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Hvem skal jeg tale med? 

Silkeborg B-74 Claus H. Jensen Chresten Knudsen 

klubhuset Lyngbygade 57 Høgevej 4, vrl. 21 

Marienlystvej 
tlf. 81 07 48 tlf. 81 58 12 

tlf. 81 53 57 Stephen Knudsen Christian Simonsen 
Sanatorievej 14 Balle Kirkevej 19 

Bestyre Isen 
tlf. 81 42 21 tlf. 81 00 11 

Formand Knud Larsen Kent Nielsen ff, ånd bo ldaf de-
Nattergalevej 2 Efterårsvej 3 ngen 
tlf. 82 34 49 tlf. 81 56 45 Henrik Olsen 

Sølystvej 30 
Jørn Andreasen Festudvalget tlf. 82 65 89 
Vidarsvej 10 Søren Adsbøl 

. tlf. 81 57 99 Da/vejen 42 Damefodbold-
tlf. 81 25 26 

afdelingen Kasserer Finn Herlev 
Huginsvej 7 Søren Fæster Inge Nielsen 

Saxogade 8 Høgevej 4, vrl. 21 tlf. 81 10 47 
tlf. 81 19 41 tlf. 81 58 12 

Keld Herlev 
Oldboys-Rudbølvej 30 Claus H. Jensen 

tlf. 81 59 14 Lyngbygade 57 afdelingen 
tlf. 81 07 48 Stephen Knudsen 

Claus H. Jensen 
Niels J. Nielsen 

Sanatorievej 14 
Lyngbygade57 tlf. 81 42 21 
tlf. 81 07 48 Lyngbygade 75 

tlf. 82 71 52 Redaktionen 
Benny Pedersen Finn Herlev 
Præsternarken 34, Them Poul Østerby Huginsvej 7 
tlf. 06-84 80 46 Læssøgade 24 tlf. 8110 47 

tlf. 82 60 97 

Støtteforeningen Udtagelses 
Per H. Jensen 

Formand Frederiksberggade 56 
Christian Simonsen komiteen tlf. 81 07 59 
Balle Kirkevej 19 Jørn Andreasen 

Niels-Henrik Buch tlf. 81 00 11 Vidarsvej 10 
Godthåbsvej 6 tlf. 81 57 99 

Søren Fæster tlf. 81 13 57 

Saxogades Keld Herlev 
tlf. 81 19 41 Rudbølvej 30 

tlf. 81 59 11 
Per H. Jensen 
Frederiksberggade 56 Claus H. Jensen 
tlf. 81 07 59 Lyngbygade 57 

tlf. 81 07 48 

lederen 
HAR B-74 STYRKE TIL 
AT OVERLEVE? 

Det er et spørgsmål vi med rette kan stille 
os selv, idet ingen af os kan løbe fra alderen 
- og hvad sker der, når de gamle bliver 
gamle?? Der er ingen tvivl om, at mange 
gamle 74'ere fortsat vil komme i klubben; 
men betyder det ikke blot, at de aktive 
medlemmer bliver færre og færre, og de 
passive bliver flere og flere? Vi skal ikke tro, 
at den hellige grav er vel forvaret, når med
lemstallet stadig udviser en svag stigende 
tendens. 

Det er en stigning i de aktive medlemmer, 
vi ønsker. 

Dette kan ske ved, at de nuværende 
medlemmer bliver mere villige til at spille og 
bakke UK op, og ved at få nye unge spillere 
udefra. 

Vi skal gå begge veje, for som antydet 
indledningsvis, kan ingen af os løbe fra alde
ren, så der skal nye medlemmer til hele ti
den. 

Det er så vores opgave at tage godt imod 
disse unge mennesker, så de føler sig vel
komne i klubben. 

Hvis vi ikke allerede NU får sat skub i en 
foryngelseskur, kan der ske 2 ting: 

1. - enten kommer foryngelseskuren ikke, 
også"". 

2. - eller også kommer den på een gang, 
og så bliver de rigtige 74'ere i mindretal på 
banen, og hvem kan så garantere, at det 
bliver '74- ånden, der vil overleve ??? Vi vil 
naturligvis fortsat gerne se de gamle i klub
ben, hvilket understreges af, at vi har opret
tet en OLD BOYS-afdeling, hvor flere tid
ligere medlemmer, som vi ikke havde set i 
klubben i flere år, er blevet aktive igen. 

Men husk: HVIS VI IKKE FORNYER OS, 
SÅ GÅR VI I STÅ, OG SÅ. HAR DE 
GAMLE INGEN STEDER AT MØDES. 

