»RIPOSTEN«
Boldklubben af 1974 · Silkeborg

'

-

;

--

~(tf~

I

Barometeret

MALAKTIER

6000
4000
2000
1000
10

NYE
PASSIVE
MEDLEMMER 1986

5
0

0
5

KONTINGENTRESTANCE
10

KONTINGENTRESTANCE
15

I

1986

1985

1.ARGANG
NR.4
Oplag: 198 stk.

Hvem skal jeg tale med?
Silkeborg B-74
Klubhuset
Marienlundsvej
Tlf. 06 81 53 57
Bestyrelsen:
Formand Knud Larsen
Nattergalevej 2
tlf. 06 82 34 49
Jørn Andreasen
Vidarsvej 10 .
tlf. 06 81 57 99
Kasserer Finn Herlev
Huginsvej 7
tlf. 06 81 10 47
Keld Herlev
Rudbølvej 30
tlf. 06 81 59 14
Claus H. Jensen
Baggesensvej 18
tlf. 06 81 07 48
Benny Pedersen
Præsternarken 34, Them
tlf. 06 84 80 46

Støtteforeningen
Formand
Christian Simonsen
Balle Kirkevej 19
tlf. 06 81 00 11
Søren Fæster
Saxogade 8
tlf. 06 81 19 41
Per H. Jensen
Frederiksberggade 56
tlf. 81 07 59
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Claus H. Jensen
Baggesensvej 18
tlf. 06 81 07 48

Kresten Knudsen
Lyngbygade 57
tlf. 06 82 01 25

Stephen Knudsen
Sanatorievej 14
tlf. 06 81 42 21

Christian Simonsen
Balle Kirkevej 19
tlf. 06 81 00 11

Kent Nielsen
Efterårsvej 3
tlf. 06 81 56 45

Festudvalget
Søren Adsbøl
Dalvejen 42
tlf. 06 81 25 26
Søren Fæster
Saxogade8
tlf. 06 81 19 41
Claus H. Jensen
Baggesensvej 18
tlf. 06 81 07 48
Niels J. Nielsen
Lyngbygade 75
tlf. 06 82 71 52
Poul Østerby
Læssøgade 24
tlf. 06 82 60 97

Udtagelseskomiteen
Jørn Andreasen
Vidarsvej 10
tlf. 06 81 59 11
Keld Herlev
Rudbølvej 30
tlf. 06 81 59 11
Claus H. Jensen
Baggesensvej 18
tlf. 06 81 07 48

Håndboldafdelingen
Henrik Olsen
Sølystvej 30
tlf. 06 82 65 89
Damefodboldafdelingen
Inge Nielsen
Lyngbygade 57
tlf. 06 82 01 25
Oldboysafdelingen
Stephen Knudsen
Sanatorievej 14
tlf. 06 81 42 21
Redaktionen
Finn Herlev
Huginsvej 7
tlf. 06 81 10 47
Per H. jensen
Frederiksberggade 56
tlf. 06 81 07 59
Niels-Henrik Buch
Godthåbsvej 6
tlf. 06 81 13 57
Peter Lodahl
Brokbjergvej 11 J
tlf. 06 81 18 97

Det er nu det fjerde rigtige nummer
af B,74's eget klubblad "RIPOSTEN",
Vi i redaktionen lærer noget for
hvert nummer, og klubbens medlemmer
er flinke til at kommentere bladets
indhold,
Det er oplagt, at vi er meget
modtagelige for kritik - både positiv og negativ, Men een ting vil vi
gerne have medlemmerne til at forstå og acceptere: nemlig at det er
meget svært at få "RIPOSTEN" på gaden så hurtigt, som vi gerne ville,
Dette skyldes flere ting:
For det første skal alle indlæg
til bladet være afleveret i nden
dead-line,
Dette har endnu ikke kunnet ladet
sig gøre, De sidste indlæg til de
faste rubrikker dumper ind af brevsprækken op til een måned efter
dead-line (hvis de overhovedet kommer) - ofte efter flere rykkere,
For det andet skal redaktionen
gennemgå indlæggene og evt, redi13ere s tQf f et.
FQr det tredie skal materialet
skrives ind på vor tekstbehandlingsanlæg, Disketten herfra skal
så konverteres til et bånd, hvorfra
det endelige materiale skrives ud,
Herefter kan bladet "sættes Qp",
Når dette er sket sendes det
hele til trykker, Når materialet
kommer retur herfra skal bladet
kuverteres og sendes,
Alt dette kræver 3-4 møder foruden "summemøder" til træning, Qg
det er ikke altid let at finde en
dag hvor alle redaktionens medlemmer kan,

