21x, Ihjaz 
Saumy 2/14)
Skanderborg 164/4 (Kamran Mahmood 22, Anders Bülow 
35, Chr. Peck 23, Shaban Mahmood 32x, Adil Amjad 26x) 
over Herning 100 (Ihjaz Saumy 23, Sonny Nielsen 32x).
Svanholm 124 (Hamid Shah 30x, Imran Ahmed 31) over 
Ishøj 79 (Zaheer Akhtar 23, Hamid Shah 2/17, Imran Ah-
med 2/11).

Drengene

Kampene blev – ligesom lilleputkampene – spillet på en 
bane med fodboldbander og det giver et forkrampet spil. 
Det er nærmest en bagdel at ramme bolden bare nogen-
lunde hårdt. Men de bedste teknikere vinder kampene 
og Svanholm havde turneringens helt enerådende spiller 
i Saad Ahmed, der naturligvis også blev ”man of the lea-
gue”.
Køges fremgang på ungdomssiden blev honoreret med 
sølvmedaljer.
Handskerne gik til: Saif Yaqoob, Svanholm, Mads Rasmus-
sen, Køge, Frederik O’Dwyer, Herning og Aqeel Amjad, 
Skanderborg 
Svanholm 3 kampe 6 p.
Køge 3 - 2 -
Skanderborg 3 - 2 -
Herning 3 - 2 -

Resultaterne

Svanholm 133/2 (Saad Ahmed 27x, Mati Malik 28x, Saif 
Yaqub 20xKhizar Javed 20x) over Skanderborg 29.
Køge 86 (Ali Shah 23x, Zobair Khan 20x) over Herning 25 
(Ali Shah 2/5)
Svanholm 101/4 (Saad Ahmed 35x) over Herning 44 (Mads 
Nyeng 21x).
Skanderborg 59 (Aqueel Amjad 33x, Joakim Rasmussen 
2/15) over Køge 21 
Svanholm 125/4 (Saad Ahmed 47x, Khizar Javed 24x, Ha-
mad Shah 28, Zobair Khan 2/12) over Køge 56 (Saad Ah-
med 2/4, Mati Malik 2/7).
Herning 133 (Frederik O’Dwyer 39x, Nicolai Damgård 24, 
Stig Hedevang 29) over Skanderborg 102 (Anders Bülow 
24x, Daniel 20x, Henrik 21x).
 

Inde-DM i Herning

Skanderborgs junior vindere
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Lilleputterne

Mens Svanholm har været enerådende i den københavn-
ske række var det her Ishøj, der var ovenpå og vandt alle 
kampene sikkert med Zakaria Raja og Adil Akhtar i spid-
sen. Ishøj er fortsat et af de stærkeste kort på ungdoms-
siden og har her en lovende årgang.
Husum var med igen med en god lille samling spillere med 
Jannik Wiese som den mest iøjnefaldende.
Fredericia deltog for første gang nogensinde ved et Inde-
DM for ungdom – og det er jo en dejlig udvikling. Klub-
ben havde også langt den største fanskare og hele langsi-
den var fyldt op med forældre.
Al begyndelse er jo svær, så de meget unge spillere fra 
fæstningsbyen endte sidst.
Den meget lille bane med fodboldbanderne voldte store 
problemer for spillerne og urimeligt mange blev løbet ud.
Battet gik til Zakaria Raja, Ishøj, handskerne til Mads Hen-
riksen, Svanholm, Adeel Akhtar Ishøj, Jannik Wiese Hu-
sum og Anojhan Arul, Fredericia

Stillingen 

Ishøj 3 kampe 6 p.
Svanholm 3 - 4 -
Husum 3 - 2 -
Fredericia 3 - 0 -

Resultaterne

Svanholm 116/5 (Danish Azam 31, Toke Larsen 21x) over 
Fredericia 69( Noman Ahmed 3/9).
Ishøj 43/1 over Husum 40.
Husum 16/1 over Fredericia 14.
Ishøj 105 (Zakaria Raja 20x) over Svanholm 59.
Ishøj 52/4 (Zakaia 20x, Anojhan Arul 2/6) over Fredericia 
50, Aqueel Akhtar 2/16)
Svanholm 69 (Jannik Wiese 3/17) over Husum 58 (Mads 
Henriksen 2/10)

Svanholms drenge vindere

Ishøjs lilleput vindere

Alle handske og bat vinderne fra junior og drenge

Svanholms miniputter DM-vindere i Fredericia i september måned
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Hvornår begyndte du at spille cricket?
Jeg startede som 10-12 årig i Esbjerg.
Min klasselærer Duvald Christensen fra Grådybskolen 
spillede selv lidt cricket, og tog os drenge med over på 
cricketbanen. Mange fra denne skole har betydet rigtig 
meget for Esbjerg Cricketklub – jeg kan blot nævne Leif 
Slebsager, Jan og Tim Jensen.

Hvad er det bedste og mest spændende 
ved at spille cricket?
Det er muligheden for at præstere som individuel spiller 
på et hold. Som spiller skal man helst indordne sig, men 
alligevel gøre forskellen / toppe som individuel spiller, når 
kampen er i gang.
En cricketkamp er næsten aldrig afgjort før sidste bold er 
kastet – det uforudsigelige kan ske hvert øjeblik. Et gær-
defald eller en gærdespiller som ’kommer i slag’, så resul-
tatet er aldrig givet på forhånd.

Hvilke trænere har haft en positiv indfl ydelse 
på din cricket karriere?
Jeg har faktisk haft rigtig mange trænere, som har haft 
en positiv indfl ydelse i min lange karriere. Den bedste og 
vigtigste for mig har været Don Schmidt, som i en periode 
var klubtræner i Esbjerg. En gammel country-spiller, som 
havde en meget god/ fi n fornemmelse for hele pakken 
– både spillet, teknikken og spilleren.
Henrik Mortensen lærte jeg rigtig meget af, og ikke 
mindst fi k vi spillere respekten for en træner. 
Jørgen Jønsson viste at man kan nå langt, hvis man har 
styr på alt det organisatoriske.
Ole Mortensen – en god bundsolid træner, der viste, hvad 
det vil sige at være professionel – også at spille på de bed-
ste baner, og bo på de fl otteste hoteller.

Hvad skal der efter din mening til 
for at få unge til fortsat at dyrke cricket?
DCF gør lige nu en masse for at få gang i ungdomscricket i 
Danmark, og det skal de blive ved med. Spillet skal måske 
moderniseres endnu mere og gøres endnu mere under-
holdende.
Måske kunne kortere kampe, men til gengæld fl ere af 
slagsen, gøre en forskel. 20/20 går lige nu sin sejrsgang 
over hele verden, så hvorfor ikke også her i Danmark?
Vi bør også videreudvikle fællesskabet og forståelse for 
hinanden, især når så mange nationaliteter dyrker vores 
herlige sport.

Hvad har været din sjoveste cricketoplevelse?
Der er sgu mange, men i en af VM-turneringerne var 
jeg med som keeper, men lige pludselig også kaster. Sø-
ren Mikkelsen var anfører med seddel med på banen i 
baglommen fra træner Jønsson. Og han gik slavisk efter 
denne, og lige pludselig ’stod jeg med klatten i hånden’. 
Min første (og eneste over) kostede vel omkring 10-12 p. 
Da anføreren til min næste over ville kaste bolden over 
til mig, løb Ole Mortensen imellem og greb bolden og 
meddelte: ”Jeg tager den – den lille tykke dreng skal ikke 
kaste mere”!

På landsholdets første tur til Namibia var jeg anfører og 
boede på eneværelse. Der var Kasino på hotellet, og lige 
pludselig blev der banket på døren. Anders Rasmussen og 
Baljit Singh stod udenfor. De havde tabt lidt penge, og 
spurgte om de kunne låne lidt af mig. Jeg hjalp dem selv-
følgelig, men påpegede samtidig, at det kun var denne 
ene gang jeg trådte til overfor dem. En times tid efter ban-
kede det igen på døren. Anders Rasmussen forespurgte 
atter, idet han denne gang havde taget sin kæreste 
med … Baljit Singh havde lagt turbanen og hele hår-
pragten var slået ud, så han faktisk lignede en dame. Det 
kunne jeg ikke stå for..!!

Hvad er det største du har oplevet rent cricketmæssigt:
Australienskampen med omkring 2.000 tilskuere på læg-
terne på Brøndby Stadion i 1989 – Geoff Lawson kastede 
til mig og jeg styrtede frem slog til bolden. Han kom stille 
og roligt op til mig, og meddelte at det kunne jeg godt 
stoppe med ellers vil han benytte sit noget længere tilløb.
Bangladesh – 20.000 tilskuere på et stadion i Dhaka i en 
Day / Night kamp, var en fuldstændig vanvittig oplevelse 
at være med til.
Newland i Sydafrika i 1997 – nok den fl otteste bane jeg 
nogensinde har spillet på.
Zimbabwe turen, hvor jeg havde den fornøjelse at clean-
bowle en af Flower brødrene.
Pokalfi nalen 2009 – Esbjerg vandt denne fi nale med et 
hold, som måske ikke matchede modstanderen, men på 
dagen gjorde vi det, og oplevelsen ved at vinde var enorm.

Hvad har været din værste cricketoplevelse?
Glostrup – Svanholm på Brøndby Stadion i midten af 
90’erne.
Svanholm havde indledt med en pæn total lige under 200 
p., og det så længe ud til at min daværende klub Glostrup 
ville vinde kampen. Men som altid er spillet uforudsige-

PROFILEN

■  Profi l:
 Peer Jensen, Esbjerg

■  Alder: 
 44 

■ Landskampe:  
 52 

■ Debut på landsholdet:  
 1987

■  Klubber: 
 Esbjerg / Herning / Glostrup / Aalborg 
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ligt, og vi mistede nogle gærder, og til sidst skulle sidste-
gærdet score ca. 40 p. 
Vi stod allerede med hænderne oppe og jublede, da mak-
kerparret var på vej mod det vindende point, men der 
skete et eller andet med et indstik, hvor markspilleren 
brød gærdet inden bolden var i hans hånd. Dommeren 
dømte out, og derved vandt Svanholm atter et DM. Søren 
Henriksen husker måske episoden bedre!!!

Hvem ser du som den næste danske top gærdespiller?
Jeg er ikke tvivl om, at Hamid Shah (Svanholm) vil blive en 
rigtig solid gærdespiller. 
I min egen klub er vi faktisk også ved at udvikle nogle 
rigtige gode gærdespillere, nemlig Jacob Rubin, samt de 
noget yngre Mark og Marcus – de minder i stil rigtig me-
get om mig selv …

Hvem ser du som den næste danske topbowler?
Der var en meget ung spiller, som imponerede mig me-
get i op- /nedrykningskampen mellem mit eget hold og 
Ishøj, nemlig Ishøjs Basit Javed. Desuden er jeg heller ikke 
i tvivl om, at Martin Pedersen fra Kolding med den rette 
træning og instruktion, kan blive den næste rigtig gode 
kaster.
Men jeg mangler i øjeblikket at se en spiller som Sø-
ren Henriksen, Søren Vestergaard eller Thomas Hansen 
komme på banen – det var spillere som alle sagde ”her 
kommer jeg”.

Hvilket landshold har været det bedste at spille på?
Jeg synes egentlig, at jeg kun har spillet på gode lands-
hold i hele min landskampsperiode.
Specielt årene 1993 til 1999 var fl otte med mange dygtige 
spillere, og jeg kan ikke rigtig sige, at holdet toppede ved 
B-VM i Malaysia i 1997, men det var tæt på. Så jeg vælger 
nok at sige ’at det var det bedste hold’, jeg har spillet på.

Hvem er de bedste du har spillet imod?
Jeg tager ’hatten af’ for Søren Henriksen. Som spiller 
kunne han batte som ’bare fanden’ og på sine bedste 
dage som kaster, vil jeg betegne ham som Danmarks bed-
ste.
Hans personlighed både på og udenfor banen er uover-
truffen, og samtidig besidder han en meget stor taktisk 
forståelse.
Jeg glemmer heller aldrig Ross McLellan – han bowlede 
godt nok ’fast’.

Hvordan ser fremtiden i Esbjerg ud?
Den ser faktisk ret lys ud – vi har fundet kombinationen af 
cricket og alt mulig andet. I dag er det ikke nok ’bare at 
være en cricketklub’. Jeg vil næsten sige, at vores klub er 
en blanding af en cricketklub og en spejderforening. Og i 
denne forbindelse er det meget vigtigt, at forældrene ’er 
med inde over’.
Vores Englandstur de sidste par år har også været en stor 
succes, og disse ture har været med til at samle klubben 
endnu bedre.

Hvad er dit råd til Dansk Cricket?
Fortsæt med den linie som I har kørt de sidste par år. Det 
imponerer mig fortsat meget, at der er ledere, som har 
overskud til både være med i cricketforbundet og i ens 
egen lille ’andedam’. Dem er der ikke for mange af, så lad 
os alle sammen blive ved med at værne om dem. Det er 
vigtigt, at de ældre ledere vi p.t. har, meget gerne skulle 
fortsætte længe endnu.

Peer Jensen, Esbjerg
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■ Af Jørgen Jønsson Nostalgien i højsædet i en lystig fest 

for både unge og ældre landsholdsspillere 

Dansk cricket har haft omkring 150 landsholdsspillere si-
den den spæde start og første landskamp i 1954 i Hjørring 
mellem det danske hold og det stærke engelske universi-
tetshold fra Oxford.

Ca. 70 tidligere landsholdsspillere, trænere og æresmed-
lemmer var mødt op denne lørdag den 26. september, 
hvor organisationskomiteen Lars Hansen, Henrik Pfaff, 
Morten Petersson og undertegnede, alle fra Svanholm, 
havde arrangeret en Twenty /20 – kamp og efterfølgende 
middag.

Der blev serveret en meget velsmagende 3 retters menu, 
som KBs restaurant i form af den tidligere hårdtslående 
engelske gærdespiller Keith Lemon, var ansvarlig for, og 
som blev præsenteret af den tidligere landsholdsspiller 
og topdommer Johan Luther, der nu slår sine folder i KBs 
restaurant.
Johan havde således mere en hat på ved dette træf, for 
udover de 3 kokkehatte han fi k tildelt for maden, havde 
han jo i forvejen også en landsholdskasket at fl agre med 
ved denne lejlighed.

Men inden alle anekdoterne blev udvekslet, blev der som 
nævnt spillet en kamp mellem øst- og vest- landsholdsspil-
lerne, og den kamp vandt østholdet med 17 points. Det 
mest bemærkelsesværdige var vel egentlig, at den noget 
ældre landsholdsspiller Flemming Søegaard var en af øst - 
holdets topbowlere med 2 gærder for kun 12 points.

Landsholdsspillertræffet i 
september blev et fornøjeligt 
gensyn for mange

To generationer med mange generationer imellem mødes.
Den ældste Bjarne Lund Pedersen (AaB) hilser på den yngste 
Rizwan Mahmood (Skanderborg).

DCF`s formand Thomas Kentorp holder sin tale
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Nogen af dem, der kikkede på: Erik Juul, Skanderborg, Morten 
Petersson, Svanholm, Jan Hansen, Ringsted og Køge, Ole Roland, 
DCF-administrator, Henrik Pfaff, Svanholm og arrangører, Ulla Weng 
(hed hun dengang hun spillede for Esbjerg og på kvindelandsholdet)

En anden af de lidt ældre spillere – selv om man ikke 
kunne se det – AaBs mangeårige åbningsgærde Hardy Sø-
rensen, deltog ikke i selve kampen, men benyttede lejlig-
heden til at se de noget yngre landsholdsspillere udfolde 
sig. Hardy Sørensen sagde til undertegnede efter kam-
pen, at han syntes at man spillede lidt mere lodret end 
man gjorde i hans velmagtsdage, hvor han blandt andet 
var med til at vinde Danmarks første landskamp på ABs 
bane i 1972 over Holland.
Netop i den omtalte kamp og i mange år, var Peter 
Hargreaves træner og manager for det danske hold, han 
var ældste repræsentant ved dette træf, hvor den ældste 
landsholdsspiller, den nu 71 årige Bjarne Lund Petersen 
fra AaB, fi k lejlighed til at hilse på den yngste landsholds-
spiller, Rizwan Mahmood, som er 19 år. Der var 50 år mel-
lem Bjarne Lunds og Rizwans debut på landsholdet, da 
Bjarne debuterede i 1959 mod Holland.

Det vil føre for vidt at omtale alle spillerne i denne om-
gang, men i fl æng kan nævnes, at de ældre årgange var 
pænt repræsenteret ved Finn Willumsen fra AB, der sta-
digvæk havde sin sangstemme og humør i behold, Klaus 
Buus, Per Nørgaard, Niels Torp og Hans Fausbøll, blot for 
at nævne nogle.

Hardy Sørensen, den 
lille lefthander fra AaB, 
der sammen med 
Carsten Morild og
Henrik Mortensen 
dominerede dansk 
cricket i omkring 20 år. 

Hans Fausbøll, Hjørring, 
datidens store keeper
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■ Af Jørgen Jønsson

Herning legenden, har været formand 

for klubben i halvdelen af sit liv

Der var stort rykind i Hernings hyggelige klubhus, da klub-
bens mangeårige formand i begyndelsen af april måned 
fyldte 70 år.
Menuen stod på god gammeldags biksemad på en kæm-
pepande, tilberedt af en af klubbens tidligere cricketkory-
fæer, slagtermester Peter Gøttche.

Folmer, der har været formand for Herning Cricketklub i 
34 år lever stadigvæk utrættelig med i alt hvad der rører 
sig omkring klubben, og det er jo ingen hemmelighed, 
at Folmer før har sagt, at det eneste jeg nu mangler i mit 
mangeårige cricket liv er det danske seniormesterskab.

Og så kom det, som fl øjet ind til lejligheden, nogle må-
neder senere, Herning blev dansk seniormester, og som 
fl ere af klubbens spillere sagde ”dette DM er dedikeret til 
Folmer, som en lidt forsinket fødselsdagsgave”.

Folmer var efterfølgende på mesterskabsdagen himmel-
henrykt og udtalte ”Det er den bedste forsinkede fød-
selsdagsgave jeg nogensinde har fået, det er det vi har 
arbejdet på i mange år”

Folmer har med sine gode hjælpere – tænk bare på Ivan 
Thomsen – formået at udvikle Herning Cricketklub fra at 
være en gedigen 3.divisionsklub, til en etableret elitedi-
visionsklub, der satte kronen på værket i hans halvfjerd-

sindstyvende år. Han har altid været bevidst om, at skulle 
man have en velfungerende klub, så måtte man også 
sørge for at have en ungdomsafdeling, der gør klubben 
bæredygtig i mange år frem.

Der er næsten ikke den post indenfor idrætten i Herning, 
som Folmer ikke har bestridt. Som Søren Nissen skrev tid-
ligere på året ”Det kræver næsten en halv side i Herning 
Folkeblad at få beskrevet alle hans meritter”.

Folmer har gennem tiderne modtaget mange hædersbe-
visninger for sit store arbejde inden for dansk cricket – fx. 
har han ved siden af arbejdet i Herning Cricketklub haft 
mange tillidsposter i DCF – han har modtager Danmarks 
Idræts – Forbunds Ærestegn i år 2000, blev æresmedlem 
i DCF i 2003, og har modtaget ”Kurt Nielsen-pokalen” i 
1993, blot for at nævne nogle af de hædersbevisninger 
Herning-ildsjælen har modtaget.

Folmers største 70 års 
fødselsdagsønske: 
Et senior-DM gik i opfyldelse

En glad fødselar

Folmer og Kirsten Christiansen
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■ Af Jørgen Jønsson

Den nu 83-årige tidligere 

Nykøbing F.-spiller lavede 

41 og 30 mod Oxford i 1954

For 55 år siden spillede 
Danmark den første offi -
cielle cricketlandskamp i 
Hjørring mod det stærke 
engelske universitetshold 
Oxford i overværelse af 
næsten 3000 tilskuere.

Det danske hold tabte 
kampen, men den den-
gang 28 årige Knud Børge 
Rieck, der ganske vist 
dette år spillede for Køge 
Kricket Klub scorede som 
åbningsgærde henholds-
vis 41 og 30 points i de 
2 danske halvlege, hvor 
det danske hold scorede 
147 og 153 for 4 medens 
Oxford lavede 154 og 147 
for 2.

Hvordan husker du kampen K.B. Rieck?
”Det jeg husker bedst, var vores skuffelse, da vi inden 
kampen fi k at vide, at den engelske dronning Elisabeths 
mand, Prinsgemal Philip, som oprindeligt skulle deltage 
på det engelske hold, havde sendt afbud, og derved gik vi 
glip af et kongeligt håndtryk.
Desuden kan jeg huske, at jeg i begge innings blev sendt 
ind som åbningsgærde med beskeden, så mange forsvars-
slag som muligt med det formål at slide den blanke bold, 
således at den lange engelske fastbowler ikke kunne 
swinge bolden i luften ret længe” 

Du og Einar Knudsen fra Korsør dannede 
i mange år et strålende åbningsmakkerpar 
både på unionsholdet og andre udvalgte kampe,
hvordan forberedte i jeres makkerskab?
”Einar og jeg spillede mange ”fælles” kampe både som 
mod – og medspillere. Vi havde egentlig et meget ens syn 
på spillets afvikling, men vi talte næsten aldrig sammen 
forud for kampene. Undtagelsen var nok i en unionskamp 
mellem Sjælland og Fyn, hvor vi begge fi k et ”andeæg” 
i første innings, men hvor vi også begge scorede hver et 
century på 150 points, og vi vandt kampen.