DER SKAL OGSÅ V ÆRE NOGET, DER 
HEDDER B-74 I ÅR 2000, OG DET SKAL 
IKKE KUN VÆRE EN VETERANKLUB. 
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fodbold 
Stor udskiftning på vore tre hold. 
Serie 4 har klaret sig jævnt godt i sæson
starten. 
I 8 kampe er det blevet til 8 points, men der 
er tale om alt for stor udskiftning på holdet. 

Der. er således brugt ikke færre end 25 
spiller.e på førsteholdet i 8 turnerings- og 2 
LP-kampe. 
Som det fremgår af indlægget fra UK, er vi 
nødt til at bakke op om holdet og måske 
være lidt mere flittige til at møde op til træ
ning. 
Den store udskiftning smitter naturligvis af 
på serie 6-holdene, mer.i på trods heraf har 
andetholdet erobret 13 points i 8 kampe. 
I nogle kampe har spillet ikke været særlig 
inspirerende, men det er svært, når der skif
tes 4-6 spillere ud på holdet hver gang. 
Serie 6,2 har fået 2 points forløbigt. De blev 
erobret i den kamp, hvor Fl. Shipstad og Per 
Murer lavede hvert sit hat-trick - også 
Christian Klitte på old-boysholdet og Finn
Herlev på serie 6, 1 har brilleret med et hat
trick. 

A 

NYT FRA UK 
Som bekendt har vi i år 3 hold i ilden, foruden 
old-boys og dame-holdet. 

Til tider kan det være svært at samle 39 
mand en søndag formiddag, hvor jagten er 
gået ind, og for at få det hele til at gå op i 
en højere enhed, er det nødvendigt, at UK 
bakkes 100% op af medlemmerne. 

Det er derfor nødvendigt, at UK får at vide 
i så god tid som overhovedet muligt, på 
hvilke tidspunkter I tkke kan spille. 

Vi accepterer simpelthen ikke afbud på 
spilledagen mere. 

Der skal betydelig bedre argumenter til 
end tømmermænd, slagtning af gris, sviger
mors fødselsdaa m.v. 

Kontaktperson: Claus H . 
Jensen, tlf. 81 07 48. 

I bedes derfor checke med med turne
ringsplanen og give UK besked snarest. 

Et afbud i god tid kan betyde, at du må 
benyttes på et af klubbens øvrige hold. 

I øjeblikket er der ikke problemer med at 
sætte hold, men belært af tidligere års uhel
dige episoder, opfordres I hermed til at 
samarbejde positivt med UK. 

ANFØRERE 

Som noget nyt er der i år valgt en anfører til 
hvert hold, som skal stå inde for, at boldene 
bliver bragt tilbage til klubhuset, tøjet er i 
orden, dommeren bliver betalt; i det hele 
taget alt det praktiske ved en fodboldkamp. 

Hermed ikke sagt, at anføreren personligt 
skal sørge for alle disse ting. 
. I skal derfor være indstillet på at komme 

til at vaske en gang imellem m.v. 
Slut for denne gang. for UK Claus Jensen 

JEG MENER: 
Ved du, at vi træner torsdag afte 
Det er min opfattelse, at mange spillere 
kommer for let til at spille kampe. 
Jeg mener ikke, at det kan være rigtigt, at 
man uge efter uge bliver udtaget til at spille 
førsteholdsbold, når man ikke viser sig til 
træning. 
Dette er ikke en opfordring til at efterligne 
andre klubber med 2 træning om ugen og 
statistik over, hvem der møder; men det er 
et forsøg på - dels at aktivere så mange 
74'ere som muligt, og dels at levere en 
bedre gang fodbold på banen. 
Det har ærlig talt været n stor gang ørken
vandring at se på. 
Vi skylder de nye medlemmer og vort trofas
te publikum at slås for sagen, så jeg vil slutte 
med denne opfordring: 
- MØD TIL TRÆNING -
KÆMP I KAMPENE - OG 
HYG DIG I KLUBHUSET. 

Finn Herlev 

Damefodbold Kontaktperson: 
Inge Nielsen, tlf. 81 58 ~2 . 

Nu er pigerne i B-74 kommet igang med 
fodboldtræning - i første omgang uden træ
ner. 

Dette har dog ikke forhindret os i at vinde 
vores første kamp over Gjern med 2-1 i vore 
nye, lækre, røde shorts, samt Carlsbergs 
landsholdstrø jer. 

Gjern kaldte os straks for de farlige røde 
.... situationsfornemmelse havde de dog !!! 
Efter kampen tog vi hjem og fejrede det med 
en rød dynamit-øl. 

For at få lidt bedre bedre samling på trop
perne har den modige Kresten K. lovet at 
træne med os et par gange. 

Dette skal dog ikke forhindre andre modi
ge i at komme og træne med os en gang 
imellem. 

