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Hvem skal jeg tale med? · 

Silkeborg B-74 Claus H. Jensen Kresten Knudsen 

Klubhuset Baggesensvej 18 Lyngbygade 57 

Marienlundsvej tlf. 06 81 07 48 tlf. 06 82 01 25 

Tlf. 06 81 53 57 Stephen Knudsen Christian Simonsen 
Sanatorievej 14 Balle Kirkevej 19 

Bestyrelsen: 
tlf. 06 81 42 21 tlf. 06 81 00 11 

Formand Knud Larsen Kent Nielsen 
Håndbold-

Nattergalevej 2 Efterårsvej 3 
tlf. 06 82 34 49 tlf. 06 81 56 45 

afdelingen 

I Henrik Olsen 
Jørn Andreasen Festudvalget Sølystvej 30 
Vidarsvej 10 Søren Adsbøl tlf. 06 82 65 89 
tlf. 06 81 57 99 Dalvejen 42 

Kasserer Finn Herlev 
tlf. 06 81 25 26 Damefodbold-

Huginsvej 7 Søren Fæster afdelingen 

tlf. 06 81 10 47 Saxogade 8 
Inge Nielsen 

tlf. 06 81 19 41 
Lyngbygade 57 

Keld Herlev tlf. 06 82 01 25 
Rudbølvej 30 Claus H. Jensen 
tlf. 06 81 59 14 Baggesensvej18 Oldboys-

Claus H. Jensen 
tlf. 06 81 07 48 afdelingen 

Baggesensvej 18 Niels J. Nielsen 
Stephen Knudsen 

tlf. 06 81 07 48 Lyngbygade 75 
Sanatorievej 14 

tlf. 06 82 71 52 
tlf. 06 81 42 21 

Benny Pedersen 
Præsternarken 34, Them Poul Østerby Redaktionen 
tlf. 06 84 80 46 Læssøgade 24 Finn Herlev 

Støtteforeningen 
tlf. 06 82 60 97 Huginsvej 7 

Formand Udtagelses- tlf. 06 81 10 47 

Christian Simonsen komiteen Per H. jensen 
Balle Kirkevej 19 Jørn Andreasen Frederiksberggade 56 
tlf. 06 81 00 11 Vidarsvej 10 tlf. 06 81 07 59 

tlf. 06 81 59 11 
Søren Fæster Niels-Henrik Buch 
Saxogade 8 Keld Herlev Godthåbsvej 6 
tlf. 06 81 19 41 Rudbølvej 30 tlf. 06 81 13 57 

tlf. 06 81 59 11 
Per H. Jensen 
Frederiksberggade 56 Claus H. Jensen Peter Lodahl 

tlf. 81 07 59 Baggesensvej 18 Brokbjergvej 11 J 
tlf. 06 81 07 48 tlf. 06 81 18 97 
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'lederen 

Tordenskjolds 
soldater 
Når en forening med en økonomisk basis 
og et medlemsgrundlag som vores har in
tentioner om at danne nogle inspirerende 
rammer om et positivt klubliv, er det nød
vendigt, at nogle fastsatte betingelser op
fyldes. 

Da medlemmerne er foreningens eneste 
aktiv, er det selvsagt blandt disse, at ar
bejdsopgaverne og dermed ansvaret skal 
fordeles. 

Ofte ses det, at netop ansvaret for di
verse arrangementers praktiske afvikling 
hviler på de samme personer gang efter 

galng._ · b d 1· · 0 1 pnnc1ppet ør et natur 1gv1s være sa e-
des, at alle medlemmer i fællesskab bærer 
ansvaret for, at klublivet som helhed funge
rer til alles fulde tilfredshed. 

Derfor er det op til det enkelte medlem at 
afgøre med sig selv, om vedkommende er 
det omtalte ansvar voksens og i stand til at 
leve op til det Qældende princip: »ønsker 
man at nyde, ma man ogsa være villig til at 
yde". 

Alt i alt kan ovenstående opsummeres til 
følgende vejledende retningslinier: 

- kom med mange gode ideer. 
- deltag aktivt i planlægningen. 
- mød op til det pågældende arrange-

ment. 
- tilbyd din hjælp ved den praktiske afvik-

ling. 
- giv en saglig og konstruktiv kritik. 
- gå i seng med god samvittighed. 

red. 