Jeg husker, at medens begge holds spillere drak kaffe ef-
ter første dags spil, gik Einar og jeg en lang tur i skoven 
og drøftede næste dags spil og hvordan vi skulle vende 
kampen til vores fordel.
Det havde tilsyneladende en meget positiv virkning, idet 
vi begge scorede 150 points i kampen”

I 1953, året hvor DCF blev stiftet, scorede du 
century i begge halvlege i semifi nalen om DM mod OB. 
Vidste du, at dette er en enestående rekord, 
som formentlig aldrig bliver slået?
”Jeg må indrømme, at jeg selv syntes, at det var en fan-
tastisk præstation, det kunne jeg jo også læse i alle aviser 
dagen efter. Jeg har efterfølgende kun set det omtalt en 
enkelt gang, så det jeg nu hører, er jo både interessant og 
opmuntrende” 

Man hævder tit og ofte, at en gærdespillers 
bedste alder er mellem 30 og 35 år, 
og du har kun spillet 3-4 sæsoner i DCF 
efter at cricket løsrev sig fra DBU. Hvad skyldes det? 
”Årsagen til at jeg i en forholdsvis ung alder for en 
cricketspiller stoppede, skyldtes at jeg fi k meget travlt i 
mit private job kombineret med familiemæssige ændrede 
forhold” 

I den samlede statistik over de mest scorende, 
før DCF blev en realitet, står du noteret på en 8 plads 
med en samlet score på 6457 i 228 innings 
med et gennemsnit på 31,6 inkl. 9 centuries. 
Hvad var dit favoritslag?
”Jeg var ingen ”hard-hitter”, men en mere velovervejet 
gærdespiller, vil jeg kalde det, og mit favoritstød, som jeg 
ikke rigtig ved, hvad man vil kalde i dag, vil jeg betegne 
som en offensiv forwardparade, der blev placeret godt 
mellem markpositionerne”

Hvornår har du sidst set en cricketkamp 
”Der bliver jeg svar skyldig. Det må være mange år siden, 
men jeg kunne egentlig godt tænke mig at se en top-
cricketkamp i dag, og hvem ved, det kunne jo være at jeg 
skulle tage ud og se en kamp i den næste sæson”

K.B. Rieck husker den 
første landskamp i dansk 
cricket som var det i går

K.B. Rieck
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■ Af Jørgen Jønsson

Det skete i dansk cricket for 50 år siden

Knud Børge Rieck eller K.B. Rieck, som der altid stod når 
han blev noteret for en af sine mange og fl otte halvlege, 
spillede for Nykøbing Falster, men drog i 1959 til Kolding 
for at bestride et job i skattevæsenet i Kolding Kommune. 
I den forbindelse benyttede han en af sine fridage i det 
herrens år 1959 til at tage ud på Koldings dejlige cricket-
bane for at se en cricketkamp.
K.B. Rieck satte sig mageligt tilrette for at se på disse kol-
dingensere, der denne dag kun kunne stille 10 mand til 
kampen mod Esbjerg.
På et tidspunkt kommer der en Koldingspiller hen til K.B. 
Rieck for at spørge, om han ikke kunne give dem et nap i 
marken fordi de manglede en mand.
”Jeg begyndte straks at organisere holdets markopstil-
linger og hvilken slags kastning der skulle bruges til den 
og den gærdespiller, og det lykkedes så godt for mig og 
holdet, at vi fi k en sejr i hus. Da Koldingspillerne efter 
kampen begejstret spurgte mig om jeg ikke fremover ville 
deltage i deres kampe, måtte jeg på stedet gå til beken-
delse og fortælle hvem jeg egentlig var – tidligere lands-
holdsåbner i DCFs første landskamp mod Oxford, og at 
jeg i øvrigt ikke havde tid til mere cricket på grund af mit 
skattejob i Kolding Kommune, hvor det i øvrigt viste sig at 
være en så stor tidsrøver, at jeg ikke engang kunne tillade 
mig at holde frokost” fortæller K.B. Rieck.
 

Det skete for 40 år siden

I Dansk Idræts Forbunds årbog 1969 lavede den navnkun-
dige sportsjournalist John Idorn en artikel med AaBs an-
fører Carsten Morild, hvor AaB-spilleren blev spurgt om-
kring Morildernes stamtræ.
”Det er sagt mange gange: Hvad er et crickethold i Dan-
mark uden en Morild?
Jeg vil vende det om og sige ”Hvad er en Morild uden 
cricket?
Der er ikke ret meget, der forpligter indenfor idræt, som 
det at hedde Morild. Vi har traditioner, der skal følges op, 
og jeg håber og tror, det skal lykkes i mange generationer 

endnu. ”Stamtræet” er min farfar Thomas og hans bror 
Jens” udtaler Carsten Morild.
”Thomas Morild er kongen over familien. Han har bety-
det alt for spillet, han var med til at starte cricket i Hjør-
ring omkring århundredskiftet og svingede selv battet, til 
han var 60 år.
Hans søn – min far Svend Morild – rejste fra Hjørring til 
OB, hvor han blev en af landets bedste, inden han rejste 
til Aalborg, hvor han valgte at spille for AaB. 
Alle øvrige i familien kommer fra min farfars broder Jens, 
der fi k 6 sønner, der alle blev fremragende cricketspillere, 
De er nævnt efter alder, Carl (medlem i KB), Aksel (Hjør-
ring), Christian (Hjørring), Jørgen (Århus), Per og Thomas 
(Hjørring).”
Senere blev ”Morild-klanen” på cricketbanen yderligere 
beriget med Carstens to sønner Claus og Jørgen, samt Ak-
sels søn Jens Peter.
Årsskriftskibenten kan nu efterfølgende blive lidt bange 
for, at ”Morild-klanen” får det sværere i fremtiden med at 
”vedligeholde” deres stamtræ, da vi ikke de sidste mange 
år har hørt om nye ”Morilder” på cricketbanen.

Det skete for 30 år siden

I den første kamp i ICC Trophy-turneringen i England i 
1979 mod Fiji, skete der det noget usædvanlige for debu-
tant keeperen Bent Rossen, at han på kampens allerførste 
bold, bowlet af Ole Mortensen, blev bowlet over hovedet 
og bolden røg direkte ud til 4 byes. Den næste bold fra 
Ole sad lige i midterpinden. Fiji scorede kun 89 og selv om 
de to danske åbningsgærder, Claus Morild og Ole Mor-
tensen, røg for 14 points, gik anfører Henrik Mortensen 
og Keld Kristensen ind og lukkede ballet for tabet af 2 
gærder. I øvrigt erobrede det danske hold en fl ot 3 plads, 
men desværre gik kun 2 hold videre til A-VM dengang.

Det skete for 20 år siden

Verdens bedste cricketlandshold, Australien, spillede 2 
kampe mod Danmark på henholdsvis Brøndby Stadion og 
Slagelse. Over 3000 tilskuere overværede de to kampe, 
og selv om de australske verdensmestre måske ikke gik så 
højt op i resultatet, gjorde det danske landshold en fl ot 
indsats i begge kampe hvor vi kun tabte med henholdsvis 
45 og 54 points.
Den danske anfører Søren Henriksen udtalte til pressen 
om de 2 kampe ”Jeg og holdet kan ikke andet end være 
tilfreds med resultatet. Vi var på forhånd bange for at 
blive fejet ud af banen, men den fremgang, der i de se-
neste år har været i dansk cricket, viser sig altså også at 
kunne stå distancen mod verdens p.t. bedste. Vi har haft 
en forrygende landsholdssæson, hvor vort hold er blevet 
til en sammentømret enhed. Der er blevet arbejdet seriøst 
og målrettet og med en hårdere linie end tidligere, udta-
ler den danske anfører.

Der var engang …
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Det skete for 10 år siden

I 1999 var overskriften i cricketbladet nr.2 – SLIDT OP 
– MEN DET VAR DET HELE VÆRD
Det handlede om gode ”gamle” Peer Jensen, der efter 
20 år i den danske elite ville stoppe sin aktive karriere. 
Begrundelsen var slidtage, som Peer udtalte ”jeg har de 
sidste år været plaget af den 
ene skade efter den anden og 
har haft store smerter efter så at 
sige hver kamp, og min læge har 
truet mig med alverdens ulykker 
og senest var det en pine at slide 
sig igennem landsholdets tur til 
Zimbabwe.
Jeg startede min cricketkarriere 
som meget lille i Esbjerg. Nogen 
vil nok påstå, at jeg aldrig har 
været lille, men her bevirkede et 
fænomenalt ungdomsarbejde, at 
jeg blev fastholdt i spillet, hvor 
jeg syntes at de sportslige mulig-
heder var fantastiske”
Nu her 10 år efter kan vi konsta-
tere, at Peer Jensen stadigvæk 
spiller, og er en af vores mest 
præcise slowbowlere i Danmark, 
trods hans mange smerter og 
skader samt det snart halve år-
hundrede.

3 ildsjæle i danske cricket Olav Bennike, Jørgen Jønsson og Folmer Christiansen
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Tidligere redaktionssekretær på TV 2-sporten Per Panduro 
døde i juli måned kun 66 år gammel. 
Per var en stor cricketentusiast, og har haft fl ere tillids-
hverv inden for den hvide sport.
Hans journalistiske løbebane strakte sig fra uddannelsen 
på Kjerteminde Avis, via en stor karriere på BT og senere 
Ekstrabladet, indtil han i 1991 fi k tilbuddet om at blive 
redaktionssekretær på TV 2 – sporten.
Jeg tillader mig at citere Pressen CCs tidligere formand 
journalist Lars Jørgen Andersens mindeord i Fyns Stiftsti-
dende: ”Pers skarpe pen som journalist på Ekstrabladet i 
mange år, og hans sans for at gå ned i detaljen samt hans 
evne til at fi nde direkte ind til sagens kerne gjorde, at 
han vandt respekt overalt, også blandt de, der ellers følte 

sig ”hængt ud” i redaktørens artikler” som Lars Jørgen så 
smukt skriver i sin nekrolog over Panduro.
Per var i nogle år formand for cricketafdelingen i B1909, 
ligesom han var medstifter af Pressens Cricket Club i 1977.
For 20 år siden var Per en meget kompetent redaktør af 
det nu nedlagte forbundsblad Cricket, og undertegnede 
havde den store ære for 10 år siden, at være medkom-
mentator med Per, ved en af de meget få viste TV- cricket-
kampe mellem det danske landshold og et engelsk hold, 
hvor han var en meget medlevende cricketspeaker under 
den 7-8 timers direkte transmission på TV 2.
Æret være hans minde
Jørgen Jønsson

Det var med stor sorg, at vi i DCF modtog meddelelsen 
om, at Jan Ribel er afgået ved døden i en alder af 64 år. 

Jan Ribel lærte at spille cricket i Akademisk Boldklub (AB) 
på Nørre Allé i 1950’erne og rykkede sammen med klub-
ben ud på det nye anlæg på Skovdiget i Bagsværd i mid-
ten af 1960’erne. Her spillede Jan Ribel i de følgende 15 
år tæt på 300 kampe på AB’s førstehold. Jan Ribel, som 
var tandlæge, fl yttede senere til Sønderborg, hvor han fi k 
en stilling som specialtandlæge indenfor tandregulering. 
I Sønderborg meldte Jan sig ind i den lokale cricketklub 
og spillede i klubben indtil lukningen. 
 
Jan Ribel var i en årrække midt i 1990’erne holdleder 
for landsholdet, hvor spillerne og landstræneren havde 
glæde af Jans organisatoriske evner og påpasselighed. 
Jan var blandt andet holdleder under ICC Trophy turne-
ringen i Malaysia i 1997, hvor Danmark blot var en enkelt 
sejr fra at komme med til A-VM i England i 1999. Senere 
blev Jan Ribel præsident i Dansk XL (Forty Club), hvor han 
også var aktiv som spiller og deltager på Forty-turene til 
England og Holland. 
 

Dansk Cricket har mistet en trofast leder, spiller og cricke-
tentusiast. Vi vil huske Jan Ribel for hans engagement og 
altid gode humør. 
  

Æret være Jan Ribels minde.

Thomas Kentorp

In memoriam Per Panduro

In memoriam Jan Ribel
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Ærespræsident:

1967:  Kurt Nielsen ††
1997: Jørgen Holmen (KB)

Æresmedlemmer:

1989:  Ib Hansen (B 1913) ††
 Peter S. Hargreaves (AB)
 Axel Morild (Hjørring) ††
 Jørgen Morild (Aarhus)
 Evald Møller (Skanderborg) ††
 Thomas Provis (AB) ††
1997: Svend Mathiesen (Glostrup)
2001: Søren Nissen (Svanholm)
2003: Henry Buhl (Husum)
 Folmer Christiansen (Herning)
 Thor Jensen (Glostrup) ††
 Ole Mortensen (Svanholm)
2007: CBS Hansen (Nyk. Mors)
2008: Jørgen Jønsson (Svanholm)

DIF’s Ærestegn:

1956: P.E. Heiberg (Holstebro) ††
1963: Leo Clasen (Odense) ††
1968: Torben Jensen (Svanholm) ††
1976: Poul Lehrmann Madsen (Køge) ††
1977: Helmer Hansen (Ringsted) ††
1981: Søren Nissen (Svanholm)
1983: Henry Buhl (Husum)
1998: Peter S. Hargreaves (AB)
1998: Claus B. S. Hansen (Nykøbing Mors)
1999: Jørgen Holmen (KB)
2000: Folmer Christiansen (Herning)

ICC LIFE TIME AWARD:

2003:  Søren Nissen (Svanholm)

ICC CENTENARY MEDALS:

2009: Henry Buhl
2009: Jørgen Jønsson
2009: Søren Nissen
2009:  Ivan Thomsen
2009: Asmat Ullah

Kurt Nielsen Pokalen (uddeles hvert 5 år):

1993: Folmer Christiansen (Herning)
1998: Poul Juel Winther (Kerteminde)
2003: Asmat Ullah (Ishøj)
2008: Preben Felt (Køge)

Thomas Provis Pokalen:

1994: Søren Klitgaard (Chang)
1995: Søren Hansen (Esbjerg)
1996: Peter Thomsen (Glostrup)
1997: Thomas Hansen (Svanholm)

1998: Amjad Khan (KB)
1999: Martin Jensen (Svanholm)
2000: Henrik Hansen (Glostrup)
2001: Dennis Zachariasson (Svanholm)
2002: Lars Hedegaard (Nykøbing Mors)
2003: Troels Thøgersen (Herning) 
2004: Thomas Nielsen (Skanderborg)
2005: Thomas Hansen (Svanholm)
2006: Hamed Zaman (Esbjerg)
2007: Bashir Shah (AB)
2008: Morten Hedegaard (Skanderborg)

Hydro Texaco Legat:

1982 Ole Mortensen (Svanholm)
1987 Jørgen Jønsson (Svanholm)
1991 Mickey Lund (KB/Svanholm)
1999 Bobby Chawla (Svanholm)
2003: Michael Pedersen, (Herning)

SE og HØRS Gunnar Nu Pris 

for frivillige ledere

2005 Jørgen Jønsson

F.I.B.’s Ungdomslederpris: (Skænket af F.I.B.) 

2003: Ivan Thomsen (Herning)
2003: Jan Rasmussen (Køge)
2004: Peder Pedersen (Kolding)
2005: Peter Mortensen (Svendborg)
2006: Mikkel Grøn (AB)
2007: Jörg Krüger (Husum)
2008: Niels Bindslev (KB)

FAIR-PLAY Pokalen 

(Udsat af Glostrup CC ved DCF’s 50 års jubilæum)
2003: Aalborg CC
2004:  Husum CC
2005: Glostrup CC
2006: Glostrup CC
2007:  Svanholm Cricketklub
2008:  Husum CC

Hædersbevisninger 

til DCF-folk:

Niels Bindslev, KB modtog F.I.B.’s ungdomslederpris
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■ Af Jørgen Jønsson 

Kastetalentet Ihyas Saumy, Herning, 

fi k sit store gennembrud i dansk elitecricket

Selv om Glostrups spillende træner Steven De Bolfo su-
verænt endte som landets bedste gærdespiller, er det 
trods alt ud fra et dansk synspunkt rent elitemæssigt, nok 
mere interessant, at den kun 17 årige Herning – legspin-
ner Ihyas Saumy næsten lige så suverænt som De Bolfo, 
indtog førstepladsen på kasteranglisten. 

Elitedivisionen gærdespil

Den sympatiske Steven De Bolfos imponerende tal – 1043 
scorede points i sine 21 halvlege med et gennemsnit på 
80,2, taler for sig selv, og den fortærskede tese om at be-
stræbe sig for at spille med et lodret bat. gav her helt 
klare beviser på, hvor langt man når, hvis man følger 
denne påstand.

Den anden spillende træner Svanholms Scott O`Brien, som 
nok ikke er så lodret i sit spil som De Bolfo, endte som en 
fornem nummer 2 på gærdelisten med over 700 scorede 
points.
Nok så overraskende var det, at Nørrebros Saad Hafeez 
formåede at erobre 3. pladsen hos bat-svingerne.

Selv om den unge Glo-
strup spiller Shezad 
Ahmed endte længere 
nede på gærderang-
listen med 366 points 
med et gennemsnit på 
over 30, er det positivt, 
at han stort set i sin før-
ste rigtige sæson i den 
bedste række gjorde 
det så godt. Hans kon-
centrationsevne er god, 
han forstår at sortere 
sit repertoire udmær-
ket, og skal man prøve 
at påpege nogle forbedringer i hans spil, må det være, at 
hans benarbejde skal forbedres samt at hans løb mellem 
gærderne – vi skal have fl ere på landsholdet end Frederik 
klokker og Michael Pedersen, der forstår at løbe interna-
tionalt – og det håber vi Shezad kan komme til.
Et udmærket ”comeback” til Zishan Shah, knap 600 points 
blev det til, efter en kort visit i Esbjerg i den forrige sæson. 

Med hele 8 mand på gærderanglisten, har de nye DM-
vindere fra Herning bevist, at de rent faktisk havde den 
bredeste gærdeside i år.

Elitedivisionen kastning

Som nævnt i indledningen var den store overraskelse på 
kasteranglisten ubestridt den unge Ihyas Saumy fra Her-
ning. Det er vist ikke for meget sagt, at han var stærkt 
medvirkende til at klubben vandt det første seniormester-
skab. 
Nogle vil måske hævde, at han kastede for lidt i sin re-
elt set første sæson i elitedivisionen (30 gærder på 62 
overs), til at kunne bedømme ham rigtigt. Han skal dog 
ikke klandres for at man først rigtigt i anden halvdel af 
turneringen for alvor fandt ud af, at man her havde en 
helt ekstraordinær talentfuld slowbowler, der især mod 
landets bedste gærdesider forstod at lave ravage.
Således tog Ihyas Saumy 10 gærder for 61 mod Svanholm 
i deres 2 indbyrdes kampe.

Landsholdets åbningsbowler Henrik Saxe fra Glostrup, 
der endte på en fl ot andenplads erobrede fl est gærder 
(40), skarpt forfulgt af den anden landsholdskaster Bobby 
Chawla, der tog 39 gærder.

Det er mange år siden at en 
17 årig topper statistikken 
i landets bedste række

Steven De Bolfo – over 1000 p. i sæsonen

Saad Hafeez – stor sæson
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Hernings anfører Michael Pedersen bowlede fl est overs 
149 og endte på en 3. plads med 32 gærder.
Thomas Hansen Svanholm, der de sidste 3 år har indtaget 
førstepladsen hos kasterne, fi k ikke rigtigt lejlighed til at 
forsvare sine tidligere triumfer, da han stort set var skadet 
i hele sæsonen..

De to ”oldinge” fra Esbjerg Peer Jensen og Thony Hader-
sland endte som henholdsvis nr. 8 og 7, og begge beviste 
endnu engang, at når man bowler med den indvendige 
side af hovedet, så er alderen ikke så vigtigt for en slow-
bowler, hvis man bare har god længde og retning, som en 
yderligere gevinst i bagagen.
Unge Aftab Ahmed fra Glostrup, som mange gange er sin 
egen værste fjende på en cricketbane, levede ikke helt 
op til sidste års fl otte præstation, hvor han erobrede 36 
gærder for 9,4 i gennemsnit. I år fordoblede han sit kaste-
gennemsnit 18,00 og tog 27 gærder.
Nummer 4 på kasteranglisten, Tauseef Satti AB, kommer 
nok noget overraskende for mange, men han har i år for-
mået at overskygge sin bowlerkollega landsholdskasteren 
Bashir Shah, der endte på en for ham lidt skuffende 13 
plads.

1. Division

I 1. Division er Albertslunds Mohammed Atif oplagt ræk-
ken bedste allrounder. Nummer 1 på gærderanglisten og 
nummer 2 hos kasterne taler sit tydelige sprog.

Sidste år skrev vi, at det nok ville skabe lidt moro på hjem-
mefronten, at farmand Peder Pedersen fra Kolding over-
gik sine talentfulde sønner på ranglisten, og man må nok 
konstatere at denne sæson er det endnu mere evident, da 
Peder indtager en meget fl ot 2.plads på gærdestatistik-
ken med knap 500 scorede points.
På gærderanglisten fi gurerer ligeledes et familieforeta-
gende i form af de 2 brødre Elahi, nemlig Adnan og Zes-
han, begge fra Ishøj, som nummer 3 og 4, og hvor store-
broder Adnan har det bedste gennemsnit.

På kasteranglisten er nummer 1. Christian Dirkov en 
kending for den, der skriver disse linjer og husker ham 
fra U-19 landsholdstiden som en stærk fastbowler, der 
dengang somme tider havde det lidt svært med at fi nde 
længde og retning. Men ingen tvivl om, at der var krum-
mer i ”knægten”, spørgsmålet var så, hvornår han ville 
bryde igennem. Det helt store gennembrud lod vente på 
sig, og jeg mener, at han ret tidligt i sin cricketkarriere 
droslede cricketspillet ned,
Men nu blomster han altså igen for sin klub Aalborg, med 
fornemme 20 gærder for 9 i snit.

Når man ved, at Kolding hvert år har en spillende træner, 
kan man ikke lade være med at kigge på, hvad man får ud 
af sådan en. Når man erfarer, at denne spillende træner, i 
dette tilfælde Iain Davidson måske ikke er det store geni, 
rent spillemæssigt, nummer 19 på gærdesiden og num-
mer 13 på kastelisten, så er han måske en gevinst som 
ungdomstræner. Men så er det man kigger på de sidste 
par års deltagelse på ungdomsplan, og konstaterer, at det 
”kun” er blevet til et fælleshold i drengerækken sidste år. 
Dette skal hr. Davidson naturligvis ikke hænge på alene, 
men mere skulle der helst komme ud af et sådant enga-
gement.

Ihyas Saumy – en spændende kaster
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Gode gamle Kenneth Jacobsen fra Køge er stadigvæk en 
brugbar offspinner, og hans 3. plads på ranglisten er blot 
et bevis på, at de ”tørre” offspinnere altid har en mission 
i dansk cricket.

2. og 3. Division

Undertegnede skal med det samme indrømme, at kend-
skabet til mange af de to divisioners spillere kan ligge på 
et meget lille sted.
Dog genkender man med det samme nummer 2 på gær-
delisten Amarjot Berry, Glostrup, som efter min bedste 
overbevisning er en potentiel elitedivisions spiller. Jeg ved 
ikke hvad der gør, at han ikke er fast mand på Glostrups 
1.hold, men man kunne måske forestille sig, at det har 
noget med træningslysten og et manglende 100% en-
gagement at gøre. Gerard Pushparajah, Nordvest topper 
rækken med et så fl ot snit som 85,0.
I 2. division nord, som nummer 3, støder man på en gam-
mel kending Henrik Højer fra dengang Nykøbing Mors 
spillede i vores bedste række. Her indtager Phil Mansfi eld, 
Århus 1. pladsen på gærdelisten.
Og i 2.division Syd har Kasper Rubin, Esbjerg indtaget før-
stepladsen med 320 points i 5 halvlege, men han er vel 
egentlig elitedivisionsspiller i det daglige.