RIPOSTEN 
I første nummer afholdt vi en konkurrence 
om navnet på vort nye klubblad. 
Vi fik adskillige gode og en del vanvittige 
forslag, og efter nøje at have gransket de 
seriøse forslag faldt afgørelsen. 
Bladets nye navn er RIPOSTEN, og dette 
forslag var indsendt af Søren Fis Adsbøl, 
som hermed præmieres med et stk. Gammel 
Dansk. 

Pia vil nemlig gerne have nogle strækøvel
ser pga. en mindre skade (dog ikke en lys
kenskade). 

Vi glæder os til en god sæson og håber 
at se flere. 

. Træning hver onsdag kl. 19.00 på Sta
dion. 

PS: Til sommerstævnet i Skægkær fik vi 
en 1. og en 3. plads. 

Fø,,rstepladsen gav 175,- kr., (som vi brug
te pa henholdsvis øl og Tuborg Sport). 

MOTTO: HVOR SPILLER BYENS BED
STE PIGER??? ".I B - SYV - FIRE. 

HVOR RYKKER DE MEST PÅ TVÆRS? 
."IB FIRE-OG-HALVFJERDS. 

KAMPPROGRAM: 

5. august: 8-7 4 - Gjern 
12. august: 8-74-Funder 
19. august: Ry -8-7 4 
26. august: Gødvad-8-74 
2. september: Centrum - 8-74 
9. september: 8-74-FK 73 
16. september: 8-74 - Gjessø. 

''HOF er ikke det værste vi har .. :' 
Depot v/ Erik Kvorning 
Tit 06 - 82 00 '.1S 



MANDEFROKOST 
Ingen nævneværdige optøjer ved den årlige mandefrokost. 

Lige så meget slik som der var til børnenes 
fastelavnsfest; ja, lige så meget øl var der til 
fædrenes og andet mandfolks årlige man
defrokost d. 26. marts. 

- Ja, endda så meget, at Mureren blev 
nødt til at bære to par briller for at finde op 
i byen og hjem igen. 

Og så meget, så Kent kom slukøret næste 
morgen for at finde et par briller, som tid
ligere på natten ubemærket var forsvundet 
fra hovedet. 

( Men det hele startede da stille og roligt 
med indtagelse af smørrebrød med dertil 
hørende vædske. 

Til forskel fra sidste mandefrokost med frit 
fadøl, var der ingen oversvømmelse; til stor 
glæde for oprydningen næste morgen 
.... øh.formiddag. 
' DOG: ingen god fest uden skår, og festud

valget måtte også spæde godt 1000 kr. i 
k.assen for at få det til at kravle rundt. 

Men kunne man tage mere end 100 kr. 
pr. deltager, når de kun fik 5 stykker højt 
belagt smørrebrød og gennemsnitlig 17 øl 
pr. mand ? (De fBttige studerende skal jo 
også kunne være med). 

Festudvalget. 

Fra rygternes overdrev 
DET FORLYDER FRA PÅLIDELIG KILDE 

- at håndboldafdelingen påny må spille med 
sammenbundne strømper ved den 
ihærdige træning, idet den nys erhvervede 
håndbold efter en kamp er bortkommet 
under mystiske omstændigheder. Efterforsk
ningen foretages af Rigspolitiets Rejsehold 
under ledelse af K. Larsen. 

- at Knud Larsen har pådraget sig en alvor
lig rygskade under støvsugning. Samme 
Larsen blev ved en senere lejlighed gjort 
bekendt med teleskopsystemets opfindelse. 

- at Carsten Vrads af hensyn til den over

- at Dan Fæster påstår, at der ikke er gået 
skår i glæden. 

- at Henrik Olsen efter arbejdstiden at døm
me går og sysler med en carport beregnet 
til 22 limousiner. 

- at Johannes bliver næste gæst i SYNG 
MED, da Gitte Hænning er sengeliggende. 

- at Hans-Henrik også er gået bort fra Prin
ce. 

- at Sjønne ikke er på hat med serie 6, 1. 
hængende risiko for ophobning af benzin----------------------11 
dampe har måttet reducere sin hårpragt 
med50%. 

- at Inge ikke skal flytte i den kommende 
week-end. 

- at Carsten Skovgård har fået øgenavn ef
ter Halleys komet, da han kun viser læderet 
hvert seks-og-halvfjerdssinds-tyvende år. 