* 

~ster~ 
Hostrupsgade 24 . 8600 Silkeborg 
Telf. 06- 82 28 40 
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fodbold 

HJEJLE-CUP 86 
Sene afbud 
For syvende gang havde vi inviteret til 
Hjejl~-cup, og følgende hold havde modta
get invitation: Brædstrup, Odder, Sunds, 
Sneibjerg, Hou, Spjald og Virklund. 

Pa grund at tre. meget sene a_f~ud fra 
Sunds (sidste ars vinderhold), Snejbjerg og 
Spjald var vi nødsaget til at indskrænke 
stævnet til kun seks hold, idet det lykkedes 
os at få Gødvad med. 

Det skal hertil siges, at der har været tale 
om at invitere lokale hold i stedet for. Her 
tænkes på Sejs, Resenbro m.v. _ud ove_r 
Virklund og Gødvad. Dette overvejes nu til 
Hjejle-cup 87. 

Med kun seks hold blev hele stævnet af
holdt om lørdagen. Holdene blev inddelt i to 
puljer, som kom til at se sådan ud: 

Pulje 1: Hou, Brædstrup og Virklund. 
Pulje 2: Gødvad, B74 og Odder. 

Puljekampe 
I den første kamp skulle vi møde Gødvad. 
Trods en del nerver hos de yngste spillere 
(dem på 27 år) spillede vi helt pænt og 
vandt med 4-1. Thomas, Peter Stadel, Er
win og Ulrik lavede målene. Gødvad fik re
duceret på et korrekt dømt straffespark. 

Efter denne kamp skulle Odder ordnE;JS, 
men da Niels og Claus sad over, var det in
gen sag for Odder at vinde 4-2. Peter Sig
gård satte sig i respekt ved at kanonere bol

0
-

den i mål til 1-2, og Thomas blev ramt pa 
benet, hvorved han reducerede til 2-4. 
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I puljens sidste kamp vandt Odder over 
Gødvad med 6-1, og slutstillingen i pul
jerne blev: 

Pulje1: 
1 - Brædstrup 
2-Virklund 
3-Hou 

Pulje2: 
1-0dder 
2-874 
3-Gødvad 

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

• . r 

Nyt pokalskab 
I kampen om 3.-pladsen skulle vi altså 
møde Virklund (ærkefjenden). Der var tale 
om et revancheopgør, idet vi slog dem i 
kampen om 3.-pladsen sidste år. 

Peter Stadel åbnede scoringen ved at 
score på straffespark, men Virklund udlig
nede til 1-1, hvilket var stillingen ved pau
sen. 12. halvleg var kræfterne ved at slippe 
op, og vi kom bagud 1-2. Dette var stillin
gen indtil 2 min. lør tid, da »backen" Ole 
Sam - som havde glemt, at vi havde byttet 
banehalvdel - pludselig fik bolden manøv
reret gennem målmandens ben til 2-2. 

Dette betød forlænget spilletid, og her 
sikrede vi os trediepladsen takket være vo
res gode kondition og mål af Ulrik og Tho
mas. 

Denne tredieplads blev honoreret med 
en pokal, hvilket nu er årsag til, at vi må ud
vide pokalskabet eller anskaffe os et nyt. 

Den endelige vinder af Hjejle-cuppen 
blev Odder, der slog Brædstrup med 3-2 . 
Odder får derved som det første hold sit 
navn i vandrepokalen for anden gang. 

I kampen om sidstepladsen trak Gødvad 
for andet år i træk det korteste strå, da de 
blev besejret af Hou med 1-3. 

B 74 indkalder herved til 

ordinær generalforsamling 
torsdag den 4 december 1986 

kl. 19.00 i klublokalet. 

Dagsorden ifølge vedtægterne. 

Forslag, der ønskes behandlet på general
forsamlingen, skal være bestyrelsen i 
hænde senest den 20. november 1986. 

Bestyre/sen 

D fodbold Kontaktperson: 
ame Inge Niel.sen, tlf. 81 58 1_2. 