Hos kasterne er de 3 førstepladser indtaget af Sivakuman 
Sinnathurai Herning II, i nord. Tonny Nielsen Kerteminde/
Fionia, i Syd, og Fraz Safdar Glostrup II i Øst.
I 3. division Øst topper veteranen Jens Bønding, KB III ka-
steranglisten.

Old Boys

Sidste år brød vi alle traditioner ved at omtale Old Boys 
rækken, og vi må nok hellere også i år give disse gæve 
gutter et par ord med på vejen.
Vi kan konstatere, at den tidligere landsholdsspiller Allan 
From rigtig boltrer sig i dette regi, dog er hans gennem-
snit fra sidste år (218,0) blevet dårligere, i år endte han 
med et snit på kun 166,0.
På kasteranglisten er det tydeligt at se, at Søren Sørensen 
Køge er al for god til denne række (13 gærder for 55 med 
et snit på 4,2 ), så efter redaktionens mening, burde han 
starte sin karriere op igen – først på Køges divisionshold, 
og så kan han senere spille sig på landsholdet.

Henrik Hansen – en fl ot sæson
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■ Af Lars Hansen

’The same as last Year’ 

– der spilles alt for få kampe i Vest.

Jeg skrev sidste år, at kombinationshold er ’roden til alt 
ondt’ og med så få kampe – og kun i stævneform –, som 
der blev spillet i Jylland i 2009, må jeg konstatere, at jeg 
nok havde ret.

Jeg kan ikke lade være med at tænke tilbage på min egen 
tid som ungdomsspiller, og specielt det sidste år som ju-
nior. I 1968 bestod Svanholms juniorhold af 4 juniorer, 4 
drengespillere og resten var lilleputter!! 
Vi gennemførte turneringen, spillede alle kampe og vandt 
også et par stykker.

Så mit råd til klubberne er, ’klar Jer selv’ – det kommer der 
som regel det bedste ud af.

Juniorrækken Øst

Svanholm havde igen i denne sæson et rigtig godt hold 
og ’fejede’ al modstand til side i den indledende turne-
ring, men i fi nalen mod Ishøj viste Ishøjs spillere sig som 
’bedst når det gælder’.
Svanholms Hamid Shah og Taha Ahmed var begge før sæ-
sonen på udenlandsophold, men de manglede for alvor 
at vise, at det havde hjulpet på deres cricketspil. Hassan 
Rashid (Svanholm) var den mest stabile gærdespiller, med 
fl ere gode halvlege gennem sæsonen.
Basit Javed (Ishøj) er en meget ung lovende spiller, som 
specielt i fi nalestævnet viste sig som ’man of the tourna-
ment’ – måske kan han blive Ishøjs første rigtige lands-
holdsspiller. Omer Raja og Laraib Ahmed (begge Ishøj) var 
2 af rækkens bedste kastere, mens både Mukharam Hus-
sein (AB) og Jalil Bahadori (KB/Køge) viste nogle lovende 
takter.

Drengerækken Øst

I denne række er der 2 klubber 
som totalt dominerer, nemlig 
de 2 (Svanholm og AB) som kva-
lifi cerede sig til slutspillet. Basit 
Javed (Ishøj) gjorde sig mere 
bemærket i juniorrækken end i 
drengerækken, og Kamal Javed 
(KB) var den eneste som fi gure-
rer på listerne fra andre klub-
ber end de førstnævnte. Der er 
ingen tvivl om, at Khizar Javaid 
(Svanholm) er den spiller, som i 
løbet af sæsonen har udviklet 
sig mest, men også anerkendende ’klap på skulderen’ til 
Saad Ahmed (Svanholm), Usman Ali (AB) og Fazan Ahmed 
(AB).
Mukkaram Hussein (AB) tog fl est gærder, men mange 
spillere fra de 2 slutspilsklubber har på den ene eller an-
den måde gjort sig pænt bemærket i kastningen.

Lilleputrækken Øst

Ishøjs danmarksmestre dominerer denne række – både 
i gærdespil og kastning. Farhad Butt, Ihteshan Javed og 
Adeel Akhtar og Ali Raja kan se tilbage på en rigtig fl ot 
sæson, som til sidst blev kronet med et DM. Mads Henrik-
sen (Svanholm) viste det pæneste gærdespil, og var også 
den spiller som scorede fl est points. Anique Uddin og Ja-
wad Ali (begge AB) samt Usama Khusdil (KB) gjorde alle 
en pæn fi gur på nogle mindre stærke hold.

Ungdommen 2009

Hamid Shah 
– fl est points hos juniorerne

Mads Henriksen 
– fl est points hos lilleputterne

Khizar Javaid 
– fl est points hos drengene

Adeel Akhtar 
– fl est gærder hos lilleputterne

Taha Ahmed 
– fl est gærder hos juniorerne

Mukkaram Hussein 
– fl est gærder hos drengene
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Gærdespil Elitedivision 

– min 150 p. og 5 innings

 Nr. Navn Inn. No. Pts. H.sc. Gns.

 1 Steven De Bolfo, Glostrup 21  8 1043 130x 80.23
 2 Scott O’Brien, Svanholm 19   4 701 106 46.73 
 3 Saad Hafeez, Nørrebro 15  1 626  80 44.71 
 4 Søren Vestergaard, Svanholm  6  0 259  76 43.17
 5 Zishan Shah, Svanholm 18  4 594  91 42.43
 6 Peter Poulsen, Glostrup 12  2 391  86x 39.10
 7 Naveed Mughal, AB 18  1 649 101 38.18 
 8 Aftab Ahmed, Nørrebro 17  2 526 132x 35.07
 9 James Moniz, Svanholm 12  5 245 119x 35.00
 10 Martin Jensen, Glostrup 17  2 520  91 34.67
 11 Max Overgaard, Svanholm 16  5 380  84x 34.55
 12 Rizwan Mahmood, Skanderborg 19  2  555 101 32.65
 13 Carsten Pedersen, Herning 16  2 456  85 32.57
 14 Yasir Iqbal, KB 17  0 551 104 32.41
 15 Jacob Larsen, Herning 17  5 381  65x 31.75
 16 Troels Thøgersen, Herning 17  0 527 118 31.00
 17 Shezad Ahmed, Glostrup 16  4 366  69x 30.50
 18 Jesper Hansen, Esbjerg  6  0 178  77 29.67
 19 Tauseef Satti, AB 15  2 374  68 28.77
 20 Khuram Khawaja, AB  7  0 195  55 27.86
 21 Jacob Rubin, Esbjerg 20  4 442  79 27.63
 22 Morten Kristensen, Skanderborg 15  5 265  59x 26.50
 23 Peer Jensen, Esbjerg 16  2 370  49 26.43
 24 Rashid Ali, Nørrebro 16  2 362  57 25.86
 25 Jesper Hansen, Skanderborg 12  2 252  35x 25.20
 26 Morten Hedegaard, Herning 14  4 248  80 24.80
 27 Michael Pedersen, Herning 18  2 396  68 24.75
 28 Hauke Müller, Husum 17  0 412  70 24.24
 29 Henrik Hansen, Glostrup 13  2 265  74 24.09
 30 John Møller, KB 13  3 237  48x 23.70
 31 Kent Jensen, Esbjerg 16  2 316  68 22.57
 32 Gerrit Müller, Husum 12  0 266  83 22.17
 33 Hamid Shah, Svanholm 12  3 198  55 22.00
 34 Mohammed Farooq, KB 15  2 283  68 21.77
 35 Hamad Khan, KB 16  1 319  84 21.27
 36 Khuram Hayat, AB 16  2 278  55x 19.86
 37 Imran Khan, Nørrebro 16  0 316 107 19.75
 38 Mogens Christiansen, Herning 15  4 215  33x 19.55
 39 Martin Christensen, Herning 12  3 171  45 19.00
 40 Lars Fl. Boldt, Husum 18  1 311  66 18.29
 41 Kamran Mahmood, Skanderborg 19  1  324  61 18.00
 42 Flemming Wiese, Husum 15  1 246  60 17.57
 43 Farrukh Shahzad, KB 11  2 158  58 17.56
 44 Waqar Akhtar, KB 13  1 209  61x 17.42
 45 Rohit Kanaiya, Svanholm  9  0 154  64 17.11
 46 Aftab Ahmed, Glostrup 17  2 249  45 16.60
 47 Søren Kirk, Skanderborg 16  1 245  39 16.33
 48 Ivan Kristensen, Esbjerg 20  1 298  56 15.68
 49 Javed Tauqeer, Nørrebro 15  1 212  32 15.14
 50 Waqas Hafeez, Nørrebro 16  1 227  29 15.13
 51 Faisal Siddique, Nørrebro 13  0 193  68 14.85
 52 Hamed Zaman, Herning 16  3 192  30x 14.77
 53 Jörg Krüger, Husum 18  1 249  59 14.65
 54 Omer Hayat, AB 15  0 210  50 14.00

 55 David Borchersen, Glostrup 15  0 207  69 13.80
 56 Bilal Ali, KB 15  0 202  34 13.47
 57 Claus Hansen, Esbjerg 19  0 248  41 13.05
 58 Henrik Øre, Esbjerg 17  2 195  29 13.00
 59 Renald Buss, Husum 16  1  193  43 12.87
 60 Bashir Shah, AB 16  1 189  82x 12.60
 61 Thomas D. Nielsen, Skanderborg 19  2 186  47x 10.94
 62 Finn Kleissl, Husum 17  1 169  29 10.56
 63 Thomas B. Nielsen, Skanderborg  18   1 175  64 10.29

Kastning Elitedivision – min. 15 gærder

Nr. Navn Overs Ma. Points Gær. Gns.

 1 Ihyas Saumy, Herning  62  4 230 30 7.67
 2 Henrik Hansen, Glostrup 111 12 388 40 9.70
 3 Michael Pedersen, Herning 149 23 382 32 11.94
 4 Tauseef Satti, AB 131 21 427 35 12.20
 5 David Borchersen, Glostrup 128 21 402 31 12.97
 6 Bobby Chawla, Svanholm 143  9 535 39 13.72
 7 Thony Hadersland, Esbjerg  84 14 235 17 13.82
 8 Peer Jensen, Esbjerg 141 32 353 25 14.12
 9 Hamed Zaman, Herning 143 20 452 30 15.07
 10 Martin Øre, Esbjerg  58 10 348 22 15.82
 11 Glenn Larsen, Glostrup 109 14 374 21 17.81
 12 Aftab Ahmed, Glostrup 145 23 486 27 18.00
 13 Bashir Shah, AB 124 15 488 27 18.07
 14 Scott O’Brien, Svanholm 124  7 491 27 18.19
 15 Shehzad Bhatti, Nørrebro  82  6 328 18 18.22
 16 Faisal Siddique, Nørrebro 104 14 368 20 18.40
 17 Mohammed Farooq, KB 116 16 426 23 18.52
 18 Jesper Hansen, Skanderborg  73  7 338 18 18.78
 19 Saad Hafeez, Nørrebro  99  5 409 21 19.48
 20 Finn Kleissl, Husum 136  6 626 32 19.56
 21 Farrukh Shahzad, KB  88 12 301 15 20.07
 22 Sajjad Anwar, KB  60  1 326 16 20.38
 23 Hamid Shah, Svanholm 148  9 532 26 20.46
 24 Claus Hansen, Esbjerg 170 23 628 30 20.93
 25 Thomas B. Nielsen, Skanderborg 125 15 498 23 21.65
 26 Omer Hayat, AB 103  3 449 20 22.45
 27 Morten Hedegaard, Herning 110 12 405 18 22.50
 28 Junaid Nagra, Esbjerg 106 10 473 21 22.52
 29 Hauke Müller, Husum 105  8 434 19 22.84
 30 Asif Kiyani, AB 122 13 481 20 24.05
 31 Troels Thøgersen, Herning 108 11 400 16 25.00
 32 Lars Fl. Boldt, Husum 105  7 401 16 25.06
 33 Jacob Larsen, Herning 150 25 535 21 25.48
 34 Sair Anjum, Svanholm 135 15 477 17 28.06
 35 Yasir Iqbal, KB 118 11 451 15 30.07

Gærdespil 1. Division – min 150 p. og 5 innings

Nr. Navn Inn. No. Pts. H.sc.  Gns.

 1 Mohammed Atif, Albertslund  9  0 401  96 44.56
 2 Peder Pedersen, Kolding 14  1 495  96 38.08
 3 Adnan Elahi, Ishøj 15  4 407  61 37.00
 4 Zeshan Elahi, Ishøj 13  4 297  90 33.00

Statistik  2009
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 5 Jeyanthan Jevaratnam, Aalborg 13  1 383  77 31.92
 6 Qamar Uz Zamam 11  0 333  92 30.27
 7 Ali Akhtar, Ishøj 12  1 328  72 29.81
 8 Bobby Malik, Svanholm II  9  1 221  71 27.63
 9 Theo Cupido, Aalborg 14  2 329  84x 27.42
 10 Shafqat Riaz, Svanholm II 12  1 299  90x 27.18
 11 Steffen Langholtz, Kolding 13  1 314  70 26.17
 12 Zayyad Bin Saeed, Albertslund 13  3 250  74x 25.00
 13 Ole Olsen, Køge 11  2 220  85 24.44
 14 Asad Javed, Albertslund 10  1 210  78 23.33
 15 Zameer Khan, Svanholm II  9  2 163  40 23.29
 16 Anders Kullstrøm, Køge 13  0 296  85 22.77
 17 Jaffar Butt, Albertslund 13  2 246  58x 22.36
 18 Martin Pedersen, Kolding 14  1 287 108 22.08
 19 Ian Davidson, Kolding 13  2 239  55 21.73
 20 Atta Ullah, Albertslund 13  2 219  52 19.91
 21 Minik Pedersen, Kolding 14  1 239  82 18.39
 22 Shaheed Ullah Safi , Køge  9  0 164  86 18.22
 23 Jan Østergaard, Fredericia 13  0 231  76 17.77
 24 Parwan Kumar, Ishøj 12  1 186  70x 16.91
 25 Jalil Abdul Bahadari, Køge 13  1 173  38 14.42
 26 Umar Javed, Fredericia 15  1 197  65x 14.07
 27 Kent Pedersen, Fredericia 15  0 207  32 13.80

Kastning 1. Division – min. 15 gærder

Nr. Navn Overs Ma. Points Gær. Gns.

 1 Christian Dirkov, Aalborg  72  8 186 20 9.30
 2 Mohammed Atif, Albertslund  54  9 172 15 11.47
 3 Kenneth Jacobsen, Køge  67 11 203 17 11.94
 4 Zahid Kiani, Ishøj  71  4 237 19 12.47
 5 Parwan Kumar, Ishøj 111 15 391 30 13.03
 6 Amar Chaujan, Ishøj  72  3 250 18 13.89
 7 Umar Javed, Fredericia  94 13 324 23 14.09
 8 Dean Blach, Aalborg  96  9 315 21 15.00
 9 Basit Javed, Ishøj  84 10 235 15 15.67
 10 Raizul Saumy, Aalborg  48  0 246 15 16.40
 11 Waqas Ali Yasin, Albertslund  61  2 266 16 16.63
 12 Jan Rasmussen, Køge  67  5 267 16 16.69
 13 Iain Davidson, Kolding 115 11 490 27 18.15
 14 Martin Pedersen, Kolding 121 16 419 22 19.05
 15 Peder Pedersen, Kolding  81 11 291 15 19.40
 16 Waqas Ahmad, Ishøj  91  2 396 17 23.29

Gærdespil 2. Division Nord 

– min 150 p. og 5 innings

Nr. Navn Inn. No. Pts. H.sc.  Gns.

 1 Phil Mansfi eld, Århus  6   0 238  64 39.67
 2 Lala Sayed, Viborg  7  1 229  81x 38.17
 3 Henrik Højer, Nykøbing Mors  5  0 171  82 34.20
 4 Athavan Mahendrajah, Herning II  7  0 225  83 32.14
 5 Sivakuman Sinnathurai, Herning II  7  1 149  57 24.83
 6 Nik Hassan, Århus  6  0 109  34 18.17
 7 Anders Bülow, Skanderborg II  5  0 105  38 17.67
 8 Steffen Maibom, Herning II  7  1 105  59 17.50
 9 Ashan Hafazi, Viborg  8  1 103  24 14.71

Kastning 2. Division Nord – min. 10 gærder

Nr. Navn Overs Ma. Points Gær. Gns.

 1 Sivakuman Sinnathurai, Herning II  53 10 160 14 11.43
 2 Jeppe Lisdorf, Aalborg II  32  2 192 11 17.46
 3 Sulaxan Sivagnanasundaran, Viborg  50  2 211 12 17.58
 4 Joseph Aruliah, Viborg  57  4 190 10 19.00

Gærdespil 2. Division Syd 

– min 150 p. og 5 innings

Nr. Navn Inn. No. Pts. H.sc.  Gns.

 1 Kasper Rubin, Esbjerg II  5  1 320 118x 80.00
 2 Aziz Ahmed, Odense  5  0 353 220 70.60
 3 Steen Østergaard, Fredericia II  5  2 193 108 64.33
 4 Carl Sejr, Århus II  5  2 184 122x 61.33
 5 Daniel Klitgaard, Esbjerg II  5  2 156  74x 52.00
 6 Nikhil Khanna, Århus II  7  3 203  65x 50.75
 7 Kenneth Nielsen, Kerteminde/Fionia  6  0 203 144 33.83
 8 Mahmood Ahmed, Odense  8  1 220  60x 31.43
 9 Thas V. Moorthy, Horsens  9  0 250  50 27.78
 10 Michael Lingam, Horsens  8  2 164  41 27.33
 11 Gurinder Singh, Esbjerg II  8  0 174  65 21.75

Kastning 2. Division Syd – min. 10 gærder

Nr. Navn Overs Ma. Points Gær. Gns.

 1 Tonny Nielsen, Kerteminde/Fionia  18  4  71 10 7.10
 2 Gurinder Singh, Esbjerg II  58  6 242 22 11.00
 3 Ray Kandebaan, Horsens  44  3 184 16 11.50
 4 Tafseer Shah, Odense  48  1 125 10 12.50
 5 Daniel Klitgaard, Esbjerg II  46  5 207  11 18.82
 6 Rafaqat Ali, Fredericia II  46  5 235 10 23.50
 7 Jordan Turin, Esbjerg II  69  4 342 14 24.42

Gærdespil 2. Division Øst 

– min 150 p. og 5 innings

Nr. Navn Inn. No. Pts. H.sc.  Gns.

 1 Gerard Pushparajah, Nordvest  6  2 340  93x 85.00
 2 Amarjot Berry, Glostrup II  7  2 333 125 66.66
 3 Ifran Ali, CF Hvidovre  8  2 359  86x 59.83
 4 Shiyan Parameswaran, Nordvest  8  1 347 103 49.57
 5 Madawa Perera, Frem  6  0 280 110 46.67
 6 James Hood, Glostrup II  7  1 263  81 43.83
 7 Kingsley Peries, Frem  5  0 206  84 41.60
 8 Khuram Shahzad, CF Hvidovre  8  2 245  78x 40.83
 9 Yousuf Mukhtar, CF Hvidovre  7  0 220  71 31.43
 10 Imran Mohammad, CF Hvidovre  8  1 166  37 23.71

Kastning 2. Division Øst – min. 10 gærder

Nr. Navn Overs Ma. Points Gær. Gns.

 1 Fraz Safdar, Glostrup II  36  4 131 17 7.71
 2 Sheraz Safdar, Glostrup II  38  4 159 14 11.36
 3 Kartik Dandapani, Lund  39  3 164 11 14.91
 4 Neil Perera, Frem  46  0 291 13 15.46
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 5 Steve Mullins, Glostrup II  38  4 160 10 16.00
 6 Bobby Jeyaraman, Nordvest  53  0 276 15 18.40
 7 Waheed Khan, CF Hvidovre  54  3 251 10 25.10
 8 Rajan Sivarajah, Nordvest  46  1 261 10 26.10

Gærdespil 3. Division Øst 

– min 150 p. og 5 innings

Nr. Navn Inn. No. Pts. H.sc.  Gns.

 1 Yousuf Choudary, CBS  5  1 357 140 89.25
 2 Søren Grunnet, KB III  6  1 208  74x 41.60
 3 Waqar Ahmed, CBS  5  0 175  60 35.00
 4 Asim Khan, CF Hvidovre II  5  0 164  64 32.80
 5 Mohsin Ali, CF Hvidovre II  7  1 183  58 30.50
 6 Suleman Khan, CF Hvidovre II  8  0 195  52 24.38

Kastning 3. Division Øst – min. 10 gærder

Nr. Navn Overs Ma. Points Gær. Gns.

 1 Jens Bønding, KB III  34  1 169 15 11.27
 2 Azhar Iqbal, CBS  35  1 159 13 12.23
 3 Waqar Ahmed, CBS  31  1 171 13 13.15

Gærdespil Old Boys Øst – min 150 p. 

Nr. Navn Inn. No. Pts. H.sc.  Gns.

 1 Alan From, Svanholm  7  6 166  30x 166.00
 2 Henrik Bjerregaard, AB  8  6 182  30x 91.00
 3 Ole Olsen, Ringsted  8  5 204  30x 68.00
 4 Niels Talbro, AB  7  4 151  28x 50.33
 5 Allan Majgaard, Svanholm  8  4 165  29x 41.25
 6 Kenneth Schwaner-Hansen, Svanholm  8  4 157  28x 39.25

Kastning Old Boys Øst – min. 8 gærder

Nr. Navn Overs Ma. Points Gær. Gns.

 1 Søren Sørensen, Køge  22  3  55 13 4.23
 2 Morten Petersson, Svanholm  19  1  83 8 10.38
 3 Bent Rossen, AB  20  1 100 8 12.50
 4 Allan Majgaard, Svanholm  36  0 207 8 25.88
 

Gærdespil Junior Øst – min 100 p. 

Nr. Navn Inn. No. Pts. H.sc.  Gns.

 1 Hamid Shah, Svanholm  7  2 322 154x 64.40
 2 Hassan Rashid, Svanholm  7  2 263  53 52.60
 3 Basit Javed, Ishøj  7  1 272  91 45.33
 4 Zameer Khan, Svanholm  5  0 177  92 35.40
 5 Jalil Bahadori, KB/Køge  3  0 102  54 34.00
 6 Omer Raja, Ishøj  5  1 127  68 31.75
 7 Saddique Raja, Ishøj  6  0 146  61 24.33

Kastning Junior Øst – min. 6 gærder

Nr. Navn Overs Ma. Points Gær. Gns.