6 
VI SØRGER FOR GRAVERING 

SÅDAN ER B-74 OGSÅ. 
Redaktionen har snakket med Knud Hank Formand Larsen og 
bedt ham om at 
øse af sin enorme viden om fodboldens historie. 
Vi havde forberedt et par spørgsmål hjemmefra, og Knud svare
de pænt på dem allesammen! 
Læs selv: 
Vil du ikke nok fortælle vore læsere lidt om 
B-74's historie og om klubbens stærke og 
svage sider? 
- B-7 4 blev, som navnet siger, stiftet i 197 4, 
men første sæsom, klubben deltog i JBU
turneringens serie 6 var i 1975. 
Klubbens formål har fra starten været, at der 
skulle spilles bold under hyggelige og fornø
jelige former. Det synes jeg er lykkedes 
ganske godt indtil nu. 
B-74 adskiller sig væsentligst fra andre klub
ber ved ikke på noget tidspunkt at have haft 
en træner. 
At der så ydermere kun trænes een gang 
om ugen, tror jeg har betydet, at mange af 
tidsmæssige årsager har fundet det fordel
agtigt at spille i B-7 4. 
Er Ef-74 blevet for stor? 
- Klubbens formål oq den store medlemstil-

Ny kredit 
bruger 
hovedet ... 

Vestergade 4, L 
8600 Silkeborg 
Tlf. (06) 8119 88 

gang de sidste par år mener jeg ikke bare 
berettiger, men også beviser, at der er et 
stort behov for en klub som B-74 her i Silke
borg. 
Det har vel også givet problemer? 
- Ja, det har krævet et stort arbejde af UK, 
og det ville nok være rimeligt, om alle bakke
de UK bedre op for at lette deres arbejde 
(læs nærmere herom andetsteds i bladet 
red.) ' 
Hvad med fremtiden? 
- I 1980 fik vi vort eget klubhus, og Støtten 
tager sig stort set af driften heraf. Måden 
klubhuset bliver drev~t på tillægger jeg stor 
betydni~g_. idet _det bade t1dl1gere - og sik
kert ogsa 1 fremtiden - ikke blot er det sports
lige, men i høj grad også hyggeligt samvær, 
der har tegnet klubben. 

N 
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Bragende succes 
400 nød Beatles-tonerne 
Den 10. maj løb den store RUBBER BAND
koncert af stablen, og det blev som vi 
håbede, en stor succs. 
Dørene blev åbnet ret tidligt, og de første 
gæster indfandt sig allerede før kl. 18 iført 
sombrero og højt humør. 
Humøret hos de gæster, der kom til sidst, 
var dog knapt så højt idet de ikke i første 
omgang kunne sidde sammen. Sorg blev 
dog til glæde vendt, da en hurtig om rokering 
af borde, tallerkener m.v. blev arrangeret af 
et par støtte-folk .. .. de er jo så rare i B-7 4. 
Derefter gjaldt det spisningen. Det forløb 
også rimeligt i betragtning af russiske tilstan
de i form af lange køer ved de lækkert an
rettede fade, og selvom nogle fik mere okse-
højreb end beregnet!! . 
lhvertfald ros til HJORTEN for den gode 
mad. 

BEDRE OG BILLIGERE 

HEDE TRYK 
cerøveJ 4. 8600 silkeborg 
te/06 823321 

Præcis kl. 22.00 bød disc-jockeyen så vel
kommen til aftenens hovedattraktion , RUB
BER BAND, og allerede efter et par strofer 
var dansegulvet fyldt med syngende, dan- . 
sende, men også særdeles svedende publ i
kummer. 
De blev der til den bitre ende. Dvs. efter 2 
lange halvlege + adskillige ekstranumre. 
Der skal iøvrigt lyde stor tak til det medleven
de publikum. " . kun een gang var der op
træk til slagsmål , men det blev hurtigt stop
pet af de to udsmidere (nej, det var ikke 
Thomas og Bruno). 
Da RUBBER BAND sluttede, forsvandt også 
en stor del af gæsterne, men nogle B-74'ere 
holdt festen kørende til to-tiden, og herefter 
forsvandt de sidste så osse med mindet om 
en herl ig aften, som forhåbentlig vil blive 
gentaget næste år. 
Arrangementet gav iøvrigt et ganske pænt 
overskud: 15.800 kr. 

\ 1-fj 
H!ortens Diner Transportable~\ 

[;~N BEDSTE! ··~~)r.======\1_ 

GOD MAD GØR 1<· :-~~ l~ 
EN GOD FEST BEDRE! ')) 

r~~~~T~KLUBBEN "\ ((HJORTEN 
Den direkte l1 n Jf:: t1i kokkene\: 82 91 33':'-
~ l ler 8 2 ?3 20 ~-./ 



Det er koldt på toppen, Knud I ~ 

10 

- en fortsat beretning om et magtmenneskes liv og levned. part II. 