»Sorteringsfest« 
Nu er det vist på tide, at pigerne fra B74 
kommer med et lille indlæg. I skrivende 
stund er vi lige kommet igang med efterårs
sæsonen. Vi roede i træner Kims Lada til Ry 
og spillede en dejlig godt fightende kamp. 
Siden sidste indlæg har vi holdt en »ryst
sammen-fest«, som næste uge skiftede 
navn til »Sorteringsfest«, idet 7 spillere 
holdt ugen efter. Om det var fordi herrerne 
kom sent og forstyrrede, eller fordi de ikke 
var med fra starten, skal være ubesvaret. 
Maden var god, pita'er med blandet fyld, og 
underholdningen sørgede vi selv for. Men 
blandt de spiflere, som er tilbage, er kam
meratskabet helt i top, og vi har det hygge
ligt såvel til træning som til sodavanderne i 
kfubhuset bagefter. 

--© 

ØI.f.i it>jfM4 
WALTHER FRIEDRICH 
TORVET 10 ·SILKEBORG· TELF. 06·82 2120 
STORT UDVALG I SPORTSPRÆMIER 

VI SØRGER FOR GRAVERING 

STØT vore annoncører -de støtter os. 
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RETURKAMPEN 
Endnu engang vil Deres udsendte stjerne
reporter berette om et fodboldholds stræ
ben efter en topposition i en dansk serie 4. 

Og hvad er mere nærliggende end retur
kampen mod Høgilddrengenes succesrige 
1. karlehold? 

Skæbnen ville, at efterårssæsonens 1. 
kamp lå på Regatta-lørdag. Ifølge UK's (uk
valificerede klummergøje) snedige, taktiske 
dispositioner skulle det denne gang være 
muligt at stille fuldt hold. 

Og det lykkedes. 
Da kampen blev fløjtet igang, var det 

manden med den laveste alkoholprocent, 
som strøg på bænken. 

Uffe kunne ikke, trods en relativ lille 
kropsvægt, præstere en promille på over 
4V4, en noget skuffende indsats i ølteltene 
på havnen om fredagen må nok siges at 
have skylden. 

Derimod levede Samowitz, Schwart
skopf stærkt op til deres rygte ved tilsam
men at opnå at have mere alkohol end blod 
i årene, men det skal med, at deres øjne 
stod fint til deres klubs farver. 

Overraskende kom Niels Henrik Pudsek
lud ind på en suveræn 3. plads, med en 
middelsvær alkoholforgiftning samt en 
utrolig dårlig mave. 

Men det skulle senere vise sig at SS (Sam 
og Sch.kopf), 2 flasker whisky + 1 flaske 
portvin skulle gøre underværker og afgøre 
denne med spænding imødesete mandfol
kematch. 

Som sædvanlig var »De røde« presset to
talt i bund i de første 183/4 minut, hvor 
Købmanden ikke engagn nåede at få skre
vet slutseddel med Høgilds højre wing, se 
sidste referat, idet han på sædvanlig be
snærende vis tog sig af alt inden for ram
men (nej! ikke øl). 

Så kom chocket, med et klokkerent for
kert ramt skud hopper læderet i rusen. 
Målscorer: Schwartzkopf. 
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3. gang denne gudsbenåede fighter, som 
praktisk taget stod lige op af sin sygeseng, 
smed gips og krykker og ventede 13/4 år 
med at spille topfodbold igen, rørte bolden. 

Havde Onkel Sam ikke taget sig af denne 
garderhøje personlighed aftenen før og 
slæbt ham gennem både Sodoma og Go
morra, samt en del øltelte, ville han (ikke 
Sam) have ramt bolden rent. Og så: Farvel 
klat. 

Mere skete der ikke i halvlegen. 
10 min. inde i 2. halvleg scorer yndlingen 

igen. 
At klatten kunne slås ind med en optøet 

W2 liters Regnbueis fra Rønbjerg, melder 
historien intet om. 

Høgild-drengen får heldigt udlignet da 
forsvaret jokker rundt i en comalignende til
stand og sælger Købmanden. 

Han får dog endelig underskriften og gør 
samtidig højre wing til forretningsfører med 
direkte reference til købmanden, så organi
sationen beholder linie-stabsprincippet 
med kort kommandovej og klare komando
linier, som det senere forklares. 

2-1. Så viser Kenn PC-Buh/ sit format 
igen. Til linien, skråt bagud, og hvem er der, 
nemlig Thomas-ind med lortet-Jensen. 
Denne gang kunne en 50 grams pose vat 
have gjort det, men han valgte klogeligt høj
rebenet. 