 1 Imran Ahmed, Svanholm  10  0  45 6 7.50
 2 Taha Ahmed, Svanholm  44  4 134 15 8.93
 3 Hassan Aqil, Ishøj  39  6 140 13 10.77
 4 Laraib Ahmed, Ishøj  26  0 116 10 11.60
 5 Mukharam Hussein, AB  18  0 107 7 15.29
 6 Basit Javed, Ishøj  37  1 158 7 22.57
 7 Haroon Malik, Ishøj  23  1 143 6 23.83
 8 Hamid Shah, Svanholm  45  2 164 6 27.33

Gærdespil Drenge Øst – min 100 p. 

Nr. Navn Inn. No. Pts. H.sc.  Gns.

 1 Khizar Javaid, Svanholm  6  3 243  58x 81.00
 2 Basit Javed, Ishøj  3  1 118  50x 59.00
 3 Saad Ahmed, Svanholm  6  2 205  65 51.25
 4 Usman Ali, AB  6  2 132  29x 33.00
 5 Fazan Ahmed, AB  6  0 155  49 25.83
 6 Mati Malik, Svanholm  7  3 103  51x 25.75
 7 Hassan Anwar, AB  5  0 103  47x 20.60

Kastning Drenge Øst – min. 6 gærder

Nr. Navn Overs Ma. Points Gær. Gns.

 1 Toke Larsen, Svanholm  15  2  42 7 6.00
 2 Kamal Javed, KB  10  0  50 8 6.25
 3 Mukkaram Hussein, AB  26  7 100 14 7.14
 4 Saif Yaqoob, Svanholm  19  0  59 7 8.43
 5 Mads Henriksen, Svanholm  17  3  78 7 11.14
 6 Saad Ahmed, Svanholm  24  0 111 8 13.88
 7 Hassan Anwar, AB  23  1  95 6 15.83
 8 Fazan Ahmed, AB  24  2 111 7 15.86

Gærdespil Lilleput Øst – min 75 p. 

Nr. Navn Inn. No. Pts. H.sc.  Gns.

 1 Mads Henriksen, Svanholm  7  5 265  50x 132.50
 2 Farhad Butt, Ishøj  7  3 166  37x 41.50
 3 Anique Uddin, AB  6  2 124  40x 31.00
 4 Ihteshan Javed, Ishøj  8  1 190  44x 27.14
 5 Jawad Ali, AB  5  1 103  42x  25.75
 6 Adeel Akhtar, Ishøj  8   1 178  50x 25.43
 7 Saif Ahmed, Svanholm  9  2 175  40 25.00
 8 Zakria Raja, Ishøj  7  2 105  25x  21.00
 9 Toke Larsen, Svanholm  8  0  94  23 11.75

Kastning Lilleput Øst – min. 6 gærder

Nr. Navn Overs Ma. Points Gær. Gns.

 1 Adeel Akhtar, Ishøj  28  1  94 12 7.83
 2 Norman Ahmed, Svanholm  18  2  64 8 8,00
 3 Saif Ahmed, Svanholm  19  1  72 7 10.29
 4 Ali Raja, Ishøj  24  1 109 7 15.57
 5 Usama Khushdil, KB  16  0  97 6 16.17
 6 Farhad Butt, Ishøj  19  0 100 6 16.67
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HERRE-SENIOR   

1954 Akademisk Boldklub, København
1955-1957 Hjørring Idrætsforening af 1886
1958 Kjøbenhavns Boldklub
1959 Hjørring Idrætsforening af 1886
1960 Boldklubben af 1909, Odense
1961-1974 Aalborg Boldspilklub af 1885
1975 Svanholm Cricketklub, Brøndby
1976-1977 Aalborg Boldspilklub af 1885
1978-1983 Svanholm Cricketklub, Brøndby
1984 Idrætsklubben Chang, Aalborg
1985 Cricketklubben Vestjyden, Esbjerg
1986 Svanholm Cricketklub, Brøndby
1987 Cricketklubben Vestjyden, Esbjerg
1988-1989 Svanholm Cricketklub, Brøndby
1990 Cricketklubben Vestjyden, Esbjerg
1991-2002 Svanholm Cricketklub, Brøndby
2003-2005 Skanderborg Boldklub af 1898
2006-2007 Svanholm Cricketklub, Brøndby
2008 Glostrup Cricket Club
2009  Herning Cricket Club

DAME-SENIOR

1981 Cricketklubben Vestjyden, Esbjerg 
1982-1986 Akademisk Boldklub, København 
1987 Svanholm Cricketklub, Brøndby 
1988-1989 Akademisk Boldklub, København 
1990 Nykøbing (Mors) Cricket Club 
1991 Glostrup Cricket Club 
1992 Nykøbing (Mors) Cricket Club 
1993 Glostrup Cricket Club 
1994-1995 Nykøbing (Mors) Cricket Club 
1996 Glostrup Cricket Club 
1997 Nykøbing (Mors) Cricket Club 
1998 Glostrup Cricket Club
1999 Nykøbing Mors C.C. 
2000-2001 Herning Cricket Club

JUNIOR

1955  Korsør
1956 Nykøbing M
1957-1958 Sorø
1959 Chang
1960-1961 Svanholm
1962-1963 Chang
1964 Skanderborg
1965-1966 Nykøbing M
1967 Ringsted
1968 Nykøbing M
1969 AB
1970 Skanderborg
1971 Dronningborg
1972 Ringsted
1973-1975 Svanholm
1976 Esbjerg
1977 Skanderborg
1978 Esbjerg
1979 Glostrup
1980 Nykøbing M
1981-1982 Svanholm

1983 Esbjerg
1984-1988 Svanholm
1989 Esbjerg
1990 Svanholm
1991 Glostrup
1992 Svanholm
1993 Ishøj
1994 Esbjerg
1995 KB
1996-1997 Ishøj
1998 Kerteminde
1999 Albertslund
2000 Svanholm
2001 KB
2002- 2003 Herning
2004  Glostrup
2005 KB
2006 Svanholm
2007 KB
2008  Svanholm
2009  Ishøj

DRENGE

1969 AaB
1970 Hjørring
1971-1973 Svanholm
1974 Skanderborg
1975 Viborg
1976 Chang
1977 Esbjerg
1978 Nykøbing M
1979 Esbjerg
1980 Chang
1981-1982 Svanholm
1983-1984 Esbjerg
1985 Svanholm
1986 Esbjerg
1987 Nykøbing M
1988-1989 Nørrebro
1990 Esbjerg
1991 Svanholm
1992 Ishøj
1993 Glostrup
1994 Chang 
1995 Esbjerg
1996 Ishøj
1997 Kerteminde
1998-1999 Herning
2000 KB
2001 Herning
2002 Husum
2003  Kolding
2004-2006 Svanholm
2007 Skanderborg / Horsens
2008  Skanderborg
2009 Skanderborg / Herning

Danmarksmesterskaber 
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LILLEPUT

1973 Svanholm
1974 Skanderborg
1975 Glostrup
1976 Nykøbing M
1977 Esbjerg
1978 Glostrup
1979 Ringsted
1980 Svanholm
1981-1982 Esbjerg
1983 Svanholm
1984 Esbjerg
1985 Nykøbing M
1986-1987 Nørrebro

1988-1989 Esbjerg
1990 Ishøj
1991 Husum
1992 Chang
1993 Ishøj
1994 Albertslund
1995-1996 Kerteminde
1997 Herning
1998 Ishøj
1999  Svanholm
2000 Herning
2001 KB
2002 Glostrup
2003-2008  Svanholm
2009 Ishøj

HERRER

1964 B 1909
1965 AaB
1966 Svanholm
1967 Soranerne
1968 Hjørring
1969 KB
1970 AB
1971-1974 AaB
1975 Svanholm
1976-1978 AaB
1979 Svanholm
1980 Glostrup
1981 Glostrup
1982 Chang
1983 Svanholm
1984 Chang
1985-1986 Svanholm
1987 Glostrup
1988 Svanholm
1989 Esbjerg
1990-1993 Svanholm
1994 Nørrebro

1995 Svanholm
1996 Glostrup
1997 Herning
1998 Svanholm
1999- 2000 Herning
2001 Esbjerg
2002 Glostrup 
2003  Nørrebro
2004 Skanderborg
2005  Aalborg
2006 Glostrup
2007 Herning
2008  Svanholm
2009  Esbjerg

DAMER

1992 Nykøbing M.
1993 Glostrup
1994-1995 Nykøbing M
1996-1998 Glostrup
1999  Nykøbing M

2002  Køge KK
2003 Malmö CC
2004 AB
2005 Landskroner CC

2006 Frem/Nordvest
2007 Herning II
2008 CF Hvidovre

2007  Herning 
2008  Glostrup
2009 Herning

Pokalturneringen

Twenty/Twenty

Breddepokalturneringen
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Danmarksmestre gennem årene – ungdom 

År Junior Drenge Lilleputter

1973 Svanholm Svanholm Chang
1974 Nykøbing Mors Chang Husum 
1975 Chang Chang AaB
1976 Svanholm Ringsted Chang 
1977 Chang Chang Glostrup
1978 Chang Svanholm Esbjerg
1979 Chang Svanholm Køge
1980 Glostrup Esbjerg Svanholm
1981 Svanholm Svanholm Holstebro
1982 Svanholm Svanholm Svanholm
1983 Svanholm Glostrup Glostrup
1984 Svanholm Esbjerg Herning
1985 Glostrup Glostrup Svanholm
1986 Svanholm Esbjerg Glostrup
1987 Svanholm Nørrebro Albertslund
1988 Svanholm Nørrebro Albertslund
1989 Nørrebro Albertslund Svanholm
1990 Svanholm Svanholm Ishøj
1991 Ishøj Svanholm Køge
1992 Ishøj Køge Albertslund
1993 Ishøj Ishøj Ishøj
1994 Nørrebro Chang Albertslund
1995 Esbjerg Esbjerg Kerteminde
1996 Svanholm Kerteminde Kerteminde
1997 Ishøj Svanholm Herning
1998 Ishøj Kerteminde Svanholm
1999 Kerteminde Herning Svanholm
2000 Kerteminde KB Glostrup
2001 Svanholm Ishøj Husum
2002 Herning Herning Husum
2003 KB Husum Herning  
2004 Svanholm Husum Svanholm
2005 Svanholm Svanholm Ishøj
2006 Svanholm Ishøj Ishøj
2007 Svanholm Ishøj Ishøj
2008 Svanholm Skanderborg AB
2009  Skanderborg Svanholm Ishøj

Inde - DM



I  68  IDANSK CRICKET                   ÅRSSKRIFT 20 09

Herrer – Navn Klub Debut Kampe

Carsten Pedersen Herning/Skanderborg 1996 99
Thomas Munkholt Hansen Svanholm/Hampshire 1996 89
Morten Hedegaard Andersen Nykøbing M/Herning/Sk.borg 1991 88
Aftab Ahmed AB/Nørrebro 1989 81
Søren Vestergaard Svanholm/Warwickshire 1991 76
Søren Henriksen Svanholm/Lancashire 1982 65
Frederik Klokker Skanderborg/MCC 2000 65
Lars Hedegaard Andersen Nyk. M./Herning/Sk.borg 1997 58
Bobby Chawla Svanholm 2000 56
Henrik Hansen Glostrup/Svanholm 2002 54
Peer Jensen Esbjerg/Herning/Glostrup 1987 52
Mickey Lund Svanholm 1997 51
Baljit Singh KB 1996 49
Allan From Hansen Svanholm 1982 47
Steen Thomsen Glostrup 1978 45
Ole Mortensen Svanholm/Derbyshire 1976 41
Mohammad Siddiq Nørrebro/Svanholm 1991 41
Michael Pedersen Skanderborg/MCC 2005 40
Søren Mikkelsen Glostrup 1983 36
Søren Klitgaard Chang 1994 36
David Borchersen Glostrup 2003 36
Carsten Morild AaB 1955 34
Søren Sørensen  Glostrup/Køge 1989 34
Niels Bindslev Chang/KB 1983 32
Steen Anker Nielsen Chang/Glostrup 1991 32
Jan Jensen Esbjerg/Svanholm 1986 31
Klaus Buus Chang/Hjørring/AaB 1961 30
Atif Butt Svanholm 1989 29
Jesper Gregersen Glostrup 1987 28
Henrik Mortensen AaB 1961 27
Mogens Seider Esbjerg 1983 27
Max Overgaard Svanholm 2003 27
Torben Skov Nielsen Chang 1976 26
Tim Jensen Esbjerg/Herning/KB 1983 25
Troels Nielsen Chang/Frem 1976 24
Amjad Khan KB 1998 23
Bashir Shah AB 2007 23
Leif Slebsager Esbjerg 1992 21
Johnny Jensen Herning 1995 21
Johan Malcolm-Hansen Kent 2005 21
Carsten Strandvig Chang 1988 20
Hardy Sørensen AaB 1961 19
Morten Petersson Svanholm 1974 19
Anders Rasmussen Glostrup 1997 19
Zishan Shah Svanholm 2005 17
Ole Isaksson Svanholm/AaB 1963 16
Per Pedersen Chang 1991 16
Johan Luther Chang/AB/Svanholm 1969 15
Jørgen Morild Chang/Svanholm 1980 14
Jens Priess Skanderborg/Glostrup/KB 1976 13
Ole Stoustrup AB 1987 13
Jesper Hansen Esbjerg 2003 13
Dennis Zachariasson Svanholm 1997 12
Andy Lambert Skanderborg 2000 12
Niels Talbro AB 1975 11
Jesper Carsten Nielsen AB 1988 11
Mogens Christiansen Herning 1993 11
Søren Hansen Esbjerg 1995 11
Rohit Kanaiya Glostrup/Svanholm 2006 11
Keld Kristensen Skanderborg 1969 10
Bjarne Jensen Nykøbing Mors 1975 10
Peter Palle Klokker B 1909 1975 10
Claus Morild AaB/Chang 1978 10
Jens Bredo Svanholm 1987 10

Herrer – Navn Klub Debut Kampe

Omar Farooq Nørrebro 2002 10
Hartmann Petersen Hjørring 1954 9
Henrik Pfaff Svanholm 1992 9
Søren Kirk Skanderborg 2001 9
Niels Peter Kopperholdt Aalborg 2004 9
Gerrit Müller Husum 2006 9
Rizwan Mahmood Skanderborg 2007 9
Jørgen Steen Larsen Skanderborg/Horsens 1964 8
Mogens Dahl Nielsen Nykøbing Mors 1995 8
Yasir Iqbal KB 2006 8
Bent Rossen AB 1979 7
Jesper Holme Svanholm 1989 7
Axel Morild Hjørring 1954 6
Svend Erik Petersen Hjørring 1959 6
Hans Fausbøll Hjørring 1963 6
Rashid Ali Nørrebro 2005 6
Egon Jensen B 1909 1954 5
Thomas Provis AB 1955 5
Flemming Søegaard Svanholm 1966 5
Jørn Beier Andersen Århus 1979 5
Jan Overgaard Svanholm 1997 5
Thomas B. Nielsen Skanderborg 2004 5
Haman Zaman Esbjerg 2006 5
Jørgen Morild Århus 1954 4
Finn Nistrup Svanholm 1964 4
Lars Hansen Svanholm 1973 4
Jan Hansen Ringsted 1974 4
Erik Westergaard AaB 1977 4
Kenneth Hansen Svanholm 1989 4
Kenneth Olsen Esbjerg 1995 4
Martin Jensen Svanholm 2000 4
Saad Hafeez Nørrebro 2001 4
Erik Madsen Århus 1954 3
Eigil Nielsen KB 1955 3
Børge Lorentzen Århus 1955 3
Henning Eliasen Horsens 1959 3
Bjarne Lund Petersen AaB 1959 3
Jørn Høj Horsens 1963 3
Kjeld Jannings B 1909 1969 3
Niels Torp Andersen AB 1969 3
Ole Schaumann Horsens 1975 3
Ole Beier Andersen AB/Glostrup 1979 3
Torben Nøhr Jensen Herning 1987 3
Jan Anker Nielsen Chang 1991 3
Jacob Larsen Herning 2007 3
Svend Morild AaB 1954 2
K.B. Rieck Køge 1954 2
Erling Krogh Andersen Hjørring 1956 2
Poul Talbro AB 1957 2
Poul Verner Jensen Hjørring 1957 2
Erik Nielsen Nykøbing Mors 1960 2
Niels Peter Christensen Chang 1960 2
Mogens Christensen B 1909 1963 2
Finn Villumsen AB 1969 2
Gert Kristensen AaB 1969 2
Per Terp AaB 1975 2
Henning Olesen AaB 1976 2
Erik Juul Lassen Skanderborg 1982 2
Bjarne K. Jensen Svanholm 1983 2
Thony Hadersland AB/Esbjerg 1986 2
Tom Jensen Herning 1988 2
Shahzad Bhatti Nørrebro 1994 2
Frank Christiansen Esbjerg 1995 2
Rasmus Kofoed Aalborg 2002 2

Landsholdsspillere 
gennem tiderne



I  69  IDANSK CRICKET                   ÅRSSKRIFT 20 09

Herrer – Navn Klub Debut Kampe

Jacob Rubin Esbjerg 2007 2
Henry Buus Chang 1954 1
Svend Eliasen Horsens 1954 1
Henning Hauth AB 1954 1
Carl Veng Hansen AB 1954 1
Einar Knudsen Korsør 1954 1
William Søndergaard Hjørring 1955 1
Jørn Finnich AB 1956 1
Poul A. Svendsen AB 1957 1
Kristian Morild Hjørring 1957 1
Bent Hauerberg AB 1961 1
Jørgen Ib Nielsen AaB 1961 1
Anders Mose Horsens 1963 1
Poul Wøhlk AaB 1964 1

Herrer – Navn Klub Debut Kampe

Jens Christensen Chang 1966 1
Per Nørgård Soranerne 1970 1
Ole Christoffersen Hjørring 1971 1
Erik Olesen Horsens 1972 1
Jørgen Holmen  Hjørring 1973 1
Per Sørensen KB 1973 1
Leif Busk Jensen AaB 1974 1
Henrik Flygel AaB 1974 1
Michael Petersson Svanholm 1976 1
Christian Ankersøe Esbjerg 1986 1
Kurt Knudsen Esbjerg 1987 1
Jano Jacobsen Glostrup 1991 1
Henrik Øre Esbjerg 2004 1
Troels Thøgersen Herning 2008 1
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Slutstillinger 2009
ELITEDIVISION                    

HOLD KAMPE V TIE TABT SCORET SCORET IMOD GÆRDER  GÆRDER IMOD POINTS KVOTIENT
HERNING 16 14   2 2974 2310 115 152 28 1,70167
GLOSTRUP 16 14   2 3110 2122 97 153 28 2,31172
SVANHOLM 16 11   5 2738 2695 90 139 22 1,56909
AB 16 7   9 2528 2639 139 132 14 0,90970
KB 16 7   9 2638 2649 139 105 14 0,75226
NØRREBRO 16 6   10 2954 2803 142 117 12 0,86833
HUSUM 16 5   11 2175 2751 146 111 10 0,60109
ESBJERG 16 4   12 2100 2475 129 118 8 0,77613
SKANDERBORG 16 4   12 2430 3210 140 115 8 0,62183

1. DIVISION                    

  KAMPE V TIE TABT SCORET SCORET IMOD GÆRDER  GÆRDER IMOD POINTS KVOTIENT
ISHØJ 14 12 1 1 2314 1974 90 125 25 1,62811
ALBERTSLUND 14 12 1 1 2497 1894 84 133 25 2,08743
AALBORG 14 8   6 2007 2026 118 127 16 1,06618
KOLDING 14 7   7 2484 2332 119 113 14 1,01147
KØGE 14 5   9 1887 1978 115 120 10 0,99547
KB II 14 5   9 2216 2625 132 112 10 0,71628
SVANHOLM II 14 3   11 1998 2226 109 86 6 0,70818
FREDERICIA 14 3   11 1701 2045 134 89 6 0,55245

2. DIVISION NORD  

  K V U T Score P
1 Herning II 10 9 0 1 1456-1013 18
2 Aalborg II 10 5 0 5 794-965 10
2 Skanderborg II 10 5 0 5 667-604 10
4 Nykøbing Mors 10 4 0 6 826-718 8
5 Århus 10 3 1 6 1304-1463 7
6 Viborg 10 3 1 6 1112-1396 7

2. DIVISON SYD 
   K V U T Score P
1 Odense CC 12 12 0 0 1777-1108 24
2 Kerteminde / Fionia 12 8 0 4 1211-1075 16
3 Århus II 12 6 1 5 1385-1279 13
4 Esbjerg II 12 6 0 6 1642-1625 12
5 Horsens 12 5 0 7 1250-1478 10
6 Vejle 12 2 1 9 368-600 5
7 Fredericia II 12 2 0 10 1185-1653 4

2. DIVISON ØST 

   K V U T Score P
1 Glostrup II 9 8 0 1 1699-1133 16
2 CF Hvidovre 9 8 0 1 1861-1536 16
3 Frem 9 7 0 2 1640-1422 14
4 Ishøj II 8 4 0 4 1067-1207 8
5 Nordvest CC 9 4 0 5 1576-1505 8
6 Nørrebro II 8 4 0 4 1182-1303 8
7 Albertslund II 6 2 0 4 1097-1221 4
7 Lund 7 2 0 5 1268-1194 4
9 Soranerne 9 2 0 7 1286-1735 4
10 AB II 8 0 0 8 179-599 0

3. DIVISON ØST 

   K V U T Score P
1 CBS 10 7 1 2 992-1034 15
2 KB III 10 7 0 3 1206-1064 14
3 Svanholm III 10 6 1 3 1157-1062 13
4 CF Hvidovre II 10 6 0 4 1425-1297 12
5 Køge II 10 3 0 7 846-1166 6
6 Hvidovre CC 10 0 0 10 0-3 0

OLD BOYS ØST 

   K V U T Score P
1 Køge 8 8 0 0 697-598 16
2 Svanholm 8 7 0 1 999-780 14
3 Glostrup 8 5 0 3 817-830 10
4 Forty XL Øst 7 4 0 3 806-711 8
5 AB 8 4 0 4 869-949 8
6 Ishøj 6 2 0 4 507-573 4
7 KB/Soranerne 8 2 0 6 900-920 4
8 Frem 7 1 0 6 675-837 2
9 Ringsted 8 1 0 7 831-903 2

JUNIOR ØST 

   K V U T Score P
1 Svanholm 6 6 0 0 724-584 12
2 Ishøj 6 4 0 2 695-616 8
3 KB/Køge 6 2 0 4 293-293 4
4 AB 6 0 0 6 341-560 0
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ELITEDIVISIONEN