Knud den Store lukkede træt yderdøren og 
lod sig synke ned på den luvsl idte entrløber. 
I den sidste periode havde diverse velgøren
hedsarrangementer trukket store veksler på 
hans ikke helt toptrimmede organisme. 
Det var naturligvis en del af prisen, man 
måtte betale, for at være det lysende midt
punkt ved enhver selskabelig lejlighed - en 
prLs, som Knud den Store gerne betalte, fuldt 
forvisset om, at tidligere tiders styrke og kraft 
ville vende tilbage, således at han igen blev 
kendt i hele det midtjyske søhøjland for sit 
usædvanligt charmerende væsen . 
Det egentlige problem bestod i, at et mindre 
antal af foreningens såkaldt socialt uheldige 
elementer havde for vane at henlægge 
weekendlige eskapader til hr. formandens 
personlige gemakker - det huede ham ikke. 
Det var selvsagt de lokale mafiosi, Parmes
andrengene, der befandt sig i kulissen og 
styrede begivenhederne. Ganske vist var de 
hos alle lokale myndigheder registreret som 
blodbeslægtede - men Knud den Store 
havde sine tvivl, specielt faldt den mellemste 
helt udenfor. Enhver med blot en smule 
kendskab til racehygiejniske forhold kunne 
med halvt lukket øje fastslå , at man skulle et 
godt stykke syd for Dannevirke for at finde 
de virkelige rødder til det stamtræ. 
Den ældste af familien , der opfattede sig 
selv som capo de tutti capi, havde ellers fået 
sit at se til her på det sidste, hvor han, som 
ellers nok havde forstået at gøre sin indfly-

delse gældende, havde måttet saride de 
gamle ord om, at der bødes for de mange 
år, som kun var en stakåndet qlæde. 
Knud den Store smilte et af sine sjældne 
smil , mens han følte en inderlig taknemlig- " 
hed over, at naturen var så sindrigt indrettet, 
at han af aldersmæssige årsager ikke læn
gere behøvede at beskæftige sig med sligt. 
Rygtet ville iøvrigt vide, at førnævnte God
father på hjemmefronten havde måttet røm
me koncertmesterpladsen til fordel for en 
kvindelig virtuos af stadig større format. 
Knud den Store havde truffet hende og 
måtte give alle medhold i, at der her er tale 
om en personlighed, der fra fødslen var for
udbestemt til at lede og fordele arbejdet. 
Som financiel rådgiver havde den yngste af 
drengene, der ellers mest arbejdede inden
for fast-food (pommes frites og den slags), 
engageret en tvivlsom revisor, der i inder
kredsen var kendt som den grå eminence, 
pga. sit varierede tøjvalg. 
Knud den Store følte nu ingen grund til at 
frygte hans velærværdighed, der efter sigen
de vist havde engageret sig lige lovligt dybt 
i samarbejdet med en klient et eller andet 
sted ovre på øerne. 
Telefonen ringede. 
Knud den Store kom besværligt på benene 
og stavrede ind i det han kaldte stuen, røm
mede sig, tog telefonen og sagde med sin 
dybe, melodiske stemme: Det er Knud! 

\ 

adr.: Vestergade 17 - 8600 Silkeborg 
Tlf. 06-8210 77 - 821146 

H~ TORIEN OM EN KAMP I SERIE 4. 
Læs denne autentiske beretning om førsteholdets indsats i sæso
nens første turneringskamp. Forfatteren har ønsket at være 
anonym, men navnet er redaktionen bekendt. 
Høgild? De raske drenge fra B-74's bedste 
fodboldhold gned deres skægstubbe i for
tvivlelse over ikke at vide, hvor i Europa, 
denne stad lå. 

- Bare rolig, fremsagde den stoute 
Spjald-dreng med det klingende jyske navn 
og de friske røde kinder, og derpå forelagde 
han på et uforfalsket og ubestemmeligt dia
lekt sin mening om, hvor det lå. 

Sprogkyndige medlemmer mente at have 
opfanget ordene SYD og HERNING. 

Efter en gennemgående analyse af udta
lelserne, blev man enige om, at stedet lå ved 
Herning og at Chresten forøvrigt også skulle 
køre. 

- Jamen, udbrød Mureren, skal vi så ud 
og sejle ? Den spændende dag oprandt 
omsider, og efter at deres udsendte medar
bejder havde set et godt kæmpende serie 
6,2 - mandskab i serie 4's trøjer overraske 
alt og alle med et 3-0 nederlag, forlod første
holdet + tilhænger de til dagen festligt pyn
tede klublokaler, og med Chresten Stifinder 
i spidsen, Uffe Skind-og-Ben i en velplejet, 
velholdt og rød Fiat samt Keld Fairplayforlod 
selskabet de sikre græsgange omkring Sil
keborg og begav sig på en fascinerende og 
sagnomspunden odysse, som kunne ende 
med både hin og sligt. 