Et par minutter senere scorede banens 
anden neger. En Høgild-dreng, omend im
porteret. 

Målet blev godkendt. 
Han fik efter kampen kontrakt med 

Købmanden, som ville bruge ham til at 
trampe affald, direkte underlagt (organisa
torisk) Viggo, en mavesur gammel hankat, 
som huserer i HØgild. 

Denne stilling varede ikkelænge. 
Peter Stade/fes igennem og scorede sik

kert til 4-2, og Erwin gjorde det til 5-2 på et 
mål næsten magen til. 

Succes'envar i hus. Gutterne kunne med 
god samvittighed indtage de obligatoriske 
16 øl i klubben. 

Fædrene Fubs var så rar at give en kasse 
af de grønne, skrevet på Thomas' regning, 
som derefter fik lukket for kreditten. 

Det forlyder, at Thomas, Sam, Fisker + 
Muren gennemførte det hidtil mest alvor
lige forsøg på at nå at udrydde spiritussen i 
Silkeborg-området, nogenlunde bistået af 
andre af klubbens etablerede navne. 

Summa summarum: Kampen blev vun
det, og serie 4 burde nu kunne blive i serie 
4, og der er en uhyggelig vished om, at der 
muligvis kan blive tale om en oprykning (for
uden 6.1). 

Et krisemøde lurer. 

Deres udsendte 

w 
STØITEFORENINGEN 

Generalforsamling 
i »Støtten« 
Der indkaldes herved til ordinær generalfor
samling i B 74 - Støtteforening fredag den 
21.11.1986, kl. 19.00 i klublokalet. 

Dagsorden iflg. vedtægterne. Forslag, 
der ønskes behandlet på generalforsamlin
gen skal være bestyrelsen i hænde senest 
14 dage før afholdelse af generalforsamlin
gen. 

Båndene 
forsvinder 
Vi har et stort problem med vore kassette
bånd. 

De forsvinger simpelthen. 
Derfor: Hvis du vil låne et, så sig det lige 

til en stabens folk, og husk at aflevere det 
igen. 

Rabat hos 
Reimar Nielsen 
Vi har oprettet en konto hos Reimar Niel
sen, hvor stabens medlemmer kan opnå 
10% rabat. 

Nærmere oplysninger hos Kent. 

Den sorte kasse 
Som det nok er blevet de fleste bekendt, 
har vi et stykke tid set os nødsaget til at 
lukke totalt for »den sorte kasse«. Disse 
drastiske skridt-som vi advarede mod i Rl
POSTENs første udgave - blev nødvendi
ge, da der var et udestående på over kr. 
10.000,00 i »kassen«. Vi blev nødt til at låne 
penge i banken for at kunne betale diverse 
regninger, hvilket selvfølgelig er helt uac
ceptabelt, når vi i stedet burde have penge 
til rådighed på bankkontoen. Derfor vil vi 
endnu en~ang henstille til, at du holder din 
regning pa et minimum og betaler jævnligt. 
Der er i dag nogle regninger, der er ret 
gamle (2-3 måneder). Endelig vil vi gøre det 
klart, at et fortsat misbrug af kreditten vil 
betyde en permanent lukning af »den sorte 
kasse«. 

»Rubber Band« 
vender tilbage 
Du kan godt begynde at spare sammen til 
årets fest 1987, idet det - efter lange og 
seje forhandlinger - tilsyneladende er lyk
kedes for Kent at engagere »Rubber Band« 
i 1987. Vi vil omtale festen i senere nummer 
af »RIPOSTEN«. 
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INTERVIEW 
SÅDAN ER B-74 OGSÅ. 

En samtale på papir med et nyt medlem 
- Kumar (Harry Jensen) 

En eller anden spørger dumt: 
Hvad fik dig til at søge til B 74? 
Overlegent svarer jeg tilbage til denne per
son med følgende visdomsord: Nu forhol
der det sig jo sådan, at jeg ikke ligefrem 
søgte til B 74. Nej, det var nærmere sådan, 
at jeg blev »opdaget« af en af klubbens 
mange talentspejdere. 