02. maj 2009 
Herning (hj) over Esbjerg 2-0
Esbjerg 162/10 (Jacob Rubin 47, Claus Hansen 39, 
Troels Thøgersen 4/35). Herning 163/6 (Carsten 
Pedersen 46, Mogens Christiansen 29, Jacob Larsen 28). 
03. maj 2009 
KB (hj) over Nørrebro 2-0
Nørrebro 217/10 (Saad Hafeez 70, Rashid Ali 38, Imran 
Khan 25, Mohammed Farooq 3/41). KB 221/7 (Yasir 
Iqbal 79, Ali Ahmed 39, Mohammed Farooq 25).
Glostrup (ude) over AB 2-0
Glostrup 259/8 (Steven de Bolfo 98, David Borchersen 
69). AB 111/10 (Omer Hayat 25, Henrik Hansen 3/13, 
Aftab Ahmed 3/26).
Skanderborg (hj) mod Husum – afb. p.g.a. regn
Skanderborg 136/4 (Thomas Nielsen 47x, Søren Kirk 27).
09. maj 2009 
Svanholm (hj) over Skanderborg 2-0
Skanderborg 149/9 (Rizwan Mahmood 69x, Bobby 
Chawla 3/41). Svanholm 151/3 (Scott O’Brien 96).
Herning (ude) over Glostrup 2-0
Herning 182/7 (Carsten Pedersen 85, Hamed Zaman 
28). Glostrup 167/10 (Steven de Bolfo 63, Martin 
Jensen 60), Morten Hedegaard 3/24).
10. maj 2009 
AB (hj) over Skanderborg 2-0
Skanderborg 64/10 (Rizwan Mahmood 26, Tauseef 
Satti 4/11, Omar Hayat 3/11). AB 65/3.
Esbjerg (hj) over Husum 2-0
Husum 74/10 (Hauke Müller 44). Esbjerg 75/4 (Hauke 
Müller 3/10).
Herning (ude) over Nørrebro 2-0
Herning 250/6 (Carsten Pedersen 64, Michael Pedersen 
60, Jacob Larsen 29x, Mogens Christiansen 27, Faisal 
Siddique 3/40). Nørrebro 170/10 (Aftab Ahmed 35, 
Saad Hafeez 32, Javed Tauqeer 26, Hamed Zaman 
5/26).
16. maj 2009 
Svanholm (hj) over Esbjerg 2-0
Esbjerg 74/9. Svanholm 75/3 (Zishan Shah 38x).
17. maj 2009 
Skanderborg (hj) over Husum 2-0
Skanderborg 180/7 (Christian Peck-Thorsted 37, Søren 
Kirk 35, Thomas Nielsen 29, Finn Kleissl 3/43). Husum 
168/9 (Flemming Wiese 45, Renald Buss 29, Rizwan 
Mahmood 3/40).
Glostrup (hj) over Esbjerg 2-0
Glostrup 287/3 (Steven de Bolfo 130x, Shehzad Ahmed 
69x, Peter Poulsen 42). Esbjerg 58/10 (Henrik Hansen 
4/11, David Borchersen 3/14).
KB (ude) over AB 2-0
KB 200/10 (Farruckh Shahzad 36, Yasir Iqbal 35, Imtiaz 
Ahmed 26, Bilal Ali 25). AB 156/8 (Naveed Mughal 60, 
Farruckh Shahzad 3/25). 
23. maj 2009 
KB (ude) over Esbjerg 2-0
Esbjerg 119/10 (Kent Jensen 28). KB 119/7 John Møller 
25, Martin Øre 3/27).
23. maj 2009 
Glostrup (ude) over Skanderborg 2-0
Glostrup 203/10 (Steven de Bolfo 44, Martin Jensen 
42, Peter Poulsen 34, Søren Kirk 4/28). Skanderborg 

56/10 (Henrik Hansen 4/11, Glenn Larsen 3/13).
24. maj 2009 
KB (ude) over Husum 2-0
KB 289/6 (Yasir Iqbal 104, Waqar Akhtar 61x, John 
Møller 44, Imtiaz Ahmed 27, Mohammed Farooq 25). 
Husum 151/10 (Gerrit Müller 40, Morten Langerhuus 
32, Sajjad Anwar 3/20).
Herning (hj) over Glostrup 2-0
Herning 229/7 (Troels Thøgersen 63, Michael Pedersen 
56, Morten Hedegaard 40x, Jacob Larsen 38). Glostrup 
189/10 (Peter Poulsen 52, Steven de Bolfo 32, Aftab 
Ahmed 28, Henrik Hansen 25x, Jacob Larsen 3/41).
Svanholm (ude) over Nørrebro 2-0
Svanholm 233/9 (Zishan Shah 78, Scott O’Brien 60, 
Hamid Shah 42x, James Moniz 27, Javed Tauqeer 3/32, 
Saad Hafeez 3/50). Nørrebro 190/10 (Saad Hafeez 46, 
Rashid Ali 34, Aftab Ahmed 30, Scott O’Brien 4/39).
30. maj 2009 
Glostrup (hj) over Svanholm 2-0
Svanholm 179/8 (Scott O’Brien 46, Max Overgaard 35, 
Zishan Shah 31). Glostrup 184/3 (Peter Poulsen 86, 
Steven de Bolfo 65x).
Esbjerg (ude) over Skanderborg 2-0
Skanderborg 116/10 (Morten Kristensen 33, Henrik Øre 
3/24, Martin Øre 3/28). Esbjerg 119/2 (Kent Jensen 68, 
Ivan Kristensen 33).
31. maj 2009 
Herning (ude) over KB 2-0
KB 165/8 (Mohammed Farooq 68). Herning 170/4 
(Jacob Larsen 65x, Michael Pedersen 31, Hamed Zaman 
30x).
Nørrebro (hj) over AB 2-0
Nørrebro 249/6 (Aftab Ahmed 132x, Waqas Hafeez 28, 
Rashid Ali 28, Tauseef Satti 3/29). AB 203/9 (Naveed 
Mughal 60, Khuram Khawaja 55, Faisal Siddique 3/30, 
Shehzad Bhatti 3/49).
06. juni 2009 
Svanholm (ude) over Esbjerg 2-0
Svanholm 284/8 Scott O’Brien 82, Hamid Shah 55, 
Max Overgaard 34, Bobby Chawla 29, Hasan Rashid 
27, Claus Hansen 3/48). Esbjerg 131/10 (Claus Hansen 
28, Peer Jensen 28, Hamid Shah 3/17, Bobby Chawla 
3/18).
AB (ude) over Skanderborg 2-0
AB 309/6 (Naveed Mughal 101, Khuram Hayat 
55x, Omar Hayat 50, Farhat Kiyani 27, Christian 
Peck-Thorsted 3/68). Skanderborg 178/10 (Morten 
Kristensen 59x, Rizwan Mahmood 25, Bashir Shah 
4/39, Tauseef Satti 3/18).
07. juni 2009 
Svanholm (ude) over Husum 2-0
Husum 125/10 (Gerrit Müller 25, Bobby Chawla 7/33). 
Svanholm 127/2 (Scott O’Brien 70x).
AB (ude) over Herning 2-0
AB 236/8 (Tauseef Satti 68, Khuram Khawaja 55, 
Naveed Mughal 40, Omar Hayat 26, Haman Zaman 
3/34). Herning 172/10 (Morten Hedegaard 80, Troels 
Thøgersen 28, Bashir Shah 3/26, Tauseef Satti 3/32).
Nørrebro (hj) over KB 2-0
Nørrebro 198/10 (Rashid Ali 57, Saad Hafeez 57, Saqib 
Tasneem 4/34, Suleman Arshad 3/25). KB 157/10 (Ali 
Ahmed 49, Shehzad Bhatti 5/18).
13. juni 2009 
Svanholm (hj) over KB 2-0
Svanholm 279/3 (Max Overgaard 84x, Rohit Kanaiya 

64, Scott O’Brien 42, James Moniz 41x, Zishan Shah 
26). KB 163/10 (Farrukh Shahzad 58, Bilal Ali 34, Rohit 
Kanaiya 3/24).
Glostrup (ude) over Esbjerg 2-0
Glostrup 180/10 (Martin Jensen 37, David Borchersen 
29, Junaid Nagra 4/21). Esbjerg 119/10 (Ivan 
Kristensen 44, Peter Banke 30, David Borchersen 4/33).
14. juni 2009
Glostrup (ude) over Husum 2-0
Husum 61/10 (Aftab Ahmed 4/26). Glostrup 62/1 
(Steven de Bolfo 28x, Martin Jensen 25x).
Herning (ude) over Skanderborg 2-0
Herning 287/7 (Troels Thøgersen 118, Michael Pedersen 
68, Jacob Larsen 27, Hamed Zaman 27). Skanderborg 
97/10 (Ihyas Saumy 4/12).
20. juni 2009 
Husum (hj) over Skanderborg 2-0
Husum 174/10 (Gerrit Müller 83, Morten Kristensen 
3/14, Søren Kirk 3/26). Skanderborg 161/10 (Rizwan 
Mahmood 41, Jesper Hansen 33, Hauke Müller 3/21, 
Lars Fl. Boldt 3/34). 
Nørrebro (ude) over Esbjerg 2-0
Nørrebro 266/10 (Imran Khan 71, Saad Hafeez 64, 
Faisal Sadiq 25, Thony Hadersland 3/38). Esbjerg 
156/10 (Jacob Rubin 58, Javeed Duqeer 3/28, Faisal 
Sadig 3/30).
21. juni 2009 
Husum (hj) over Nørrebro 2-0 – D/L
Nørrebro 180/10 (Saad Hafeez 80, Waqas Hafeez 28, 
Aftab Ahmed 27, Finn Kleissl 6/28). Husum 86/7 (Jörg 
Krüger 31, Saad Hafeez 4/17). 
Glostrup (ude) over KB 2-0
KB 156/10 (Hamad Khan 53, Mohammed Farooq 29, 
Henrik Hansen 3/17). Glostrup 159/2 (Martin Jensen 
91).
Svanholm (ude) over AB 2-0
AB 124/10 (Naveed Mughal 56, Hamid Shah 
5/36, Scott O’Brien 3/26). Svanholm 125/5 (Søren 
Vestergaard 56, Bashir Shah 3/39).
27. juni 2009 
Svanholm (hj) over Nørrebro 2-0
Nørrebro 215/10 (Rashid Ali 52, Aftab Ahmed 44, Saad 
Hafeez 30, Max Overgaard 3/32). Svanholm 216/4 
(Zishan Shah 91, Max Overgaard 41, Rohit Kanaiya 31).
AB (ude) over Esbjerg 2-0
AB 163/10 (Khuram Hayat 35, Tauseef Satti 33, Junaid 
Nagra 4/35). Esbjerg 134/10 (Asif Kiyani 3/28, Tauseef 
Satti 3/35).
KB (ude) over Skanderborg 2-0
Skanderborg 167/9 (Christian Peck-Thorsted 28, 
Morten Kristensen 25, Daniel Nielsen 3/20, Mohammed 
Farooq 3/26). KB 168/6 (Waqas Akhtar 40, Bilal Ali 25, 
Jesper Hansen 4/39).
Herning (ude) over Herning 2-0
Herning 203/7 (Michael Pedersen 41, Jacob Larsen 35, 
Finn Kleissl 3/44). Husum 144/10 (Lars Fl. Boldt 35, 
Morten Hedegaard 3/16).
28. juni 2009 
Husum (hj) over AB 2-0
Husum 250/8 (Hauke Müller 70, Lars Fl. Boldt 45, 
Gerrit Müller 26, Morten Langerhuus 25, Khuram Hayat 
3/57). AB 239/10 (Bashir Shah 82x, Naveed Mughal 
44, Tauseef Satti 43, Hauke Müller 3/54).
Herning (hj) over KB 2-0
KB 69/10 (Ihyas Saumy 4/22, Hamed Zaman 4/24). 
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DRENGE ØST 

   K V U T Score P
1 Svanholm 8 7 0 1 718-505 14
2 AB 7 6 0 1 418-382 12
3 Ishøj 8 3 0 5 501-502 6
4 KB 8 2 0 6 535-726 4
5 Køge 7 1 0 6 212-269 2

LILLEPUT ØST 

   K V U T Score P
1 Svanholm 8 8 0 0 945-509 16
2 AB 8 5 0 3 645-674 10
2 Ishøj 8 5 0 3 587-405 10
4 KB 8 2 0 6 413-856 4
5 Køge 8 0 0 8 253-399 0
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Herning 73/2 (Troels Thøgersen 36).
04. juli 2009 
Glostrup (ude) over Husum 2-0
Glostrup 305/8 (Henrik Hansen 74, Steven de Bolfo 
69, Søren Jensen 65, Martin Jensen 27, Renald Buss 
3/50). Husum 215/10 (Hauke Müller 61, Lars Fl. Boldt 
46, Gerrit Müller 26, Sarang Sharma 3/39, David 
Borchersen 3/42).
Nørrebro (hj) over Skanderborg 2-0
Nørrebro 279/6 (Imran Khan 107, Aftab Ahmed 80). 
Skanderborg 172/9 (Morten Kristensen 37, Søren Kirk 
32, Aftab Ahmed 3/30). 
05. juli 2009 
KB (hj) over Husum 2-0
Husum 124/10 (Mohammed Farooq 4/16). KB 126/4 
(Yasir Iqbal 56, Rizwan Tabassum 26, Finn Kleissl 4/43).
Glostrup (hj) over AB 2-0
Glostrup 237/6 (Steven de Bolfo 94, Martin Jensen 50, 
Aftab Ahmed 45, Bilal Khan 5/57). AB 123/10 (Sarang 
Sharma 3/19).
01. august 2009 
Esbjerg (hj) over Skanderborg 2-0
Esbjerg 285/6 (Jacob Rubin 79, Jesper Hansen 77, Kent 
Jensen 39, Peer Jensen 34). Skanderborg 145/9 (Peter 
Grünwald 58, Martin Øre 4/30, Peer Jensen 3/23).
Herning (hj) over Nørrebro 2-0
Herning 181/10 (Troels Thøgersen 56, Mogens 
Christiansen 33x, Martin Christensen 30, Saad Hafeez 
4/16). Nørrebro 68/9 (Imran Khan 27, Jacob Larsen 
3/29).
02. august 2009 
Svanholm (hj) over KB 2-0
KB 142/10 (John Møller 37, Hamad Khan 30, Sair 
Anjum 3/19, Hamid Shah 3/27, Bobby Chawla 3/27). 
Svanholm 143/2 (Scott O’Brien 60, Søren Vestergaard 
41).
Herning (hj) over Husum – 2-0 D/L
Husum 135/10 (Finn Kleissl 25, Michael Pedersen 5/17, 
Jacob Larsen 4/19). Herning 33/1.
Nørrebro (ude) over Skanderborg 2-0
Skanderborg 174/9 (Kamran Mahmood 42, Shahzad 
Bhatti 3/28). Nørrebro 175/7 (Saad Hafeez 67, Aftab 
Ahmed 57x).
08. august 2009 
Herning (ude) over Svanholm 2-0
Herning 189/10 (Troels Thøgersen 54, Jacob Larsen 33, 
Scott O’Brien 3/21, Bobby Chawla 3/29). Svanholm 
186/10 (Søren Vestergaard 76, Zishan Shah 44, Ihyas 
Saumy 4/43).
Nørrebro (hj) over Esbjerg 2-0
Esbjerg 199/10 (Peer Jensen 57, Kasper Rubin 34, 
Saad Hafeez 3/16, Sheroz Bhatti 3/57). Nørrebro 205/4 
(Saad Hafeez 72x, Rizwan Aslam 69, Aftab Ahmed 25, 
Daniel Klitgaard 3/43).
09. august 2009 
KB (hj) over Esbjerg 2-0
Esbjerg 153/10 (Henrik Øre 29, Ivan Kristensen 25). KB 
154/9 (Yasir Iqbal 88, Christian Nielsen 4/13).
Glostrup (hj) over Nørrebro 2-0
Nørrebro 169/10 (Saad Hafeez 55, Jahangir Ashraf 
32, Waqas Hafeez 29, Henrik Hansen 4/37). Glostrup 
171/3 (Steven de Bolfo 81x, Shehzad Ahmed 55).
Herning (ude) over AB 2-0
AB 168/10 (Tauseef Satti 50, Naveed Mughal 42, 
Khuram Hayat 26, Ihyas Saumy 5/22). Herning 169/8 
(Troels Thøgersen 52, Carsten Pedersen 33).
15. august 2009 
Svanholm (hj) over Husum 2-0
Husum 150/10 (Flemming Wiese 60, Allan From 6/21). 
Svanholm 151/1 (Zishan Shah 59x, Allan From 56).
Glostrup (hj) over KB 2-0
KB 133/6 (Yasir Iqbal 80, Henrik Hansen 3/31). 
Glostrup 136/2 (Steven de Bolfo 51x, Shehzad Ahmed 
41).
16. august 2009 
Esbjerg (ude) over AB 2-0
Esbjerg 166/10 (Peer Jensen 39, Ivan Kristensen 36, 

Peter Banke 35, Omer Hayat 3/42). AB 88/10 (Henrik 
Øre 3/14).
Husum (ude) over Nørrebro 2-0
Nørrebro 161/10 (Faisal Siddique 68, Javed Tauqeer 
29). Husum 161/4 (Jörg Krüger 59, Kasper Blumenau 
54, Lars Fl. Boldt 28x). 
22. august 2009 
Skanderborg (hj) over Svanholm 2-0
Skanderborg 265/7 (Rizwan Mahmood 101, Morten 
Kristensen 46, Søren Kirk 39). Svanholm 225/10 (Max 
Overgaard 71, Taha Ahmed 47, Morten Kristensen 
3/33).
23. august 2009 
AB (hj) over Husum 2-0
AB 196/9 (Naveed Mughal 63, Tauseef Satti 41, 
Khuram Hayat 27, Lars Fl. Boldt 4/9, Hauke Müller 
3/45). Husum 94/10 (Tauseef Satti 6/29).
Herning (hj) over Svanholm 2-0
Herning 285/6 (Carsten Pedersen 78, Troels Thøgersen 
37, Jacob Larsen 36x, Michael Pedersen 27, Bobby 
Chawla 3/50). Svanholm 165/10 (Søren Vestergaard 
45, Zishan Shah 35, Max Overgaard 27, Ihyas Saumy 
6/18).
Glostrup (ude) over Nørrebro 2-0
Nørrebro 144/10 (Jahangir 38, Glenn Larsen 4/20, 
Henrik Hansen 3/21). Glostrup 145/3 (Steven de Bolfo 
49x, Mads Schmidt 48).
29. august 2009 
Svanholm (hj) over AB 2-0
AB 103/10 (Hamid Shah 3/21). Svanholm 104/1 Scott 
O’Brien 44x, Zishan Shah 40x).
Glostrup (hj) over Skanderborg 2-0
Glostrup 229/10 (Henrik Hansen 60, Steven de Bolfo 
45, ). Skanderborg 87/10 (Rizwan Mahmood 26, Glenn 
Larsen 5/11).
Herning (ude) over Esbjerg 2-0
Herning 104/10 (Kasper Rubin 29, Peer Jensen 27, 
Michael Pedersen 4/18, Haman Zaman 3/20).
30. august 2009 
Skanderborg (ude) over KB 2-0
Skanderborg 236/5 (Thomas Nielsen 64, Kamran 
Mahmood 61, Rizwan Mahmood 47, Jesper Hansen 
30). KB 192/10 (Junaid Khusdill 36, Dharmindar Singh 
30).
AB (hj) over Nørrebro 2-0
Nørrebro 74/10 (Tauseef Satti 5/25, Asif Kiyani 3/12). 
AB 76/7 (Faisal Siddique 6/32).
06. september 2009 
Husum (hj) over Esbjerg 2-0
Esbjerg 164/8 (Peter Banke 51x, Henrik Øre 26, Lars 
Fl. Boldt 3/28). Husum 166/9 (Hauke Müller 55, Mark 
Brodersen 32x, Claus Hansen 4/26).
AB (ude) over KB 2-0
KB 171/9 (John Møller 48x, Hamad Khan 29, Omar 
Hayat 2/26). AB 173/8Naveed Mughal 57x, Atif Riaz 
33, Mohammed Farooq 3/34).
Skanderborg (ude) over Herning 2-0
Herning 183/10 (Carsten Pedersen 37, Melad Navabi 
26, Jacob Larsen 25, Tony Nielsen 5/34). Skanderborg 
184/7 (Rizwan Mahmood 85x, Michael Pedersen 3/35).
12. september 2009
Herning (hj) over Glostrup – DM fi nale
Glostrup 178/10 (Mads Schmidt 43, Aftab Ahmed 28, 
Ihyas Saumy 3/27). Herning 182/6 (Morten Hedegaard 
51x, Martin Christensen 45, Aftab Ahmed 3/38).
Esbjerg (ude) over Ishøj – Oprykningskamp
Esbjerg 143/10 (Peer Jensen 49, Parwan Kumar 4/34, 
Zahid Kayani 3/33). Ishøj 100/10 (Adnan Elahi 54x, 
Martin Øre 3/36).