Det var nok mest sligt, det endte med. 
Efter at Stifinder med en utrolig stedsans 

og god køreevne havde ledt de sejrssikre 
tropper til Herning-områdets røvhul (dette 
mest pga. lugten) og til den sædvanlige skif
ten tøj og opvarmning(!!), skulle bonderøve
ne have en af fars lægtehammer, som en af 
de rød klædte fyndigt udtrykte det. 

Kampens fredsmægler fløjter kampen i 
gang, efter at have sagt tak til Høgild IF's 
formand for den splinterny Porsche, og røde 
horder vælter frem i totalt ukontrollable an
greb, som intet fører til - kun fortvivlelse hos 
den tilrejsende supporter, da det går op for 
samme, at Niels faktisk havde haft det bed
ste forsøg.. .. og pludselig: 1-0 til Høgild-
drengene. . 

5-6 røde ligger og flandrer 1 eget felt med 
Keld som den mest liggende efter at være 
blevet ramt i maven af et dejligt vristspark fra 
Chresten. som derved spillede en HIF'er 

helt fri uden chance for ( ·Købmanden, der 
netop var ved at afslutte en handel vedrøren
de overtagelse af en teltforretning, som skul
le blive det nyeste skud på KVIK- kæden. 

Men kun 25 minutter senere udlignede 
plovfurernes bedste, Niels- Henrik, med et 
rent skud. 

Deres udsendte + resten af holdet var 
målløse (og dog, Niels havde jo lige scoret). 
Enkelte ville endog have annuleret målet. 

Men dommeren var ubøjelig , og målet 
blev godkendt, og der stod 1-1 ved pausen. 

Anden halvdel af kampen blev akkurat 
lige så dårlig og intetsigende som den første. 

B-7 4-drengene kom efter 10 minutter 
bagud, da Stifinderen -uvist af hvilken grund
nægtede at løbe efter en HIF'er, og denne 
scorede sikkert hos Købmanden, som på 
daværende tidspunkt havde regnet ud, at 
kunne han få et dækningsbidrag på 450/o og 
en nulpunktsomsætning på ca. 400.000 
kroner, ville der kunne blive råd til en gen
nemgribende modernisering i løbet af godt 
3 år. 

Men drengene ville ikke tabe ansigt til 
bondejokkerne, og efter en meget smuk 
jordpåkastelse af Ole . P., kunne det blive 
uafgjort, idet Ole Sam havde fået fremprovo
keret et straffe med sin sædvanlige energis
ke kæmpen. 

Peter »ned-fif-baglinjen" Stade/ udlignede 
sikkert. 

Det var den kamp. 
Hjemturen var begivenhedsløs, dog blev 

folkene i stifinder-bilen enige om, at det nok 
var sjovere at spille om lørdagen. 

Det var sæsonens første kamp, og det kan 
sgu ikke undgå andet end at blive bedre. 

Deres udsendte. 
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Hind bold Kontaktperson: Henrik Olsen ~ ) 
tlf. 82 65 89. 

Ærefuld 9. plads. 

Vi kan nu gøre status over sæsonen 85/86. 
Vi må konstatere, at vi nok ikke har stillet det 
samme hold i 2 kampe, særlig målmands
posten har været udsat; 5 forskellige perso
ner har måttet udsættes for bombardemen
tet med skiftende held. 
Selv med dette fleksible holdopstillingssy
stem opnåede vi rimelige resultater - ind i 
mellem. 
Alt i alt en rimelig sæson med op- og nedtu
re, vi endte på en ærefuld 9. plads i serie 
4. Vi ved faktisk ikke, om vi er rykket ned i 

serie 5; men vi har meldt hold til i serie 4 i 
sæsom 86/87 (gåren så gåren). 
Med hensyn til halleje har vi søgt Silkeborg 
kommune om Hvinningdal- hallen torsdagaf
ten. 
Fra officiel kilde har vi fået at vide, at vi får 
afslag. Hvis det er tilfældet er en ting sikker: 
Vi klager!! 
Allerede nu kan du tilmelde dig til håndbold 
- henvend dig til Henrik. 
Gør det nu og få en ubeskrivelig oplevelse: 

Spil håndbold i B-74. 

OLD-BOYS NYT! 
DYNAMIT-DRENGENE ER YT. 
Nu gælder det B-7 4'ses neutrondrenge. 

Naturligt talent,. organisationsbegavelse 
samt kollektiv indsat har gjort dette sublime 
hold til enhver modstanders skræk. 

Navne som: TORPEDO-LARS, BAN
ZAl-KRISTIAN, KARANTÆNE-KNUD, 
MATRIKEL- TORBEN, SVEND STØN, 
SJÆFEN, PREBEN SWEEP-SER, SMUK
KE HOLGER, ALLAN DONKRAFT m. fl. 
har chokeret klubber som Gødvad, Bryrup, 
Nørskovlund samf Vinderslev. 