Det forholdt sig således, at jeg på davæ
rende tidspunkt fik åndenød, hvis jeg blev 
udsat for svære fysiske tJdfoldelser, såsom 
at hjælpe ældre damer over gaden, besøge 
venner, som boede højere end 1. sal og lig
nende bevægelsesprægede aktiviteter. 

På den anden side mente jeg heller ikke, 
at det var menneskeligt muligt at skære 
yderligere ned på mit cigaret- og ølforbrug. 

En udmærket løsning på mit problem, 
mente jeg derfor, ville være at skrive kon
trakt med en af de førende sportsklubber i 
Silkeborg. . 

En sådan klub ville være fyldt med lige
sindede, seriøse sportsfanatikere, og mit 
konditionsproblem ville på ingen tid være 
en saga blot, hvis jeg trænede et par uger 
eller to (troede jeg). 

Desværre kom jeg af vanvare til at nævne 
disse ting for en skummelt udseende per
son ved navn hr. Claus Jensen. 

Denne lidet nævneværdige person indså 
straks fordelen ved at have en autoritet in
denfor fodboldspillets ædle kunst knyttet til 
B 74s spillertrup, og inden Karl Smart her 
vidste af det, var kontrakten underskrevet 
og bordet fangede. Ærgerligt men sandt, 
nemlig! 

Nu skulle man tro at spørgeren havde 
fået nok men i stedet for stiller vedkom
mende bare et nyt spørgsmål: 
Hvordan blev du modtaget i klubben? 
Jeg bliver en smule målløs over nE:ltop de~te 
spørgsmål, men genvinder hurtigt fatnin
gen og svarer frejdigt: 

0 

Bortset fra visse personer, som jeg skal 
skåne eventuelle læsere nærmere for ~t 
høre nærmere om (disse personer begik 
blandt · meget andet den slyngelstreg at 
klæbe et mærkat med påskriften »WHITES 
ONLY« op på døren til klubbens eneste sa
nitære nødudgang, (det er toilettet, jeg n:e~ 
ner), synes jeg, det er dejligt at befinde .sig 1 
en sportsklub, hvor .netop folks se.nøse 
holdning til tingene giver sig udtryk 1 den 
dagligdags omgangsform. 

Skulle man en dag uforvarende komme 
til at slå vejen omkring »Sumpen« e~er ~ræ
ning, mærker man straks den entus1ast1ske 
og "" engagerede atr:nosfære, hvor klu~
bens medlemmer venligt, men strengt seri
øst forklarer lægfolk som jeg, om fodbold
spillets finere finesser. Derudover er »Sum
pen« vel nok det sted i Silkeborg, hvor der er 
flest varme folk og kolde øl. Et dejligt sted, 
bestemt. 

Intervieweren er en påtrængende herre, 
tænker jeg, idet den~e straks fremturer 
med et tredje spørgsmal: 

0 

Hvilke forventninger havde du pa for
hånd til B 74 - blev disse indfriet? 

Hertil kan jeg kun svare: 
Som ny kontraktspiller h~r man s~lvføl

gelig nogle forventninger til de faciliteter 
klubben kan tilbyde. 

Jeg fandt hurtigt ud af, at ting som f. ek~. 
omklædningsrummene lod en hel del til
bage at ønske (især mangler der varmt 
vand). 

Derimod så det ud til, at man havde prø
vet at opveje for disse m<;ingler da »Sum
pen« blev indrettet. Her finder man store 
moderne køleanlæg (beregnet til de lige så 
store ølbeholdninger), det nyeste inden for 
musikanlæg med både Hi-Fi og stereo 
samt ikke at forglemme et rigt varieret ud
valg i snaks og slik (venligst udlånt af en af 
de førende grosserere i Silkeborg). 

I 

l 
I 
I 

I 

H ' angår det menneskelige, kan jeg 
kun de, at de forventninger, jeg end måtte 
have haft, er blevet mere end indfriet, idet 
alle (som regel) er meget flinke - selv mod 
mig. 

Færdigt arbejde, tænker jeg, men straks 
får jeg et nyt dumt spørgsmål: 

Hvad adskiller - efter din mening - B 74 
fra andre idrætsklubber? 