1. DIVISION

02. maj 2009 
Aalborg (ude) over Kolding 2-0
Kolding 142/10 (Minik Pedersen 33, Raul Vutla 
3/17, Dean Blanch 3/46). Aalborg 144/5 (Jeyanthan 
Jeevaratnam 47, Iain Davidson 3/30).
Ishøj (hj) over KB II 2-0
Ishøj 235/4 (Ali Akhtar 41, Qamar Uz Zaman 33, Abid 
Sana 26, Murtaza Hussein 3/45). Kb 112/10 (Numan 
Qureshi 27, Waqas Ahmad 6/35).
03. maj 2009 
Albertslund (hj) over Svanholm II 2-0
Svanholm 176/10 (Hasan Rashid 59, Bobby Mali 56, 
Mohammed Atif 4/14, Waqas Yasin 3/44). Albertslund 
177/2 (Mohammed Atif 90x, Zayyad Bin Saeed 48x).
10. maj 2009 
Kolding (ude) over Fredericia 2-0
Fredericia 197/10 (Kent Pedersen 25, Mikkel Sørensen 
3/6, Martin Pedersen 3/16). Kolding 108/4 (Minik 
Pedersen 51x, Umar Javed 3/16).
Svanholm II (hj) over Køge 2-0
Svanholm 197/10 (Allan From 82, Lachigul Khan 4/48, 
Akhbar Jalawan 3/22). Køge 186/10 (Sheheed Safi  86, 
Zahid Shah 3/39).
11. maj 2009 
Ishøj (ude) over Aalborg 2-0
Ishøj 223/10 (Qamar Uz Zaman 92, Basit Javed 
33, Raul Vutla 3/43). Aalborg 131/10 (Jeyanthan 
Jeevaratnam 45, Tommy Jeppesen 28, Amer Chaujan 
5/14).
16. maj 2009 
Ishøj (hj) over Svanholm II 2-0
Svanholm 203/5 (Hasan Rashid 53, Bobby Malik 51x). 
Ishøj 204/4 (Ali Akhtar 72, Qamar Uz Zaman 38).
17. maj 2009 
Albertslund (ude) over Køge 2-0
Albertslund 174/10 (Jafar Butt 36, Asad Javed 26, 
Jørgen Nielsen 3/11, Matti Jacobsen 3/31). Køge 
111/10 (Aasim Haider 3/20).
Aalborg (ude) over Fredericia 2-0
Fredericia 88/10 (Christian Dirkov 3/18). Aalborg 89/6 
(Jeyanthan Jeevaratnam 55x, Jan Østergaard 4/30).
23. maj 2009 
Ishøj (hj) over Albertslund 2-0
Albertslund 106/10 (Waqas Ahmad 3/25, Parwan 
Kumar 3/31). Ishøj 107/4 (Parwan Kumar 70x).
Aalborg (hj) over Køge 2-0
Køge 134/10 (Anders Kullstrøm 28, Jalil Bahadari 28, 
Raizul Saumy 4/22, Raul Vutla 3/20). Aalborg 135/6 
(Theo Cupido 62x, Kenneth Jacobsen 3/14).
24. maj 2009 
Kolding (hj) over Køge 2-0
Kolding 197/10 (Steffen Langholtz 70, Kenneth 
Jacobsen 3/33, Jan Rasmussen 3/43). Køge 115/10 
(Zobair Khan 43, Jill Bahadori 26, Martin Pedersen 
5/23). 
06. juni 2009 
Kolding (ude) over Svanholm II 2-0
Kolding 192/8 (Peder Pedersen 40). Svanholm 183/10 
(Shafqat Riaz 29, Sahadat Riaz 29, Zameer Khan 28, 
Peder Pedersen 4/20).
07. juni 2009 
Køge (hj) over Ishøj 2-0
Ishøj 169/10 (Adnan Elahi 36). Køge 170/7 (Anders 
Kullstrøm 85, Jalil Bahadari 29, Ali Akhtar 5/30).
09. juni 2009 
Kolding (ude) over Aalborg 2-0
Kolding 127/10 (Iain Davidson 26, Christian Dirkov 
3/19). Aalborg 103/10 (Jeyanthan Jeevaratnam 37, Iain 
Davidson 4/43).
Albertslund (ude) over Aalborg 2-0
Aalborg 87/10. Albertslund 88/4 (Zayyad Bin Saeed 
52x).
13. juni 2009 
Ishøj (hj) over Fredericia 2-0
Fredericia 87/10 (Zahid Kiani 4/21, Amer Chaujan 

Resultater 2008 - side 2



I  73  IDANSK CRICKET                   ÅRSSKRIFT 20 09

4/26). Ishøj 91/1 (Ali Akhtar 45x, Adnan Elahi 26x).
Albertslund (hj) over Aalborg 2-0
Albertslund 205/10 (Raja Khan 47, Shakil Ahmed 37, 
Asad Javed 31, Tommy Jeppesen 3/21). Aalborg 100/10 
(Jeyanthan Jeevaratnam 33, Atta Ullah 3/13).
Ishøj (hj) over Fredericia 2-0
Fredericia 87/10 (Zahid Kiani 4/21, Amer Chaujan 
4/26). Ishøj 91/1 (Ali Akhtar 45x, Adnan Elahi 26x).
14. juni 2009 
Svanholm II (hj) over Fredericia 2-0
Fredericia 99/10. Svanholm 100/2 (Søren Vestergaard 
44x, Shafqat Riaz 30x).
20. juni 2009 
Kolding (hj) over KB II 2-0
KB 283/9 (Rizwan Tabassum 127, Zoraiz Khusdill, 
Waqas Akhtar 28). Kolding 285/4 (Minik Pedersen 
82, Peder Pedersen 76, Martin Pedersen 34x, Steffen 
Langholtz 33).
Ishøj (hj) over Køge 2-0
Køge 95/10 (Anders Kullstrøm 40, Parwan Kumar 5/33). 
Ishøj 97/5 (Qamar Uz Zaman 43, Ali Akhtar 28).
21. juni 2009 
Albertslund (ude) over Svanholm II 2-0
Svanholm 105/10 (Zameer Khan 35x, Raja Khan 3/18). 
Albertslund 106/3 (Waqas Yasin 37x, Atta Ullah 26x).
KB II (ude) over Fredericia 2-0
KB 280/7 (Rizwan Tabassum 70, Zoraiz Khusdill 58x, 
Aehtasham Aslam 52, Erik D. Andersen 3/51). Fredericia 
158/10 (Peter Østergaard 41, Jan Østergaard 37, 
Junaid Khusdill 4/18, Numan Qureshi 3/27).
27. juni 2009 
Ishøj (ude) over Fredericia 2-0
Fredericia 131/10 (Sune Østergaard 39, Parwan Kumar 
3/20). Ishøj 134/5 (Zeshan Elahi 61x, Umar Javed 
3/44).
Aalborg (hj) over Svanholm II 2-0
Aalborg 279/10 (Jeyanthan Jeevaratnam 77, Theo 
Cupido 63, Tommy Jeppesen 26, Imran Ahmed 3/43). 
Svanholm 106 (Zameer Khan 31, Christian Dirkov 
4/16).
28. juni 2009 
Ishøj (ude) over Kolding 2-0
Kolding 265/5 (Martin Pedersen 108, Peder Pedersen 
86x, Steffen Langholtz 26, Parwan Kumar 3/41). Ishøj 
269/5 (Zeshan Elahi 90, Qamar Ahmad 58, Adnan Elahi 
30, Iain Davidson 3/48).
04. juli 2009 
Albertslund (ude) over Kolding 2-0
Kolding 211/10 (Peder Pedersen 66, Steffen Langholtz 
43). Albertslund 214/4 (Asad Javed 78, Atta Ullah 52, 
Mohammed Atif 34).
05. juli 2009 
Køge (hj) over KB II 2-0
Køge 146/10 (Lars Jensen 35, Numan Qureshi 5/38). 
KB 72/10 (Jalil Bahadari 3/20).
Albertslund (ude) over Fredericia 2-0
Fredericia 160/10 (M. Sadat 36, Kent Pedersen 32, 
Khuram Mirza 4/48). Albertslund 161/9 (Jafar Butt 36x, 
Mohammed Atif 39, Gunesian Thanabalasingam 3/39).
01. august 2009 
Køge (hj) over Fredericia 2-0
Fredericia 129/10 (Jan Østergaard 25, Kenneth 
Jacobsen 4/16, Akbar Jalawan 3/22). Køge 130/2 (Lars 
Jensen 55x, Saheed Qazizada 35).
Ishøj (hj) over Kolding 2-0
Kolding 105/10 (Søren Olsen 26, Martin Pedersen 26, 
Zahid Kiani 4/16). Ishøj 109/3 (Adnan Elahi 29x).
02. august 2009 
Aalborg (ude) over Køge 2-0
Aalborg 111/10 (Zobair Khan 3/9). Køge 92/10 
(Shaheed Safi  25, Christian Dirkov 4/23). 
Albertslund (hj) over Kolding 2-0
Albertslund 148/10 (Umair Butt 34, Iain Davidson 
4/37). Kolding 112/10 (Iain Davidson 55, Mohammed 
Atif 3/10, Asad Javed 3/27).
08. august 2009 
Kolding (hj) over Svanholm II 2-0

Svanholm 251/10 (Bobby Malik 71, Tahir Siddique 46, 
Usman Akram 26, Peder Pedersen 3/28). Kolding 252/7 
(Steffen Langholtz 93, Sreeram Radnakrishnan 50, Iain 
Davidson 31). 
09. august 2009 
Aalborg (hj) over KB II 2-0
KB 115/10. Aalborg 118/7 (Theo Cupido 29, Shahrukh 
Munir 5/27).
Fredericia (hj) over Svanholm II 2-0
Svanholm 82/8 (Saad Ahmed 26, Jan Østergaard 4/21, 
Mikkel Østergaard 3/27). Fredericia 83/7 (Taha Ahmed 
3/24).
Albertslund (hj) over Køge 2-0
Køge 143/10 (Saheed Qazizada 42, Anders Kullstrøm 
26, Nasar Malik 3/20). Albertslund 147/3 (Jafar Butt 
58x, Atta Ullah 39, Zayyad Bin Saeed 26).
15. august 2009 
Køge (hj) over Svanholm II 2-0
Køge 163/2 (Saheed Qazizada 75x, Ole Olsen 65x). 
Svanholm 127/8 (Shafqat Riaz 26, Jan Rasmussen 
3/24).
Albertslund (hj) over Fredericia 2-0
Fredericia 97/9. Albertslund 98/4.
16. august 2009 
KB II (hj) over Fredericia 2-0
KB II 246/9 (Parveen Sharma 64, Dharmindar Singh 63, 
Saqib Tasneem 50x, Martin Eskildsen 3/18). Fredericia 
118)10 (Parveen Sharma 3/23, Sameer Shah 3/39).
22. august 2009 
Fredericia (ude) over Kolding 2-0
Fredericia 196/8 (Jan Østergaard 76, Martin Eskildsen 
38, Iain Davidson 3/37). Kolding 173/10 (Peder 
Pedersen 96, Umar Javed 4/23).
Ishøj (hj) over Aalborg 2-0
Ishøj 232/10 (Ali Akhtar 62, Zeshan Elahi 42, Qamar Uz 
Zaman 37, Dean Blanch 3/32). Aalborg 120/10 (Jesper 
Olesen 27, Zahid Kiani 3/14, Basit Javed 3/20). 
23. august 2009 
Svanholm II (hj) over Aalborg 2-0
Aalborg 212/7 (Theo Cupido 84x, Jeyanthan 
Jeevaratnam 39). Svanholm 216/4 (Shafqat Riaz 90x, 
Allan Majgaard 47).
KB II (hj) over Køge 2-0
KB 186/10 (Imtiaz Ahmed 85, Waqar Akhtar 31, 
Aehtasham Aslam 31, Jan Rasmussen 4/34, Jørgen 
Nielsen 3/16). Køge 164/10 (Matti Jacobsen 54x, Zoraiz 
Khusdill 4/32, Waqar Akhtar 4/49).
30. august 2009 
Ishøj (ude) over Svanholm II 2-0
Svanholm 132/10 (Shafqat Riaz 27). Ishøj 135/6 
(Adnan Elahi 43x, Jonathan Humle 4/43).
Fredericia (hj) over Køge 2-0
Køge 104/10 (Jalil Bahadari 38, Umar Javed 4/1). 
Fredericia 109/7 (Umar Javed 65x, Søren Sørensen 
3/11).
Albertslund (hj) over KB II 2-0
KB 212/10 (Dharmindar Singh87x, Parveen Sharma 25, 
Asad Javed 3/10). Albertslund 214/2 (Mohammed Atif 
92, Zayyad Bin Saeed 74x).
05. september 2009 
KB II (ude) over Svanholm II 2-0
KB 141/(10 (Aehtasham Aslam 39x, Saad Ahmed 4/17). 
Svanholm 122/10 (Saqib Tasneem 4/23).
Køge (hj) over Kolding 2-0
Kolding 131/9 (Peder Pedersen 32x, Iain Davidson 30x, 
Søren Sørensen 4/10). Køge 134/3 (Anders Kullstrøm 
61, Ole Olsen 39x).
Aalborg (hj) over Fredericia 2-0
Aalborg 231/10 (Niels Peter Kopperholdt 98, Theo 
Cupido 35, Tommy Jeppesen 33, Vijay Sasitheran 3/51, 
Umar Javed 3/52). Fredericia 120/10 (Dean Blach 3/16).
Albertslund (hj) uafgjort med Ishøj 1-1
Ishøj 180/9 (Adnan Elahi 51, Qamar Uz Zaman 31, 
Zahid Kiani 28x, Zeshan Elahi 26, Waqas Yasin 5/39). 
Albertslund 180/7 (Mohammed Shakeel 29x).

2. DIVISION NORD

02. maj 2009 
Skanderborg II (ude) over Viborg 2-0
Skanderborg 120/9 (Jonas Slumstrup 34, Anders Bülow 
255, Sulaxan Sivagnanasundaran 4/28). Viborg 61 
(Morten Bülow 3/10, Ole Bülow 3/27).
Nykøbing Mors (ude) over Aalborg II 2-0
Århus (ude) over Aalborg II 2-0
16. maj 2009 
Herning II (ude) over Viborg 2-0
Herning 182/10 (Rafaz Saumy 44, Senthuran Sinnathuri 
39, Sulaxan Sivagnanasundaran 3/31). Viborg 124/10 
(Sulaxan Sivagnanasundaran 32, Rafaz Saumy 4/38).
17. maj 2009 
Nykøbing Mors (hj) over Skanderborg II 2-0
Skanderborg 93 (Anders Bülow 38, Tage Mikkelsen 4/16). 
Nykøbing Mors 94/4 (Per Løfl er 29, Henrik Højer 27).
21. maj 2009 
Herning II (ude) over Århus 2-0
Herning 204/8 (Athavan Mahendrajah 83, Ihyas Sawmy 
36, Samantha 3/17). Århus 153/10 (Philip Mansfi eld 
39, Anders Grønlund 30).
24. maj 2009 
Nykøbing Mors (ude) over Århus 2-0
Nykøbing Mors 201/7 (Henrik Højer 82, Brian Steensen 
43, Anders Grønlund 3/67). Århus 120 (Philip Mansfi eld 
65, Kaj Over Højer 5/15, Henrik Højer 3/23). 
Herning II (ude) over Skanderborg II 2-0
Herning 188/7 (Steffen Maibom 59, Athavan 
Mahendrajah 52). Skanderborg 153/10 (Kamran 
Mahmood 36, Thomas Dam 30, Martin Petersen 29, 
Sivakumaran Sinnathuri 3/43).
30. maj 2009 
Aalborg II (ude) over Viborg 2-0
Viborg 137/10 (Thiru Velauthan 25, Morten Larsen 
3/24). Aalborg 140/2 (Nanda Kumar 47, Jeppe Lisdorf 
40x).
07. juni 2009 
Herning II (ude) over Nykøbing Mors 2-0
Aalborg II (ude) over Århus 2-0
Aalborg 180/8. Århus 175/10 (Nikhil Khan 34, Jens 
Larsen 29, Jesper Olesen 3/27, Morten Larsen 3/58). 
13. juni 2009 
Viborg (ude) over Nykøbing Mors 2-0
Nykøbing Mors 134/10 (Kaj Ove Højer 50, Henrik Højer 
31, Joseph Aruliah 5/16). Viborg 136/2 (Lala Sayed 
91x).
Skanderborg II (hj) over Århus 2-0
20. juni 2009 
Herning II (hj) over Aalborg II 2-0
Herning 191/10 (Sivakumaran Sinnathuri 57, Athavan 
Mahendrajah 32, Arjun Reddy 5/33). Aalborg 54/10 
(Sivakumaran Sinnathuri 5/10, Sri Hanuma 3/17).
21. juni 2009 
Viborg (ude) over Skanderborg II 2-0
Skanderborg 146/10 (Martin Pedersen 43, Thomas Dam 
33, Ashan Hafazi 5/42). Viborg 147/6 (Thiru Velauthan 
40, Morten Bülow 5/19).
27. juni 2009 
Århus (ude) over Viborg 2-0
Århus 214//6 (Peter Grawford 59x, James Cattell 3/29).
Viborg 162/10 (Lala Sayed 32, Haran Nadarajah 29, 
Mani 5/21, Nikhil Khan 3/54). 
28. juni 2009 
Aalborg II (hj) over Skanderborg II 2-0
01. august 2009
Skanderborg II (hj) over Aalborg II 2-0
02. august 2009 
Herning II (hj) over Viborg 2-0
Herning 213/6 (Kristian Johnsen 40x, Sivakumaran 
Sinnathuri 38, Parteepan Rajalingham 35, Mads Nyeng 
34x, Ahsan Hafazi 5/54). Viborg 98/4 (Lala Sayed 45, 
Mads Nyeng 3/25).
08. august 2009 
Nykøbing Mors (hj) over Århus 2-0
Nykøbing Mors 209/6 (Mogens Nielsen 59, Per Løfl er 
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51, Poul Smedley 39, Henrik Højer 31, Josh 3/54). 
Århus 177/8 (Philip Mansfi eld 74, Poul Smedley 3/40).
16. august 2009 
Århus (ude) over Herning II 2-0
Herning 90/10 (Philip Mansfi eld 5/4). Århus 92/6 
(Samantha Naleen 39, Steffen Maibom 3/10).
Skanderborg II (hj) over Nykøbing Mors 2-0
22. august 2009 
Viborg (hj) over Nykøbing Mors 2-0
Herning II (ude) over Aalborg II 2-0
23. august 2009 
Skanderborg II (ude) over Århus 2-0
Skanderborg II 155/10 (Thomas Dam 44, Martin Vitten 
38, Allan Owen 5/34). Århus 114/10 (Philip Mansfi eld 
45, Morten Zilmer 4/33, Martin Vitten 3/8).
23. august 2009 
Herning II (hj) over Nykøbing Mors 2-0
Nykøbing Mors 76/10 (Sonny Nielsen 4/10). Herning 
77/8 (Mogens Nielsen 4/26, Per Nielsen 3/21). 
28. august 2009 
Herning II (hj) over Skanderborg II 2-0
29. august 2009 
Aalborg II (ude) over Nykøbing Mors 2-0
Viborg (ude) over Aalborg II 2-0
Aalborg 126/10 (Michael Gillbrand 33, Joseph Aruliah 
32, Jeppe Lisdorf 5/33, Jesper Olsen 4/23).
05. september 2009 
Århus (hj) uafgjort mod Viborg 1-1
Århus 121/10 (Raja Nagarathnam 4/27, Ashan Hafazi 
3/30). Viborg 121/10 (Lala Sayed 27).

2. DIVISION SYD

02. maj 2009
Esbjerg II (ude) over Fredericia II 2-0
Fredericia 160/9 (Henrik Andersen 38, Gurinda Singh 
4/28, Daniel Klitgaard 3/38).
03. maj 2009
Odense /hj) over Århus II 2-0
Århus II 183/7 (Nikhil Khanna 65x, Anders Grønlund 
26, Aziz Ahmed 3/39). Odense 185/5 (Lalitt Kumar 47, 
Rizwan Butt 41, Anders Grønlund 3/42).
09. maj 2009 
Kerteminde/Fionia (hj) over Fredericia II 2-0
Fredericia 41/8. Kerteminde/Fionia 42/0
10. maj 2009 
Odense (hj) over Vejle 2-0
16. maj 2009 
Vejle (hj) over Fredericia II 2-0
Esbjerg II (hj) over Kerteminde/Fionia 2-0
Århus II (ude) over Horsens 2-0
Horsens 121/4 (Thas Moorthy 43, Michael Lingam 32). 
Århus 122/4 (Samantha Naleen 58, Alex Sareen 27).
21.maj 2009 
Esbjerg II (hj) over Fredericia II 2-0
Esbjerg 158/10 (Gurinder Singh 50, Kasper Rubin 40, 
Rafaqat Ali 4/119). Fredericia 102/10 (Gurinder Singh 
6/33, Jordan Turin 3/21).
23. maj 2009 
Århus II (hj) over Vejle 2-0
24. maj 2009
Odense (ude) over Kerteminde/Fionia 2-0
Kerteminde/Fionia 116/10 (Rasmus Bendtsen 34, 
Shakeel 3/4). Odense 119/3 (Shahid Hashmi 32).
24. maj 2009
Horsens (ude) over Fredericia II 2-0
Fredericia 149/9 (Vijay Sasitharan 40, Thanam K. 30, 
Kurt Østergaard 30). Horsens 152/2 (Gigi Liyanage 66x, 
Thas Moorthy 43).
30. maj 2009 
Odense (ude) over Fredericia II 2-0
Fredericia 83/10 (Aziz Ahmed 3/22). Odense 94/2 
(Rizwan Butt 39x, Aziz Ahmed 28).
Århus II (hj) over Esbjerg II 2-0
Esbjerg 213/4 (Kasper Rubin 65x, Gurinder Singh 65, 
Akbar Hussain 30). Århus 217/3 (Alex Sareen 52, Nikhil 