Disse har (naturligt nok) efter mødet med 
OB-74, meldt siq ind i Dansk Statistforbund. 
ROBINHOOD 

Dog skal det nævnes at Torpedo-Lars med 
en følt tåhyler, ved straffe, tog røven på 
Laven/Linå, så de kunne vinde deres første 
sejr. 

Her er virkelig tale om social forståelse; 
hvem andre end OB-74'erne ville forære 
modstanderne 2 points - her er tale om rend
yrkede Robin Hood'er: Ta' fra de rige og · 
giv til de fattige!! Efter kampen viste Tor
pedo-Lars sit Robin Hood-talent ved at frem
tage sin muldvarpeskindstegnebog og ser
vere skabskolde naturalier. 
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Banzai-Kristian har efter forlydende erlagt 
20 gode danske kroner på bordet og for
langt en omgang mjød til selskabet, samt 
restbeløbet tilbage i chips!! Mojn vil virkelig 
bide tænderne sammen for at blive OB'er -
Sjæfen har foreslået ham at nøjes med at 
gnubbe gummer !! Lad det gode kammerat
skab fortsætte, så vi ved slutningen af sæso
nen kan udbasunere: -Der er intet som at 
komme hjem fra bold og lugte af go~ 
stemning! 

Oldboys B p I: 
ØBGI ......... "" ............ "9 15 
B 74 ".""""""""""""".9 14 
Voel KFUM"."."."""""9 13 
Gødvad""."."."""""""9 10 
Bryrup .. ".""."""".""."9 10 
Laven Linå""."." .. """ .. 9 9 
Funder ".".""" .. " . "".".9 9 
Sorring ""."""".".""""9 5 
Nørskovlund """.""."."9 3 
Vinderslev " .. ".".". "" ."9 2 

NYT FRA BESTYRELSEN 

HJEJLECUP 

Så nærmer tiden sig for endnu en ny Hjejle
cupturnering, hvor vi jo har stolte traditioner 
med bl.a at hente klubbens første, men ikke 
sidste pokal med tilhørende pokalskab. 

\/i stiller med flg. attraktive hold: 

Hov 
Virklund 

Gødvad. 
Odder 
Brædstrup ..... og 
B-74. 
Selve Hjejle-cupturneringen løber af stablen 
i week-enden d. 2. og 3. august. 
Lørdag aften vil festudvalget arrangere et 
eller andet, og ellers foregår det jo på stadi
on fra lørdag middag, som de ancjre år. 

BOLDE 

Vi vil også her i gennem opfordre folk til at 
tage boldene med ind igen efter træningen, 
da der forsvinder en del bolde. 

PEDEL. 

Ved siden af at være formand er Knud også 
pedel, så hvis der er et eller andet, der ikke 
fungerer i klubhuset, så giv Knud et praj så 
tingene kan blive ordnet 

PASSIVE MEDLEMMER 

Selvom Uffe Koch vandt en flaske Gammel 
Dansk for at skaffe »flest» passive med
lemmer, kan vi kun stadigvæk opfordre folk 
til at skaffe flere. 

MÅLAKTIER 

Ligesom sidste år har vi også målaktier, så 
dem som endnu ikke har tegnet en; fat kug
lepennen og få lidt mere spænding i kampe
ne. 
Henvendelse til Christian eller Finn. 

KØRSEL 

Der er med virkning fra indeværende sæson 
besluttet at B-7 4 vil dække kørselsudgifter i 
forbindelse med udekampe. 
Vi har inddelt alle de byer vi i sæsonens løb 
skal besøge i 5 kategorier. 
Klubben vil herefter betale fra 0-70 kr. pr. 
bil (max. 3 biler pr. kamp). 
Beløbet kan udbetales i klubhuset mod at 
udfylde en seddel, hvorpå dato og kamp 
noteres. 
En oversigt over kategoriseringen vil blive 
hængt op på opslagstavlen. 
Vi håber herefter at problemerne om Torden
skjo/ds soldaters kørsel er løst. 

VASK 

Også i år vil een gang vask af klubbens 
fodboldtøj blive honoreret med 25 kr. B'elø
bet kan udbetales i klubhuset mod oplysning 
om dato og kamp. 
Der skal i denne forbindelse rettes en appel 
til holdenes anførere om at drage omsorg 
for, at tøjet bliver afleveret til een, der vil 
vaske tøjet, ligesom bolde, tasker m.v. skal 
tages med ind fra kampene jvf. indlæg fra 
UK. 