Vi håber hermed:
- dels at medlemmerne respekterer
dead-line som sidste frist for
indlevering af stof til bladet,
Uden indlæg - intet klubblad,
- dels at medlemmerne har fået en
forståelse for det til tider lidt
uaktuel le stof,
- og dels at læserne forstår vigtigheden af at komme med berettiget
kritik af bladet,
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S6 KREDS 184
SILK 874 1 22
22
SILK KFUM
22
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22
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SORRING 1
22
SILK 878
22
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22
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22
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22
GL.RY
22
SILK KA,.,.

S•)m det fremgår af ovensUende
slutstillinger, har 1986 alt i alt
været et godt år for 8,74,
Serie 4 holdet har klaret sig rimeligt, Holdet har nogle gange været nødsaget til at benyt te sp i 1lere fra 3, holdet, da det ikke har
været muligt at få spillere fra 2,
holdet til at rykke op, Dette er en
111eget uheldig udvikling, som UK i
fremtiden vil slå hårdt ned på, men
herom vil I høre nærmere,
Serie 6 I rykkede jo som bekendt
op, Holdet har været yderst stabilt
spillende hele året, hvilket nok
kan tilbageføres til, at holdet har
kørt med en fast stamme under Uf fe
Koch's selvbestaltede ledelse,
Holdet har ikke haft problemer
med at finde vej til nettet, hvilket et gennemsnit på 5 mål pr, kamp
vidner om, Nu håber vi bare, at
stilen holder i serie 5,

Kontaktperson:
Inge Niel.sen, tlf. Bl 58
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"Problembarnet" serie 6 II har
desværre haft en skuffende sæson,
Holdet har kun vundet enkelte kampe
•)g endte langt nede i tabellen, En
af grundene er uden tvivl den manglende opbakning fra spillerne, Her
tænkes specielt på, at folk bare er
udeblevet fra kampe uden at sende
afbud, Da vi ikke ønsker dette gentaget fremover, opfordres medlemmerne til at komme med nogle gode
fors la·~ ti 1, hvordan vi får spilierne til at overholde tidspunkterne,
Med denne opfordring vil UK sige
tak for året der gik, og vi håber
på, at næste år bliver endnu bedre
og måske lidt lettere for os,
NB: husk træning
onsdag
Virklund .og lørdag på Stadion,

har

Ra..n.di

da.~eafdeii.n.ge.n.
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Riposten

Rip: Hvor
lodbold?

længe

har

du

spillet

R,K, - Det har jeg "forsøgt" på i 3
år, 2 år i Sejs og l år i 8,74,
Rip: Hvad lik dig til at skilte til

8, 74?

R,K, - Vi var 4 piger, der kendte
hinanden fra håndbold, Vi syntes,
det kunne være sjovt at starte et
fodboldhold med piger på vores egen
alder, Da Inge kender Kresten, som
jo va1·mt kunne anbefale 8,74, var
det me•3et naturligt, at det blev
her,
Rip: Hvordan ~'platter du 8, 14.;'

R,K, - En klub med et humørfyldt
klubliv - hvor folk kommer lige så
meget for at hnge sig, som for at
sp i 11 e fodb•) l d,
Rip: Er klubben
andre klubber?

anderledes

end

R,K, - Set fra "damesiden" synes
jeg ikke, at den er anderledes end
and1·e klubber,
Rip: Følger du drengenes kaH!pe?,

R,K, - Nej - jeg har kun set en
halv herrekamp,

i

Kj~ru:J..f

fra.

krydsi:J..d:

fælles arrangementer, hvor vi f,
eks, spillede fodbold med mix,hold
- eller lignende,
Rip: Hvad er dine ambitioner lM
damea l de 1ingen.~

R,K, - At vi skal have et hold,
hvor vi har det rart sammen, og
desuden skal vi vinde over de andre
hold,
~

-wSidste nyt fra
da:m.eafdelin.gen.