Khanna 46x, Carl Sejr 32, Allan Owen 25x).
31. maj 2009
Horsens (hj) over Esbjerg II 2-0 
Esbjerg 204/5 (Daniel Klitgaard 74x, Henrik Wolf 53, 
Raj Kandeeban 3/37). Horsens 206/8 (Thas Moorthy 
34, Gigi Liyanage 26).
01. juni 2009 
Kerteminde/Fionia (hj) over Vejle 2-0
Kerteminde/Fionia 198/9 (Kenneth Jørgensen 55, Claus 
Andersen 51, Kenneth Nielsen 36, Sanketch 3/42). Vejle 
110/10 (San 39, Tonny Nielsen 6/6, Bo Nielsen 3/23).
05. juni 2009
Horsens (ude) over Vejle 2-0
Horsens 210/9 (Michael Lingam 41, Raza Sohail 33, Raj 
Kandeeban 29, Prem 4/37). Vejle 151/10 (Ratheesan 
40, Basshar 32, Raj Kandeeban 4/21).
Odense (hj) over Esbjerg II 2-0
Odense 476/6 (Aziz Ahmed 220, Shahid Hashmi 
192). Esbjerg 119/9 (Henry Wolf 39, Jordan Turin 27, 
Rajneesh 3/22).
Århus II (ude) over Fredericia II 2-0 
Århus 230/3 (Carl Sejr 122x, Nikhil Khanna 60x). 
Fredericia 90/9 (Nikhil Khanna 3/10).
07. juni 2009 
Horsens (hj) over Kerteminde/Fionia 2-0
14. juni 2009 
Kerteminde/Fionia (hj) over Århus II 2-0
Kerteminde/Fionia 146/10 (Allan Oven 4/46). Århus 
140/6 (Rajesh 30x, Bo Nielsen 3/4r5).
Esbjerg II (hj) II over Vejle 2-0
Esbjerg 192/10 (Daniel Klitgaard 65, Preman 3/37, Zubi 
3/43). Vejle 107/10 (Jordan Turin 4/32).
21. juni 2009 
Odense (ude) over Århus II 2-0
Odense 193/10 (Aziz Ahmed 68, Anders Grønlund 
3/18, Peter Crawford 3/39). Århus 122/10 (Rajesh 58, 
Tafseer Shah 3/24).
Kerteminde/Fionia (hj) over Horsens 2-0
Horsens 87/9 (Thas 27, Tonny Nielsen 4/14). 
Kerteminde/Fionia 91/0 (Bo Nielsen 54x).
28. juni 2009 
Esbjerg II (hj) over Horsens 2-0 
Esbjerg 328/2 (Jacob Rubin 149x, Casper Rubin 118x). 
Horsens 90/10 (Daniel Klitgaard4/35, Claus Riis 4/51).
Kerteminde/Fionia (ude) over Fredericia II 2-0
Kerteminde/Fionia 237/10 (Kenneth Nielsen 144, 
Mikkel Erlandsen 39, Thanam 4/39). Fredericia 199/8 
(Steen Østergaard 47x, Hamayoun Sadat 39, Chr. Rønn, 
Hansen 3/21). 
02. august 2009 
Århus II (ude) over Vejle 2-0
Fredericia II (ude) over Horsens 2-0
Horsens 131/8 (Raza Sohail 57, Sadat 3/20). Fredericia 
135/6 (Vijay Sasitharan 50).
Odense (hj) over Kerteminde/Fionia 2-0
Kerteminde/Fionia 117/10 (Thomas Nissen 43, Kamran 
Ali 4/13). Odense 118/3 (Mahmood Ahmed 60x, 
Kenneth Nielsen 3/26).
09. august 2009 
Odense (hj) over Fredericia II 2-0
Odense 448/8 (Shahid Hashmi 122, Aziz Ahmed 97, 
A. Nahab 53x, Mahmood Ahmed 51, Vijay Sasitharan 
3/67). Fredericia 216/6 (Steen Østergaard 108, Thanam 
30, M. Sadat 25).
Århus II (hj) over Horsens 2-0
Århus 154/10 (Nik 39x). Horsens 112/10 (Thas 
Moorthy 29).
15. august 2009
Kerteminde/Fionia (ude) over Vejle 2-0
Esbjerg II (hj) over Århus II 2-0
Århus 111/7 (Gurinder Singh 3/15). Esbjerg 112/7 
(Kenneth Rubin 25).
22. august 2009 
Fredericia II (hj) over Vejle 2-0
23. august 2009 
Odense (ude) over Horsens 2-0
Odense 144/9 (Aziz Ahmed 36, Raj Kandeeban4/39). 
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Horsens 142/5 (Thas Moorthy 50, Nikethan 
Nagaratnam 31).
Kerteminde/Fionia (hj) over Esbjerg II 2-0
Esbjerg 154/10 (Kasper Rubin 86, Chr. Rønn Hansen 
4/21). Kerteminde/Fionia 157/7 (Kenneth Jørgensen 38, 
Chr. Rønn Hansen 38, Gurinder Singh 6/24).
29. august 2009
Århus II (hj) over Fredericia II 2-0
Horsens (hj) over Vejle 2-0
05. september 2009
Vejle (hj) over Esbjerg II 2-0
06. september 2009 
Odense (hj) over Horsens 2-0
13. september 2009 
Odense (hj) over Esbjerg II 2-0

2. DIVISION ØST

02. maj 2009 
Glostrup II (ude) over Frem 2-0
Frem 41/8 (Sheraz Safdar 4/18). Glostrup 44/0 (Fraz 
Safdar 37x).
CF Hvidover (hj) over Ishøj II 2-0
CF Hvidovre 270/8 (Irfan Ali 86, Yousaf Mukhtar 39, 
Iftikhar Akram 36, Imran Mohammad 31, Adnan 
Mohammad 5/61). Ishøj 144/10 (Adnan Mohammad 
45, Irfan Mohammad 29, Yousaf Mukhtar 3/8).
09. maj 2009 
Nordvest (hj) over Nørrebro II 2-0
Nordvest 272/4 (Gerard Pushparajah 85x, Shiyan 
Parameswaran 65, Suraj Parameswaran 52, Jahangir 
Hassan 3/38). Nørrebro 193/10 (Hassan Nuur 57, 
Shaqib Idris 32, Ravindran Ramachandran 3/24 Rajan 
Sivarajah 3/34).
10. maj 2009 
Albertslund II (ude) over Soranerne 2-0
Soranerne 69/10 (Shafqat Mahmood 3/9). Albertslund 
72/3 (Khuram Mirza 33x).
Glostrup II (hj) over CF Hvidovre 2-0
CF Hvidovre 175/10 (Iftikhar Raja 42, Irfan Ali 31, 
Mohammad Imran 25). Glostrup II 176/4 (Amajot Berry 
56, Babar Hussain 35, James Hood 31, Iftikhar Raja 
3/34).
Nordvest (hj) over Soranerne 2-0
Soranerne 180/7 (Asheq Rahman 71, Ashu Aggarwal 
48x, Bobby Jayaraman 3/45). Nordvest 181/2 (Gerard 
Pushparajah 93x, Shiyan Parameswaran 40x).
21. maj 2009 
Frem (ude) over Albertslund II 2-0
Frem 228/10 (Madawa Perera 63, Sudath Peiris 37, 
Kingsley Peiris 36, Deepal Premarathna 25x, Khuram 
Mirza 4/43). Albertslund 204/10 (Rana Numan 36, 
Umair Butt 34, Imran Khan 26, Sudath Peiris 5/25, 
Manjula Widanagamage 3/35).
24. maj 2009 
Glostrup II (hj) over Nordvest 2-0
Nordvest 44/10 (Steve Mullins 5/12, Sheraz Safdar 
3/10). Glostrup 45/0 (Amajot Berry 30x).
Lund (hj) over AB II 2-0
Lund 259/9 (Praveen Papareddy 59, Lijo Georg 45, 
Kartik Dandapani 30, Bhaskar Rakshit 27, Adheen 
5/49). AB 80/10 (Praveen Papareddy 3/15, Prashanth 
Panigrahi 3/22).
30. maj 2009 
Nordvest (hj) over Lund 2-0
Nordvest 193/10 (Gerard Pushparajah 47, Shiyan 
Parameswaran 30, Jeyachandran Muthuvel 29). Lund 
119/10( Sutharsan 31, Rajan Sivarajah 3/21).
01. juni 2009 
CF Hvidovre over Frem 2-0
CF Hvidovre 244/10 (Irfan Ali 80x, Babar Butt 41, 
Shahzad Shabbir 32, Imran Mohammad 25, Neil Perera 
4/41, Sam Muddinse 3/59). Frem 172/10 (Kingsley 
Peiris 30, Madawa Perera 29, Suleman Ahmed 3/37).
Glostrup II (ude) over Ishøj II 2-0
Ishøj 87/10 (Steen Thomsen 3/11). Glostrup 88/2 

(Rasmus Kofoed 25x).
05. juni 2009 
Frem (ude) over Ishøj II 2-0
Frem 216/8 (Kingsley Peiris 84, Sam Muddinse 42, Leon 
Landers 29). Ishøj 203/10 (Adnan Kramat 45, Zahid 
Kyani 44, Iqrar Ul-Haq 42, Sudath Peiris 3/28). 
07. juni 2009 
CF Hvidovre (hj) over Nordvest 2-0
Nordvest 217/10 (Suraj Parameswaran 75, Gerard 
Pushparajah 39, Shiyan Parameswaran 28, Waheed 
Khan 3/50). CF Hvidovre 220/4 (Khuram Shahzad 74, 
Yousaf Mukhtar 63, Ifran Ali 27).
Frem (ude) over Soranerne 2-0
Frem 248/6 (Kingsley Peiris 65, Sudath Peiris 59, 
Madawa Perera 27, Amadeth 3/42). Soranerne 205/10 
(Vamsee Krishna 64, Ashu Aggarwal 35, Siddhart 32, 
Manjula Widanagamage 4/47).
Glostrup II (ude) over AB II 2-0
Glostrup 340/7 (Amajot Berry 125, James Hood 81, 
Duncan Lawley 54). AB 99/9 (Fazan Ahmed 27, Haroon 
Anjum 5/24).
14. juni 2009 
CF Hvidovre (ude) over Lund 2-0
Lund 169/7 (Sudershan 47). CF Hvidovre 172/5 
(Khuram Shahzad 64x).
Albertslund II (ude) over Nordvest 2-0
Nordvest 231/6 (Gerard Pushparajah 76, Shiyan 
Parameswaran 43, Rajan Sivarajah 32). Albertslund 
235/5 (Zeshan Butt 103x, Khuram Mirza 25).
21. juni 2009 
Glostrup II (hj) over Albertslund II 2-0
Glostrup II 237/7 (Parwan Sarangal 116, Fraz Safdar 
54x). Albertslund II 165/10 Kagmi 27 (Fraz Safdar 
3/32).
28. juni 2009 
Soranerne (hj) over Ishøj II 2-0
Ishøj 244/9 (Kashif Ibrar 58, Adnan Malik 51, Husnain 
Hussain 28, Ashu Aggarwal 3/34). Soranerne 248/7 
(Vamsee Krishna31, Rahul 25x, Adnan Ibrar 3/34).
05. juli 2009 
CF Hvidovre (ude) over Nørrebro II 2-0
Nørrebro 207/10 (Midhat Bukhari 49, Naseer Ahmed 
30x, Asim Khan 4/38). CF Hvidovre 210/6 (Asim Khan 
67, Ifran Ali 59).
20. juli 2009 
CF Hvidovre (hj) over Albertslund II 2-0
CF Hvidovre 289/5 (Khuram Shahzad 78x, Yousaf 
Mukhtar 71, Ifran Ali 50, Babar Butt 37). Albertslund 
255/5 (Naser Malik 84, Nabel Virak 52, Khuram Mirza 
35, Shakil Mehmood 33x, Asim Khan 3/47).
02. august 2009 
Lund (ude) over Soranerne 2-0
Lund 215/10 (Prashanth Panigrahi 54, Sasikanth Patel 
35). Soranerne 102/10.
Nørrebro II (ude) over Glostrup II 2-0
Nørrebro 272/10 (Rizwan 131, Hassan 67x, Fraz Safdar 
4/38, Steve Mullins 3/47). Glostrup 244/6 (Wayne 
Ackermann 83, Stig Hammerhøj 39x, Rasmus Kofoed 
25).
Ishøj II (ude) over Nordvest 2-0
Nordvest 219/10 (Shiyan Parameswaran 38, Rajan 
Sivarajah 37, Sivakumaran Sithamparanathan 29x). 
Ishøj 222/3 (Adnan Ibrar 59x, Zaheer Akhtar 57x, 
Husnain Malik 25).
09. august 2009 
CF Hvidovre over Soranerne 2-0
CF Hvidovre 281/9 (Raja Iftikhar 119, Mohammad 
Imran 37, Vamsee Gantha 4/45). Soranerne 196/10 
(Uday Nandini 52, Ashu Aggarwal 29, Raja Iftikhar 
3/25).
16. august 2009 
Ishøj II (hj) over Albertslund II 2-0
Albertslund 166/10 (Mohammed Atif 64, Adnan Kramat 
3/34). Ishøj 167/8 (Iqrar Ul-Haq 67, Mohammad Atif 
3/32).
Frem (hj) over Lund 2-0
Lund 204/9 (Prashant Panigrahi 50, Praveen Reddy 

48, Sunny Mahipal 35, Duminder 3/22). Frem 205/6 
(Madawa Perera 57, Deepal Premarathna 55x, Karthik 
D 3/39).
Glostrup II (hj) over Soranerne 2-0
Glostrup 317/4 (Wayne Ackermann 70x, Amarjot Berry 
64, James Hood 48, Parwan Sarangal 46). Soranerne 
111/10 (Haroon 3/6).
22. august 2009 
Frem (hj) over Nordvest 2-0
Frem 291/7 (Madawa Perera 110, Deepal Premarathna 
53, Sam Mudianse 41, Rajan Sivarajah 3/52). Nordvest 
219/6 (Shiyan Parameswaran 103, Vijay Maxil 34). 
05. september 2009 
Frem (hj) over Nørrebro II 2-0
Frem 239/9 (Kingsley Peiris 45, Manjula 
Widanagamage 34, Farhan Ashraf 4/33). Nørrebro 
99/10 (Asif Banaras 31, Rasika 4/46).
Glostrup II (hj) over Lund 2-0
Glostrup 208/7 (James Hood 54, Babar Hussain 41x, 
Amarjot Berry 29, Karthik D 3/31). Lund 139/10 (Lijo 
Georg 40, Fraz Safdar 4/17).

3. DIVISION ØST

26. april 2009 
KB III (ude) over CF Hvidovre II 2-0
KB 187/7 (Søren Grunnet 74x). CF Hvidovre 147/10 
(Imran Sahi 49, Jens Bønding 4/31).
02. maj 2009 
CBS (ude) over Køge II 2-0
CBS 95/3 (Waqar Ahmad 52, Køge II 77/7 (Jamal Faqiri 
4/20).
08. maj 2009 
CF Hvidovre II (ude) over KB III 2-0
KB III 173/8 (Søren Grunnet 48, Noman Ahmed 29, 
Jens Bønding 28)). CF Hvidovre 175/6 (Suleman Ahmed 
32, Mohsin Ahmed 28, Jens Bønding 3/31).
12. maj 2009 
Svanholm III (hj) over KB III 2-0
KB 166 (Zoraiz Khusdil 47x, Bilal Ali 33, Bilal Khan 29). 
Svanholm III 167/6 (Zameer Khan 89x, Mohsin Khan 44).
17. maj 2009 
Svanholm III (hj) over CF Hvidovre II 2-0
Svanholm III 229/5 (Zishan Shah 72x, Saad Ahmed 41, 
Bobby Malik 32). CG Hvidovre 213/9 (Asim Khan 64, 
Suleman Ahmed 35x).
23. maj 2009 
Svanholm III (ude) over Køge II 2-0
Svanholm 179/8 (Zishan Yaqoob 33, Zishan Shah 29x, 
Yahya Packa 3/27). Køge 117/8 (Peder Sørensen 41, 
Shahed Qazizada 27).
31. maj 2009 
CBS (ude) over CF Hvidovre II 2-0
CBS 232/3 (Yousuf Choudary 140, Waqar Ahmad 48). 
CF Hvidovre 207/10 (Asim Khan 56, Suleman Ahmed 
52, Azhar Iqbal 3/28).
16. juni 2009 
CF Hvidovre II (ude) over Svanholm III 2-0
CF Hvidovre 222/6 (Mohsin Ali 85, Asim Khan 35, 
Waqas Nayaz 31, Zishan Yaqoob 4/30). 78/10.
19. juni 2009 
KB III (ude) over CBS 2-0
KB III 168/6 (Noman Ahmad 44, Khuram Shahzad 42, 
Bilal Shah 25). CBS 68/10 (Thomas Kronby 5/13).
24. juni 2009 
Svanholm III (hj) over Køge II 2-0
Svanholm 240/4 (Taha Ahmed 104x, Allan Majgaard 
47, Mati Malik 25). Køge II 78/9 (Imran Ahmed 3/31).
28. juni 2009 
CF Hvidovre II (hj) over CBS 2-0
CBS 171/8 (Waqar Ahmed 60, Yousuf Choudary 46). CF 
Hvidovre 172/6 (Asim Khan 44, Mohsin Ali 44x, Waqar 
Ahmed 3/27).
04. juli 2009 
Køge II (hj) over CF Hvidovre II 2-0
Køge 102/10 (Mohsin Ali 3/22, Shahbaz Ali 3/24). CF 
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Hvidovre 73/10 (Mohsin Ali 25, Matti Jacobsen 4/9).
08. august 2009 
KB III (ude) over Køge II 2-0
Køge 136/8 (Farhat Shah 38x, Abbas Kassar 25). KB 
137/4 (Søren Grunnet 68, Jens Bønding 30).
11. august 2009 
CBS (ude) over Svanholm III 2-0
Svanholm 144/8 (Anand Gautam 34). CBS 145/2 
Yousef Choudary 93x, Majid Ahmed 25x).
16. august 2009 
CF Hvidovre II (hj) over Køge II 2-0
CF Hvidovre 213/8 (Mohsin Ali 58, Akhtar Ali 40, 
Johnny Hansen 4/31, Farooq Achazdek 3/12). Køge 
122/10 Frank Andersen 27x).
17. august 2009 
KB III (ude) over Svanholm III 2-0
KB 121 (Alex Sirisona 31, Bobby Khan 25x). Svanholm 
119/10 (Sahadat Riaz 26x, Taha Ahmed 25x, Jens 
Bønding 3/16, Thomas Kronby 3/31).
22. august 2009 
CBS (hj) over Køge II 2-0
CBS 117/10 (Majid Ahmad 55). Køge 91/9 (Jørgen 
Nielsen 27x, Waqar Ahmed 5/23).
30. august 2009 
CBS (hj) over KB III 2-0
KB 150/10 (Khuram Shahzad 48, Zoraiz Khusdil 26,Lela 
Krishna 3/16, Azhar Iqbal 3/19). CBS 152/2 (Yousuf 
Choudary 75). 
05. september 2009 
KB III (ude) over Køge II 2-0
Køge 98/10 (Habib Ahmed 3/6, Jens Bønding 3/28). KB 
101/6 (Asad Shah 56x).

OLDBOYSRÆKKEN ØST

05. maj 2009 
Svanholm over KB/Soraner 2-0
KB 121 (Jesper Jensen 26x, Philip Lewis 25x, Morten 
Petersson 3/23). Svanholm 129 (Allan From 26x, 
Morten Petersson 25x).
AB over Frem 2-0
AB 113 (Niels Talbro 27x, Thomas Kentorp 25x, Henrik 
Bjerregaard 25x). Frem 78 (Kingsley Peiris 28x, Nihal 
Tissera 27x). 
07. maj 2009 
Ishøj over Ringsted 2-0
Ishøj 132 (Islam 28x, Khalid Mahmood 25x, Qaiser 
25x). Ringsted 93 (Preben Nielsen 30x).
12. maj 2009 
Glostrup over Ishøj 2-0
Ishøj 94 (Islam 28x, Wasim 26x). Glostrup 95 (Steffen 
Langgård 25x).
19. maj 2009 
Køge over Forty XL Øst 2-0
Forty XL Øst 104 (Ole Olsen 30x). Køge 105.
20. maj 2009 
AB over Ishøj 2-0
Ishøj 107 (Naseer Ahmed 25x, G. Butt 25x, Qaiser 
Mohammed 25x). AB 108 (Henrik Bjerregaard 29x, 
Matt Doyle 26).
26. maj 2009 
Køge over AB 2-0
Køge 145 (Johnny Hansen 29x, Søren Sørensen 28x, 
Lars Warners 26x). AB 63 (Henrik Bjerregaard 28, 
Jørgen Nielsen 3/10).
27. maj 2009 
KB/Soraner over Ringsted 2-0
KB/Soraner 130 (Andrew Barrow 30x, Mark Scotland 
30x, Jens Bønding 25x). Ringsted 126 (Ole 29x, Preben 
Nielsen 26x, Ole Helmersen 25x). 
Svanholm over Glostrup 2-0
Svanholm 125 (Allan From 30x, Mortensen Petersson 
25x). Glostrup 100 (Karsten Mikkelsen 26x, James 
Hood 25x).
02. juni 2009 
Glostrup over KB/Soraner 2-0

KB/Soraner 119 (Torben Klitgaard 28x, Andrew Barrow 
27x, Morten Halver 25x). Glostrup 120 (Steffen 
Langgård 27x, Ole Roland 25x).
03. juni 2009 
Svanholm over Ringsted 2-0
Ringsted 86. Svanholm 87 (Allan Majgaard 27x, 
Michael Petersson 25x).
Forty XL Øst over AB 2-0
Forty XL Øst 133 (M. Islam 26x, Johnny Hansen 25x). 
AB 122 (Allan Matthews 30x, Niels Talbro 25x).
16. juni 2009 
Køge over Ringsted 2-0
Ringsted 104 (Ole Olsen 30x, Max Nielsen 27x). Køge 
108 (Johnny Hansen 28x, Søren Sørensen 28x, Stig 
Hansen 25x).
Svanholm over Ishøj 2-0
Svanholm 166 (Morten Petersson 27x, Allan Majgaard 
26x, Michael Petersson 26x, Allan From 26x). Ishøj 61.
17. juni 2009 
KB/Soraner over Frem 2-0
Frem 101 (M. Islam 27x). KB/Soraner 102 (Jens 
Bønding 28x).
18. juni 2009 
Glostrup over Forty XL Øst 2-0
Forty XL Øst 64 (Ole Olsen 26x). Glostrup 65.
22. juni 2009 
Frem over Ringsted 2-0
Ringsted 96 (Jan Hansen 26x, Preben Nielsen 25x). 
Frem 101 (M. Islam 27, Leon Landers 26x, Nihal Tissera 
25x).
25. juni 2009 
Forty XL Øst over KB/Soraner 2-0
Forty XL Øst 122 (David Westermann 28x, Nihal Tissera 
26x, Ole Olsen 25x). KB/Soraner 92 Ian Moore 28x).
29. juni 2009 
Svanholm over Frem 2-0
Svanholm 178 (Allan From 30x, Morten Petersson 26x, 
Allan Majgaard 26x, Kenneth Schwaner-Hansen 25x). 
Frem 125 (Leon Landers 30x).
30. juni 2009 
Forty XL Øst over Ringsted 2-0
Forty XL Øst 129 (David Westermann 26x, Brian 
Harding 25x). Ringsted 123 (Ole Olsen 28x, M. Islam 
3/21).
01. juli 2009 
AB over Glostrup 2-0
Glostrup 131 (Per Hansen 28x). AB 134 (Henrik 
Bjerregaard 30x, Niels Talbro 28x, Niels Torp 27x).
03. juli 2009 
Køge over Frem 2-0
Frem 102 (M. Islam 28x, David Westermann 28x, 
Johnny Hansen 4/18). Køge 104 (Jens Hvid 28x, Ole 
Olsen 26x, Johnny Hansen 25x).
Forty XL Øst over Frem 2-0
Forty XL Øst 155 (Philip Lewis 30x, Jan Rasmussen 28x, 
Johnny Hansen 27x). Frem 82.
05. august 2009 
Køge over KB/Soraner 2-0
KB/Soraner 98. Køge 102 (Søren Sørensen 28x, Matti 
Jacobsen 25x).
06. august 2009 
Glostrup over Frem 2-0
Frem 87 (Kingsley Peiris 27x). Glostrup 89 (John Lausen 
27x, Steffen Langgård 26x).
10. august 2009 
Svanholm over Forty XL Øst 2-0
Forty XL Øst 120 (Ole Olsen 26x, Allan From 3/9).
12. august 2009 
Ringsted over AB 2-0
AB 82 (Niels Torp 25). Ringsted 83 (Ole Olsen 25x).
Køge over Glostrup 2-0
Glostrup 83 (Steen Thomsen 25x), Søren Sørensen 4/6). 
Køge 84.
19. august 2009 
AB over KB/Soraner 2-0
KB/Soraner 127 (Claus Olesen 25x, Torben Klitgaard 
25x). AB 128 (Allan Clarke 29x, Henrik Bjerregaard 28x, 

Niels Talbro 27x). 
Køge over Svanholm 2-0
Svanholm 44 (Morten Petersson 28x, Søren Sørensen 
5/19). Køge 48 (Matti Jacobsen 27x).
Glostrup over Ringsted 2-0
Glostrup 135 /Steffen Langgård 29x, Steve Mullins 27x, 
Karsten Mikkelsen 25x, Per Hansen 25x). Ringsted 122 
(Ole Olsen 30x).
24. august 2009 
Svanholm over AB 2-0
Svanholm 145 (Allan Majgaard 29x, Allan From 28x, 
Michael Petersson 28x, Kenneth Schwaner-Hansen 
25x). AB 118 (Niels Talbro 26x, Thomas Kentorp 26x, 
Henrik Bjerregaard 25x).