Det er umuligt at svare på, tænker jeg, 
men efter et kort øjeblik fatter jeg mig og 
udtaler disse visdomsord: 

Jeg synes, B 74 adskiller sig på alle områ
der fra andre sportsklubber. Det er derfor, 
jeg er medlem. 
Her er nemlig ingen konkurrenceræs (og 
endnu bedre - ingen træner). 
Alt foregår meget afslappet og alle kender 
hinanden (om ikke personligt så dog af 
rygte (dårligt rygte?). 

Her føler man virkelig, at det er os - med
lemmerne - der er klubben. 

Nykreclit 
bruger 
hovedet ... 

Vestergade 4, 1. 
8600 Silkeborg 
Tlf. (06) 8119 88 

Intervieweren ler overbærende ad mine 
sidste ord og spørger da: 

Hvordan vurderer du B 74's fremtidsmu
ligheder? 

Nå da da, tænker man uvilkårligt, nu er 
sandhedens time kommet, så hertil må jeg 
overlegent svare: 
Såfremt successen ikke stiger os til hove
det, tror jeg, vi kan gå mange fremgangs
rige år i serie 6 i møde. 

Skulle vi derimod (mod forventning og 
vores eget hårde slid) være så(?) heldige af 
rykke op, vil vi ha en fest nemlig. 

Sluttelig fremkommer spørgeren med be
mærkningen: 

Har du betalt kontingentet? 
Kumar: ingen kommentarer, jeg forlanger 
at tale med min advokat før:.st. 
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Dødsfald 
Alfred Larsen er død! 
Det var med stor sorg, at vi i B 74 modtog 
budskabet om Alred Larsens død. 

Alfred vil i B 74 blive husket som en sand 
ven, der med sin lune og sit venlige væsen 
altid var villig til at give en hjælpende hånd. 

Vi har haft den glæde, at Alfred i en år
række arbejdede på stadion, hvor vi altid 
har haft vore græsgange. Vi betragtede 
ham som en af vore, og føler også, at Al
freds hjerte bankede for B 74 i de år. 

Således var han passivt medlem i vor 
klub, indtil han søgterover til Søholt. 

Alfred har deltaget i flere af vore fester og 
var ved disse lejligheder altid i godt humør, 
som smittede af på de øvrige deltagere. 

Alle fodboldglade silkeborgensere vil 
savne Larsen. Med piben i munden og den 
lille, bløde hat tilbagelagde han mange kilo
meter på Silkeborg stadion. Dette festlige 
indslag vil blive husket og savnet. 

Vore tanker går til familien, som skal vide, 
at Alfred Larsen altid vil have en plads i vore 
hjerter. 

Æret være hans minde. 

~ rr ~ 
Hf ortens D .. lner Transportable' .. . (\ 

(;EN BEDSTE! t~~ r-----.. 

GOD MAD GØR ~::_ 

EN GOD FEST BEDRE! ')) 

fOGSg :~ . ~ li 
SPORTSKLUBBEN ' ) (\ HJORTEN 

Den direkte linie tii køkkenet: 82 91 33'>·-.... 
eller 82 93 20. 
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Fra rygternes 
overdrev 
Det forlyder fra pålidelig kilde 
- at Finn H. er nøjagtig en ølkasse højere 

end Bruno. 
- klubben har planer om at arrangere en 

træningsturnering for dameafdelingen -
en såkaldt Hejre-cup. 

- at 0.le P. o,g Fubs, henholdsvis Inger og 
Blrg1tte, pa det kraftigste har bidraget til 
bade den danske folkeskoles og klub
bens fremtidige eksistensgrundlag -
med intet mindre end tre (3) drengebørn. 

- at Thomas og Bruno i omklædningsrum
mene har ladet installere et stk. koldt
var:idsbruser uden spreder i 0,85 meters 
højde. 

- at Uffe Koch har fået dobbelt gevinst. 

Konkurrencen 
I den løbende konkurrence om indmeldelse 
af passive medlemmer er der denne gang 
to om budet. 

Så vi skal have foretaget lodtrækning 
mellem Benny Bomstærk og Per Murer, der 
hver har indmeldt et medlem. 

Lodtrækningen og præmieoverrækkei
sen vil ske ved vores afslutningsfest. 

Vi fortsætter denne konkurrence, og vi 
forventer, at det strømmer ind med nye pas
sive medlemmer inden næste deadline. 