VI MANGLER TØJ 

Der mangler ca. 2 sæt tøj på hvert hold. Du 
bedes derfor se efter i tasker, skabe og 
skuffer om du tilfældigvis skulle have glemt 
at aflevere enten bukser eller trøje. 
Tøjet bedes medbragt næste gang, du 
kommer i klubhuset. 
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STØTTEFORENINGE~ 
Mange nye initiativer. 

RABATTER. 

B-74's støtteforening er blevet medlem af et 
stormagasin Citti Grossmarkt lige uden for 
Flensborg. 

Der er tale om et meget stort supermar
ked, hvor kun momsregistrerede kan hand
le, og hvor priserne skulle være under de 
normale udsalgspriser, hvilket dog ikke altid 
er tilfældet. 

Med andre ord et foretagende i lighed 
med vor hjemlige Metro. 

Medlemsbeviset udlånes til alle interesse
rede ved henvendelse til Kent på tlf 81 56 
45. 

Vi har også fået oprettet en konto hos 
Flugger, hvilket indebærer 10% rabat på 
køb. 

Denne kan naturligvis også benyttes ved 
henvendelse til Kent. 

FORSIKRINGSANMELDELSE · 
NU AFSENDT 

Det har kostet noget ekstraarbejde pga. 
manglende kvitteringer, hvorfor ALT køb af 
musik o. lign. skal foregå gennem moms
registrerede forretninger . 

Fremover vil stjålne private genstande 
IKKE blive erstattet af B-74, med mindre 
gyldig kvittering kan fremvises af medlem
met, eller hvem det nu måtte være. 

Mod frembringelse af gyldig kvittering vil 
medlemmet få udbetalt et beløb svarende til 
forsikringserstatningen på de(n) mistede 
genstand(e). 

t ~ får De 
ed totølkon o 0 de over. 

m e nge at ra ~)'{SKE 
fm er t samme... t J BANK e •.A re umage 

. gør os me - vi 

ÅBENT BREV til KNUD FORMAND 
København, den30. maj 1986 

Hr. Knud Formand. 

De har sikkert hørt om min organisation 
og om min landsomfattende kampagne for 
ædruelighed. 

Siden 1965 har jeg hvert år rejst landet 
rundt og holdt foredrag om følgerne af 
umådeholden drikkeri. 

På disse rejser er jeg blevet ledsaget af 
min gamle ven og assistent Gunnar Smidt. 
Gunnar er et typisk eksempel på en mand 

Gunnar plejede at sidde ved siden af mig 
under mine foredrag og med sit tomme blik, 
sine blodskudte øjne og lilla øjenfarve var 
han et afskrækkende eksempel på, hvad 
druk kan gøre en mand til. 

Desværre døde Gunnar for nylig. En af 
vores fælles venner har givet mig Deres 
adresse, og jeg beder Dem venligst medde
le mig, om De vil være villig til at overtage 
Gunnars plads på den kommende tourne. 

Hører meget gerne fra Dem. 

af god familie og med en god uddannelse, Med venlig hilsen &J. hvis liv er blevet ødelagt whisky og gin og Landsforeningen til 

~ __________ _. ............... --------- __ r_o_m __ fo_r_ik_k_e_a_t_næ __ v_n_e_ø_i. ________________ ~~s-p_~_"u_s_fi_or_b_u_d_e_æ_in_d_t._ø_re-~-e~---------------

RECEPTION 
Øl og med spidserne. 
Fredag den 2. maj 1986 var vi inviteret til 
reception i det nye stadionhus. 

Fra B-74 deltog Chresten Sand Knudsen 
og undertegnede. 

Vi blev budt velkommen af formanden for 
Teknik, Jens Erik Jørgensen, og stadsgart
neren P.E. Mortensen. 

Herefter gik vi over til den sjove del af 
receptionen. Der var rigeligt med øl, og der 
var dækket et spændende pølse-bord, hvor
fra vi forsynede os en fire-fem gange. 

Indimellem var der tid til at se på gaverne. 
Vi havde et flot billede med, hvilket da 

også faldt i god jord. 
Det var købmanden, der sørgede for de 

våde varer, så det var ikke let at vende 
snuden hjemad. 
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Claus Jensen. 

K ON KURREN CE 
Sensation: Succs for Uffe Koch. 
Årets første konkurrence om indmeldelse af 
passive medlemmer blev en overvældende 
succs for konditionsfænomenet Uffe. 

Han var ganske enkelt den eneste, der 
havde skaffet et passivt medlem, så vi hono
rerer indsatsen med en halv flaske Gammel 
Dansk. 

Vi skal herefter opfordre klubbens øvrige 
medlemmer til at gå i offensiven, så Uffe ikke 
er alene om at tømme vores barskab. 

Flere har forsøgt, men emnerne har endnu 
ikke indbetalt kontingentet på kr. 90 pr. år. 

Vi ser frem til mange nye passive med
lemmer. 
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