JUNIORRÆKKEN ØST

19. april 2009
Ishøj (ude) over KB/Køge 2-0
25. april 2009 
Svanholm (ude) over Ishøj 2-0
Svanholm 272/5 (Hamid Shah 154x, Zameer Khan 42, 
Hassan Rashid 28). Ishøj 229/9 (Omer Raja 68, Basit 
Javed 31).
KB/Køge (hj) over AB 2-0
AB 91/10. KB/Køge 95/3.
02. Maj 2009 
Svanholm (hj) over Køge 2-0
17. maj 2009 
Svanholm (ude) over Ishøj 2-0
Svanholm 142/8 (Hassan Rashid 53, Zameer Khan 33). 
Ishøj 109/10 (Taha Ahmed 6/26).
21. maj 2009 
Ishøj (hj) over KB/Køge 2-0
KB/Køge 75/10 (Haroon Malik 4/19). Ishøj 78/4.
05. juni 2009 
Svanholm (Hj) over KB/Køge 2-0
KB/Køge 123/10 (Jalil Bahadori 54). Svanholm 124/4 
(Hassan Rashid 40x, Hamid Shah 29x, Saad Ahmed 27).
14. juni 2009 
Ishøj (hj) over AB 2-0
Ishøj 101/9 (Mukharam Hussein 4/28). AB 66/8 
(Hasnan Aqil 7/17). 
28. juni 2009 
Svanholm (ude) over AB 2-0
Svanholm 122/10 (Taha Ahmed 57, Hassan Rashid 32, 
Hassan Anwar 4/15, Sohaib Zahid 4/14). AB 71/10 
(Imran Ahmed 5/17, Taha Ahmed 3/9).
15. august 2009 
Ishøj (hj) over AB 2-0
Ishøj 178/6 (Basit Raja 39, Hasnan Aqil 36, Umer Raja 
32). AB 61/10 (Laraib Ahmad 4/14).
16. august 2009 
Svanholm (hj) over AB 2-0
AB 52/9. Svanholm 56/2 (Hassan Rashid 32x).
29. august 2009 
KB/Køge (hj) over AB 2-0
19. september 2008 – semifi naler
Svanholm over Herning /Aalborg 
Svanholm 230/7 (Hamid Shah 107, Hassan Rashid 25). 
Herning /Aalborg 156/7 (Sonny Nielsen 37).
Ishøj over Skanderborg 
Ishøj 232/10 (Basit Javed 91, Shehzad Sharoz 45). 
Skanderborg 151/10 (Anders Bülow 46, Kamran 
Mahmood 31, Jesper Ingerup 28, Laraib Ahmad 3/16, 
Basit Javed 3/44). 
20. september 2009 
Skanderborg over Herning /Aalborg – 3.pladsen 
Skanderborg 218/7 (Kamran Mahmood 137). Herning/
Aalborg 138/9 (Glen Hedevang 54, Kamran Mahmood 
4/25).
Ishøj over Svanholm – DM fi nale
Ishøj 229/5 (Basit Javed 73x, Saddique Raja 61, Omer 
Raja 27). Svanholm 225/10 (Zameer Khan 92, Hassan 
Rashid 53).
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DRENGERÆKKEN ØST

04. maj 2009 
AB (hj) over Køge 2-0
KB (hj) over Ishøj 2-0
Ishøj 95/8 (Laraib Ahmed 36, Kamal Javed 4/11). KB 
99/3 (Kamal Javed 36, Jakob Skov 34x)
13. maj 2009 
Svanholm (hj) over Køge 2-0
AB (hj) over Ishøj 2-0
AB 166/3 (Usman Ali 50x, Fazan Ahmed 49). Ishøj 82/9 
(Basit Javed 44, Mukharam Hussein 5/6).
18. maj 2009 
Svanholm (hj) over Ishøj 2-0
Ishøj 92/7 (Hamad Shah 3/14). Svanholm 93/1 (Mati 
Malik 25x, Khizar Javaid 25x).
AB (hj) over KB 2-0
AB 107/ 8 (Fazan Ahmed 44, Kamal Javel 3/10). KB 
51/7.
27. maj 2009 
KB (ude) over Køge 2-0
Svanholm (ude) over Ishøj 2-0
10. juni 2009 
Ishøj (ude) over Køge 2-0
15. juni 2009 
Svanholm (ude) over KB 2-0
Svanholm 151/4 (Khizar Javaid 50x, Mads Henriksen 
41). KB 58/8.
25. juni 2009 
Svanholm (ude) over Køge (2-0)
59/8 (Norman Ahmed 3/13). Svanholm 60/0 (Saad 
Ahmed 31x, Mati Malik 25x).
19. august 2009 
AB (Ude) over Svanholm 2-0
AB 97/8 (Usman Ali 29x, Fazan Ahmed 25, Saad 
Ahmed 3/17). Svanholm 95/10.
Ishøj (hj) over KB 2-0
Ishøj 143/6 (Basit Javed 50x, Zakaria Javed 26x, 
Benjamin Akram 3/55).
26. august 2009 
AB (hj) over Køge 2-0
Køge 92/3 (Ali Bas 26x). AB 96/3 (Jawad 42x).
27. august 2009 
Køge (hj) over KB 2-0
29. august 2009 
Svanholm (ude) over AB 2-0
Svanholm 154/3 (Mads Henriksen 51x, Khizar Javaid 
48, Saad Ahmed 25). AB 48/8 (Toke Larsen 3/11).
02. september 2009 
Svanholm (hj) over KB 2-0
Ishøj (hj) over Køge 2-0
Køge 88/4 (Mads Rasmussen 27). Ishøj 89/3 (Adeel 
Akhtar 25x). 
12. september 2009 – semifi naler
Herning/Skanderborg over AB
Herning/Skanderborg 189/6 (Anders Bülow 69, Ageel 
Amtad 27x, Hasnan Anwar 3/32). AB 150/10 (Hasan 
Anwar 47x, Aqeel Amtad 3/36).
Svanholm over Esbjerg
Esbjerg 26/10 (Mads Henriksen 3/4). Svanholm 28/0.
13. september 2009 
AB over Esbjerg – 3.pladsen
AB 246/10 (Hasan Anwar 35, Usman Ali 32, Jawed Ali 
29, Mukharam Hussein 27, Salim Mendoza 4/34).
Esbjerg 72/10 (Anders Martinsen 27, Mukharam 
Hussein 5/16, Jawed Ali 3/13).
Herning/Skanderborg over Svanholm – DM 
fi nale
Svanholm 146/10 (Saad Ahmed 65, Khizar Javaid 38, 
Oliver Thomas 4/30). Herning/Skanderborg 147/2 
(Oliver Thomas 52x, Anders Bülow 50x).

LILLEPUTRÆKKEN ØST

06. maj 2009 
Svanholm (hj) over AB 2-0
Svanholm 112/3 (Mads Henriksen 35). AB 74/7 (Saif 
Ahmed 3/12).
KB (ude) over Køge 2-0
11. maj 2009 
Svanholm (hj) over KB 2-0
Svanholm 195/1 (Mads Henriksen 43x, Saif Ahmed 40x, 
Danish Azam 32x). AB 43/6 (Basim Shah 3/13).
Ishøj (hj) over Køge 2-0
20. maj 2009 
Køge (hj) over AB 2-0
Ishøj (ude) over KB 2-0
Ishøj 174/4 (Adeel Akhtar 50x, Farhad Butt 43, 
Ihteshan Javed 27, Zakria Raja 25x). KB 48/4.
25. maj 2009 
Ishøj (hj) over AB 2-0
Ishøj 129/3 (Adeel Akhtar 48, Ihteshan Javed 40). AB 
67/5.
26. maj 2009 
Svanholm (hj) over Ishøj 2-0
Ishøj 98/6 (Adeel Akhtar 31). Svanholm 102/3 (Mads 
Henriksen 38x).
03. juni 2009 
Svanholm (hj) over Køge 2-0
Svanholm 128/6 (Mads Henriksen 42x). Køge 24/5.
14. juni 2009 
AB (hj) over KB 2-0
KB 59/5. AB 60/0 (Anique Uddin 25x).
Køge (hj) over Ishøj 2-0
18. juni 2009 
KB (ude) over Køge 2-0
KB 106/4 (Omar Sajad 32, Ali Hussain 3/14). Køge 73/6 
(Ali Abbas 27).
26. august 2009 
Svanholm (ude) over KB 2-0
Svanholm 156/2 (Noman Ahmed 40x, Asad Shah 27). 
KB 62/8 (Hasan Ali 4/12).
AB (ude) over Køge 2-0
Køge 92/2 (Ali Abbas 26x). AB 96/3 (Jawad Ali 42x).
30. august 2009 
Svanholm (hj) over Ishøj 2-0
Ishøj 43/7. Svanholm 44/0.
31. august 2009 
AB (hj) over Ishøj 2-0
Ishøj 95/5 (Farhad Butt 36x). AB 97/2 (Anique Uddin 
40x).
09. september 2009 
Svanholm (ude) over AB 2-0
Svanholm 139/2 (Mads Henriksen 50x, Saif Ahmed 38). 
AB 101/6.
Ishøj (hj) over KB 2-0
KB 47/8. Ishøj 48/6.
Svanholm (ude) over Køge 2-0
Svanholm 69/5. Køge 64/8.
19. september 2009 – semifi naler
Svanholm over Fredericia 
Fredericia 42/8 (Norman Ahmed 3/2). Svanholm 46/1.
Ishøj over Herning/Kolding 
Herning/Kolding 100/7 (Farhad Butt 3/23). Ishøj 106/1 
(Ihteshan Javed 44x, Farhad Butt 26x).
20. september 2009 
Fredericia over Herning/Kolding – 3.pladsen
Herning/Kolding 77/7 (Frederik Mikkelsen 34, Anojan 
Arul 4/22). Fredericia 78/3 (Ajanthan Kumarasamy 32x).
Ishøj over Svanholm – DM fi nale
Svanholm 129/8 (Mads Henriksen 48, Adil Akhtar 
5/19). Ishøj 130/4 (Farhad Butt 37x, Ihteshan Javed 
29).

ELITEPOKALTURNERINGEN

18. april 2009 
Husum over Fredericia 
Husum 224/7 (Lars Fl. Boldt 66, Kasper Blumenau 
41, Morten Busch 31, Flemming Wiese 26, Peder 
Østergaard 3/26). Fredericia 133/10 (Kent Pedersen 27, 
Finn Kleissl 4/26).
Esbjerg over Kolding 
Kolding 103/10. Esbjerg 103/3.
Glostrup over Albertslund 
Albertslund 229/6 (Mohammed Atif 96). Glostrup 
230/4 (Martin Jensen 74, Wayne Ackermann 63x, 
Shezad Ahmed 40, M. Shakeel 4/32).
Svanholm over Ishøj 
Ishøj 202 /7 (Adnan Elahi 61, Pavan Kumar 35, Bobby 
Chawla 3/19). Svanholm 204/3 (Scott O’Brien 106, 
Zishan Shah 55).
19. april 2009 
Herning over Aalborg 
Aalborg 109/10 (Michael Pedersen 4/5, Haman Zaman 
3/22). Herning 114/7.
AB over Nørrebro
Nørrebro 179/10 (Faisal Siddique 52, Imran Khan 29, 
Bashir Shah 4/31). AB 180/6 Omer Hayat 46, Khuram 
Khawaja 42, Jahangir Ashraf 3/43).
KB over Køge
KB 274/6 (Hamad Khan 84, Mohammad Farooq 
42x, Waqar Akhbar 31, Yasir Iqbal 26). Køge 136/10 
(Mohammed Farooq 5/31).
25. april 2009 - kvartfi naler
Esbjerg over Husum 
Husum 193/10 (Hauke Müller 61, Renald Buss 43, Finn 
Kleissl 29, Thony Hadersland 5/26). Esbjerg 194/4 (Ivan 
Kristensen 56, Jacob Rubin 53x).
26. april 2009 
Skanderborg over Herning
Skanderborg 152/7 (Jesper Hansen 35x, Rizwan 
Mahmood 26). Herning 81/10 (Jesper Hansen 4/6, 
Thomas Nielsen 3/17).
Glostrup over AB 
Glostrup 207/8 (Henrik Hansen 47, Wayne Ackermann 
34, Shezad Ahmed 31, Asif Kiyani 3/36). AB 95/10 
(Naveed Mughal 40, David Borchersen 5/17, Steve De 
Bolfo 3/29).
Svanholm over KB
Svanholm 252/6 (James Moniz 119x, Thomas Hansen 
42, Hamid Shah 31x). KB 115/10 (Sair Anjum 5/23, 
Bobby Chawla 3/26).
21. maj 2009 – semifi naler
Glostrup over Svanholm
Glostrup 170/9 (Martin Jensen 75, Anders Rasmussen 
33, Aftab Ahmed 31x, Scott O’Brien 3/20). Svanholm 
115/10 (Thomas Hansen 31, Hassan Rashid 30, Henrik 
Hansen 3/18, Martin Jensen 3/20).
Esbjerg over Skanderborg 
Skanderborg 161/10 (Jesper Hansen 32, Martin Øre 
3/32). Esbjerg 161/2 (Jacob Rubin 57x, Kent Jensen 
50x, Claus Hansen 41).
01. juni 2009 
Esbjerg over Glostrup – fi nale
Glostrup 174/10 (Peter Poulsen 86x, Peer Jensen 3/21, 
Martin Øre 3/38). Esbjerg 175/7 (Peer Jensen 47x, 
Claus Hansen 33, Christian Nielsen 30). 
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TWENTY/TWENTY

26. maj 2009 
Glostrup over Ishøj
Glostrup 172/9 (Mads Schmidt 30, Anders Rasmussen 
28). Ishøj 110/8 (Iqrar Ul-Haq 51, Aftab Ahmed 6/18).
Albertslund over KB 
Albertslund 182/5 Atta Ullah 39, Zayyad Bin Saeed 32x, 
Mohammed Shakeel 31, Jaffar Butt 27, Mohammed 
Farooq 3/40).
Nørrebro over Svanholm
Svanholm 153/7 (Zishan Shah 50). Nørrebro 159 (Aftab 
Ahmed 86x, Saad Hafeez 45, Zishan Shah 4/17).
AB over CF Hvidovre
AB 154/6 (Bashir Shah 85, Asim Khan 4/8). CF Hvidovre 
100/9 (Khuram Hayat 3/17).
02. juni 2009 
Glostrup over Albertslund 
Glostrup 184/7 (Shahzad Ahmed 68, Aftab Ahmed 32). 
Albertslund 122/9 (Rasmus Nielsen 3/29).
Nørrebro over AB 
Nørrebro 182/5 (Rashid Ali 72x, Jahangir Ashraf 52, 
Imran Khan 38x, Tauseef Satti 3/21). AB 160/6 (Saad 
Rathore 43x, Naveed Mughal 40, Farhat Kiyani 31, 
Faisal Siddique 3/33).
Svanholm over CF Hvidovre
Svanholm 161 (Hamid Shah 34, Zishan Shah 31, Taha 
Ahmed 28, Bobby Chawla 25). CF Hvidovre 141/8 
(Iftikhar Raja 48, Irfan Ali 34).
7. juli 2009 
Nørrebro over Glostrup – semifi nale
Nørrebro 111/10 (Javed Tauqeer 34). Glostrup 108/10 
(Javed Tauqeer 3/20).
11. juli 2009 
Herning over Nørrebro – fi nale
Herning 134/10 (Troels Thøgersen 52, Morten 
Hedegaard 34). Nørrebro 130/9 (Imran Khan 45).

LANDSHOLDET 

29. marts 2009 
Uganda over Danmark
Danmark 172/5 (Carsten Pedersen 85x, Morten 
Hedegaard 44x). Uganda 173/8 (Bobby Chawla 3/40)
1. april 2009 
Afghanistan over Danmark
Danmark 204/9 (Carsten Pedersen 46, Søren 
Vestergaard 39). Afghanistan 205/5.
2. april 2009 
Holland over Danmark
Danmark 245/9 (Michael Pedersen 121, Carsten 
Pedersen 41). Holland 246/3.
4. april 2009 
Bermuda over Danmark
Danmark 157/10. Bermuda 161/1.
6. april 2009 
UAE over Danmark
UAE 379/6. Danmark 267/10 (Frederik Klokker 77, 
Michael Pedersen 60, Carsten Pedersen 58).
8. april 2009 
Kenya over Danmark
Danmark 173/8 (Mickey Lund 45). Kenya 174/1.
11. april 2009
Uganda over Danmark
Uganda 292/6. Danmark 230/8 (Mickey Lund 59, 
Henrik Hansen 45x, Carsten Pedersen 41, David 
Borchersen 36x).
13. april 2009 
Oman over Danmark
Danmark 220/10 (Michael Pedersen 72, Carsten 
Pedersen 29). Oman 221/5 (David Borchersen 4/43). 

LANDSHOLDET 20/20 RNC

11. juli 2009 
Danmark over Finland
Finland 79/4. Danmark 80/2 (Zishan Shah 36x, Hamid 
Shah 30x).
Norge over Danmark
Norge 168/10 (Daniel Nielsen 7/24, Henrik Hansen 
3/37). Danmark 157/9 (Zishan Shah 28, David 
Borchersen 25).
12. juli 2009 
Danmark over Sverige
Sverige 114/10 (Bashir Shah 4/16). Danmark 118/5 
(Troels Thøgersen 32, Hamid Shah 26x, Rizwan 
Mahmood 25).
Norge over Danmark – fi nale
Norge 144/9 (Henrik Hansen 5/14). Danmark 134/6 
(Troels Thøgersen 34, Henrik Hansen 25).

A-LANDSHOLDET

11. august 2009 
Irland A over Danmark A
Danmark 145/8 (Troels Thøgersen 31). Irland 146/5.
12. august 2009 
Skotland A over Danmark A
Danmark 169/5 (Zishan Shah 74, Hamid Shah 48). 
Skotland 174/6.
13. august 2009 
Holland A over Danmark A
Holland 143/9 (Bashir Shah 3/21). Danmark A 101/10.

U-19 LANDSHOLDET

14. juli 2009 
Danmark U-19 over Guernsey U-19 
Guernsey 143/10 (I. Sawmy 3/22, M. Ali 3/37). 
Danmark 146/8 (S. Anjum 33x).
15. juli 2009 
Irland U-19 over Danmark U-19
Danmark U-19 110/10 (S. Nielsen 48). Irland 111/2.
16. juli 2009 
Skotland U-19 over Danmark U-19 
Danmark 133/10 (A. Ahmed 46x). Skotland 134/2.
18. juli 2009 
Holland U-19 over Danmark U-19 
Holland 168/0. Danmark 128/9 (H. Shah 54, LF Boldt 
31).
19. juli 2009 
Jersey U-19 over Danmark U-19 
Jersey 138/10 (M. Ali 3/33). Danmark 79/10.

U-17 LANDSHOLDET

27. juli 2009 
Skotland U-17 over Danmark U-17 
Danmark 55/10. Skotland 56/1.
28. juli 2009 
Guernsey U-17 over Danmark U-17
Guernsey 249/8. Danmark 79/7.
29. juli 2009 
Irland U-17 over Danmark U-17 
Danmark U1-7 80/10. Irland 82/1.
31. juli 2009 
Danmark U-17 mod Holland U-17
Danmark 45/3 – stoppet pga. regn
01. august 2009 
Jersey U-17 over Danmark U-17 - D/L
Jersey 391/4. Danmark 56/5.

U-15 LANDSHOLDET

19. juli 2009 
Holland U-15 over Danmark U-15 
Holland 147/10 (LA Ahmad 4/29, M. Hussain 3/29). 
Danmark 116/9.
20. juli 2009 
Guernsey U-15 over Danmark U-15
Guernsey 179/7. Danmark 109/10.
21. juli 2009 
Irland U-15 over Danmark U-15 
Irland 222/3. Danmark 60/8.
23. juli 2009 
Skotland U-15 over Danmark U-15
Danmark 128/10 (LA Ahmad 25x). Skotland 130/3.
24. juli 2009 
Danmark U-15 over Jersey U-15 – D/L
Jersey 126/8. Danmark 101/5 (KS Javaid 36, O. Ali 29).

U-13 LANDSHOLDET

29. juli 2009 
Jersey over Danmark U-13
Jersey 164/10. Danmark 80/10 (Mads Henriksen 25).
30/7 2009 
UAE over Danmark U-13
UAE 201/10. Danmark U-13 65/10.
31. juli 2009 
Sussex over Danmark U-13
Sussex 190/10. Danmark 48/10.

PRIVAT KAMPE

19. april 2009 
Svanholm (hj) over Helenburgh
Svanholm 312/3 (Hamid Shah 107, Taha Ahmed 100x, 
Bobby Malik 46x). Helenburgh 194/9 (Hamid Shah 
3/25).
19. juli 2009 
Engelsk Forty Club mod Dansk XL CC 
Engelsk Forty Club 217/9. Stoppet pga. regn
20. juli 2009 
The Forty Club England over Dansk XL CC
The Forty Club England 138. Dansk XL CC 59/2.
22. juli 2009 
S.G.S. Holland over Dansk XL CC
S.G.S. 201/5. Dansk XL CC 141/9 (Kent Pedersen 50).
23. juli 2009 
Dansk XL CC over Præsident XL
Dansk XL CC 233/7 (Kent Pedersen 65, Ole Olsen 61x, 
Claus Rosthøj 31, Peter Mortensen 30). Præsident XL 
123/7.
31. august 2009 – Forty fi nale
Svanholm over Køge 2-0
Køge 116 (P. Sørensen 25x, Jan Rasmussen 25x). 
Svanholm 117 (Michael Petersson 27x, Allan From 26x, 
Allan Majgaard 25x, Kenneth Schwaner-Hansen 25x).
19. september 2009 
Forty Vest over Forty Øst 
Forty Øst 135/4 (Peter Mortensen 25x, Jørgen Nielsen 
25x). Forty Vest 138/4 (Morten Hedegaard 27x, Leif 
Slebsager 26x, Steen Østergaard 25x).

Resultater 2008 - side 8
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