Indtil nu har det været for nemt at vinde 
en halv flaske Gl. Dansk. 

Stillinger efter 
forårsturneringen: 
Serie 4, kreds 52 
Sejs . ...... . .......... . ... 11 20 
Give ..................... 11 16 
Virklund .......... . ........ 11 14 
Brande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 13 
Silkeborg B 7 4 . . _ .......... 11 13 
Uhre ..................... 11 13 
Nr. Snede ................. 11 10 
Them . ................... 11 10 
Kølkær ........... - . . . . . . . . 11 7 
Silkeborg IF 2 .............. 11 5 
Klovborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 5 
Høgild ............. . ...... 11 4 

Serie 6, kreds 184 
SilkeborgB741 """ " ""11 18 
Silkeborg KFUM 2 .. . .. ..... 11 18 
Gjern ..................... 11 16 
Gødvad 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 13 
Øster Bording ........ .. ... . 11 11 
Silkeborg B 78 ............. 11 10 
Sorring 1 ........ ... .... .. . 11 10 
Gl.Ry .................... 11 9 
Resenbro ................. 11 8 
FK 73 3 .... . .............. 11 7 
laven .................... 11 5 
Silkeborg Kamm. . ..... ... .. 11 5 

Serie 6, kreds 183 
Engesvang . . . . . . . . . . . . . . . . 11 18 
Silkeborg B . .... . .......... 11 18 
Them .... ............... . 11 18 
Gødvad 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 16 
Silkeborg KFUM 1 .......... 11 16 
Funder ...... . ............ 11 13 
FK 73 2 ......... . ......... 11 8 
Skægkær 2 . . . . . . . . . . . . . . . . 11 7 
Virklund ................... 11 7 
Sejs ............ . .. . ... .. . 11 6 
Silkeborg B 74 2 ........ . ... 11 4 
Gjessø ....... . ........ . .. 11 0 
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flere penge at ra ~,..,,}'{SKE 
ed det sarrune... \.~l Bt;~}S, 

Om der har været 
fest? 
Jooo - der har været fest. Hjejle-cup-fest. 
Det var der desværre alt for fa, der fandt ud 
af. Tilslutningen var sparsom, men heldig
vis er der da gæve gutter, der ikke går af ve
jen for både fest til Hjejle-cup og Regatta
fest week-end'en efter. 

Men selv om der ikke var ret mange, så 
det ud dagen efter, som om der havde væ
ret tredobbelt så mange, som tilfældet var .. . 
men sådan er vi jo. 

Festen forløb ellers godt. Med medbragt 
grillmad, som blev indtaget enten helt råt el
ler totalt forkullet. Men hvad betyder det, 
når der var godt med fadøl. 

For at alle nu kan få sat kryds i kalenderen 
og samlet kræfter, har vi allerede nu fastsat 
afslutningsfesten (oprykningsfesten???) 
til: 

LØRDAG DEN 8. NOVEMBER 1986. 

Anstrengelserne går nu ud på at finde eg
nede lokaler, hvor omegnen og ikke mindst 
de nærmeste naboer er af lignende artsfæl
ler, der kan holde til et 874-BRAG. 

Festudvalget 

_vi ør os 

V/K. HØGH JEPPESEN . VIRKLUND. 8600 SILKEBORG . (G6) 83 60 66 - (06) 83 66 06 

Hind bold 
Håndboldsæsonen 
starter i oktober 
Ønsker du at spille håndbold i den kom
mende sæson, skal du snarest meddele 
dette til Henrik. 

Kontingentet i år er som tidligere 150,- kr. 
med mulighed for at der bliver opkrævet et 
mindre tillægsbeløb, såfremt det ikke kan 
løbe rundt. 

Vi undgik iøvrigt at rykke ned i sidste sæ
son, så vi spiller også i år i serie 4 (ligesom 
i fodbold). 

Skynd jer med tilmeldingen! 

Kontaktperson : Henrik Olsen, 
tlf. 82 65 89. 

BEDR E OG BILL I GE RE 

HEDE TRYK 
EE>røve14 . 8600 silkebor g 
tel06823321 

Knud Formand rister runer. 

"HOF er ikke det værste vi har .. :' 
Depot v/ Erik Kvorning 13 



Oldies but Goodies 
I en tid, hvor de unge vil være stuntmænd 
eller seriespillere, må man indrømme, at 
det er en befrielse, at se ål-boys drengene 
skumme om ædespalterne af spilleglæde. 

Med ildhu i røven er det en sand fryd at 
opleve disse drenge retfæddiggøre deres 
store ølregninger i kontant fodbold. 

Her er livets store og små oplevelser kogt 
ned til 70 minutters strømlinet og aggressiv 
bold. Her er "giv mig en pakke«-Preben 
(spilleren med en fræk, charmerende og 
våd fodbold-fantasi). Her prøver Kristian 
med fintunet fodbold tam-tam at føre mod
standeren på en virtuos rundrejse i fod
bold-spillets mangfoldigheder. Holdet har 
- i deres evne til forandring-forstået at føre 
spillere som Gud-Gin, Pif-Paf-Knud, Uffe 
the Haarder og Tjernobyl-Svend frem til gla
mourøse højder. Dette, suppleret med 1 del 
bold og 5 dele fantasi, har gjort denne mix 
til sommerens nydelse, på banen såvel 
som blandt vor(e) fan(s). 

Da holdet udmærket er klar over, at vores 
effektivitet på banen bare er en form for in
telligent dovenskab, er ÅB'ernes alt over
skyggende problemer i efteråret: 
1) Hvordan undgår vi at rykke op? 
2) Vil Mojn give en omgang humlesaft til 

holdet? 
3) Kan holdet bære overgangen fra amatør 

til prof. fodbold? 
På trods af disse jordiske problemer vil hol
det også i efterårssæsonen forsøge at 
spille himmelsk fodbold. 

PS: I øvrigt starter vors Europaturne den 
27.9.86 på Svostrup Kro, hvor vi vil slå et 
slag for naturalie-bold. 

På gensyn! 

for ÅS-afdelingen 

Bruno Schumacher 
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Kampprogram 
Serie 4, kreds 52 
27.9. B 74- Nr. Snede 

4.10. Kølkær- B 74 
11.10. B 74-Virklund 
18.10. SIF-874 

Serie 6, kreds 184 

kl. 16.00 
kl. 13.30 
kl. 13.30 
kl. 14.00 

28.9. B 78- B 74 
5.10. B 74- laven 

kl. 10.00 1-----------------i 
12.10. Ø.Bording-874 
19.10. B 74-Silkeborg Karilm. 

Serie 6, kreds 183 _ 
28.9. KFUM- B 74 

5.10. B 74- Them 
12.10. Funder- B 74 
19.10. B 74-Virklund 

kl. 13.30 
kl. 10.00 
kl. 10.00 

kl. 10.00 
kl. 10.00 
kl. 11.00 
kl. 10.00 

adr.: \festergade 17 - 8600 Silkeborg 
Tlf. 06-8210 77 - 8211 46 

EFTERLYSNING 
Vor formand (Knud Storhøvding) har ved 
flere festlige lejligheder lavet en fortsat beret
ning om livet i klubben (på lejrpladsen): B-74 
SAGAEN. 
Vi er flere, der gerne vil have den komplette 
samling til vores scrap-bog, så hvis du skulle 
ligge inde med en eller flere af disse (dog 
ikke den seneste), bedes de kontakte Per 
Murer, så vi kan få bragt vor saga jour. 

Nyt fra bestyrelsen 
Siden sidst har vi i klubben anskaffet et 
tekstbehandlingsanlæg, som skal bruges 
bl.a. ved udgivelsen af dette udmærkede 
blad, medlemskartotek, udskrivning af la
bels ved forsendelse osv. 

Og så har vi forsvaret vore stolte traditio
ner i Hjejle-cup'en med endnu en 3.-plads. 
Hvad skal vi da gøre ved alle disse pokaler? 
Og der kommer jo sikkert mange flere end
nu. 

Et helt andet problem er vore bolde. Der 
forsvinder næsten bolde hver aften til træ
ning, så vær mere påpasselig med at få bol
dene med retur til klubhuset, ellers er der jo 
ikke sket de helt store ting her i sommerfe
rieperioden, så nu ser vi jo frem til en spæn
dende efterårsturnering, som jo gerne 
skulle ende med oprykninger og dertil hø
rende oprykningsfester. 

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. 

15 