Vi er nu vel overstået en god sæson, hvor vi har overrasket alle ikke mindst os selv - med vores
fantast i ske resultater, såvel på
banen som udenfor,
Vi håber, at alle møder op igen
til næste år, De som gik fra efter
"ryst-sammen-festen" er selvfølgel i13 velkomne ti 1 at prøve igen,
1iges•)m de, som vi kun så den
allerførste aften til spillermødet,
VEL MØDT igen i 1987,

Rip: Hvarlor?

R,K, - Fordi vi aldrig spiller
kampe lige efter hinanden (altså
samme dag) - og jeg går heller ikke
så højt op i fodbold,
Rip: Hvad kan elter
gøres bedre i klubben?

din

mening

R,K, - Der måtte godt være nogle

Hej lra Inge og Randi.

PS: Vi er nogle stykker, som har
intentioner om at forbedre vore
indslag til "Riposten" fra næste år
(ja tak (red,)),

Håber du vil 13ive et bidrag med5

STØTTEFORENINGEf\J
Støttens

KVINDER

RUBBER

B-74's
støtteforening
afholdt
general f•)\'samli ng den 21, november
1986 i klubbens l•)kaler, Man vil
især huske denne general forsamling
for to ting: sin korthed, og det
første skridt i retning af
kvindernes ligeberettigelse,
Søren Fæster blev valgt til
ordfører, til stor overraskelse for
de 30 fremmødte, og nok især for
famlilien Herlev, Søren overlod
ordet til formanden Christian, der
berettede om Støttens aktiviteter i
årets løb.
Derefter blev det Kents tui· til
at fremlægge regnskabet ,Sidste års
overskud på kr, 11,000 er blevet
brugt til mange nyanskaffelser, og
da Støtteforeningen i år har
påtaget sig flere af klubbens
udgifter og samtidig har tabt penge
på et indbrud i foråret (forsikringen dækkede kun 60%), var Kent
mere end ti 1freds med årets overskud: kr, 400:
Kent k•)m også ind på de
problemer, der har været med den
sorte kasse samt det succAsfulde
arrangement med Rubber Band - et
arrangement der iøvrigt vil blive
gentaget til næste år (læs om dette
andetsteds i bladet),
Regnskabet blev godkendt ,

VEJ
Derefter var der valg af
bestyrelse, revisor og suppleanter,
Steffen og Per Murer var på valg
til bestyrelsen, men sidstnævnte
ønskede ikke genvalg,
Dameafdelingens repræsentant blev
valgt i stedet for,
Herefter ser den nye bestyrelse
således ud:
Christian, for01and

Kent, kasserer
Claus (selvfølgelig)
fotte
Steffen
Søren Fæster
Suppleanter blev Inge, Ingvar og
Niller,
Torben blev genvalgt som revisor,
mens Jens Jensen blev valgt som
revisorsuppleant,
Der var indkommet et forslag fra
bestyrelsen om forhøjelse af
kontingentet fra 25 til 50 kr,
årligt, Forslaget blev vedtaget,
Da der ikke var kommet flere
forsla13, og der hel ler intet var
under "Eventuelt", takkede Søren
for god ro og orden, og herefter
var Støtten vært for 1idt god mad
•)g dl'ikkelse,

SPILLER

Som bemærket i sidste nummer af
"Riposten" af holdes arrangementet
med Rubber Band igen i 1987 nærmere bestemt lørdag d, 2, maj,
Arrangementet vil i store træk
blive S•)m det første - dog vil vi •,
forsøge at få en bedre afvikling af
bespisningen,
Der har været rejst kritik af deltagerantallet - idet der som bekendt var totalt udsolgt, Dette vil
IKKE blive ændret, da billetprisen
i givet fald vil blive for stor,
Også tidspunktet for "åbningen" af
dørene har været bebrejdet, idet de
første gæster blev lukket ind allerede kl, 17,30, Kritikken er forståelig (da senest ankomne jo som

generaiforsa~i1ng:

P.A

BAND

IGEN

regel får de dårligste pladser),
men næppe rimelig, idet ønsket var
at få en jævn indslusning af deltagerne - da der jo ikke li13efrem
vrimlede med frivillige hjælpere,
Hvorvidt dette forhold ændres til
næste år, vil derfor afhænge af antallet af hjælpere,
Billetterne bliver lidt dyrere i
1987 - nemlig kr, 160,00 pr, stk,
Til gengæld bliver Rubber Band
suppleret med Burb•)n Street Jazzband,
Billetterne vil kunne købes hos
bestyrelsen fra midten af januar,
hvilket vil sige næste måned,
Sidst - men ikke mindst - skal her
rettes en tak ti 1 de som hjalp os
igennem dette års arrangement,
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Det er koldt på toppen, Knud

( 1ilfældigt havde Knud den Store
automatisk følge efter i håb om at
netop i denne gruppe overværet en
kunne narre pengene fra dem,
seriøs diskussion af en amerikansk
Simpelthen et spørgsmål om manaindenrigspolitisk problemstilling.
gement.
Hvor konklusionen blev, at man vilKnud den Store blev brutalt kaldt
le foreslå den amerikanske præsitilbage til virkeligheden. Var det
dent en løsningsmodel til afvikling
virkeligt så tåget udenfor eller
af problemerne omkring de to vævar det "den skønne", ~er kaldte,
sentligste minoritetsgrupper i dagNåh, hvad pokker, Vandet kogte jo
ens USA, I al sin enkelthed mente
også nu,
man fra gruppen, at sendte den ame"Lige et øjeblik du kære, så er
rikanske regering alle negere med
jeg der med theen",
en dol ler i lommen ud på en øde ø,
ville alle af ildisk afsla1ning ~

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

3

. . . Knud den Store ventede tålmodigt på, at det lille gasblus skulle bringe vandet i kog. Imens trak
han overbærende på sine ll'luskuløse
skuldre og havde kun et smil tilovers for de rygter, der ville
vide, ·at der blandt foreningens
lyssky elementer befandt sig en
person, der i et anfald af storhedsvanvid havde udnævnt sig selv
til chef.
Knud den Store kendte godt ti 1
begreber som social-opstigning og
lignende, hvor folk fra lavere
sociale lag forsøger at kravle op
ad stigen i bestræbelserne på at nå
op i lyset. Det S•)llys, ,jer blandt
andet var skyld i Knud den Stores
ufo rskammede sunde hudfarve.
I dette tilfælde fandt han det
svært at tage truslen alvorligt.
Alene den mangel fulde staveteknik.
Det er nu engang vanskeligt at betragte vedkommende som en seriøs
modkandidat til en toplederpost,
når denne be teg_nes S•)m chef - vel
at mærke SJ ÆF.
Næh, så var det mere bekymrende,
at Vekselerdrengen i samarbejde med
Oste-grossisten efterhånden havde
fået omdannet foreningen til en
større ombytningscentral for natural iehandel, der til sammenligning
fik Låsby-Svendsen til at minde om
en halvdagsbydreng. Sidste tiltag
fra førstnævnte gjorde det nu muligt, hvis man vel at mærke var i
besiddelse af underskrevet fuldmagt, at opnå 6~ % rabat på pottemuld og undulater.

g

og

4.

Den 2, oktober 1972 haved Knud den
Store med sine kraftige håndskrift
tydeligt markeret sin modstand mod
Danmarks optagelse i det Europæiske
fællesskab, Det var specielt en bekymring for det danske sprogs udvikling, der U ham på sinde, Han
var ikke meget for, når fremmede
tungemål begyndte at dornminere æteren, som det hedder på nu-dansk.
Danmark er ikke noget stort land,
og det havde forundret Knud den
Store meget, at der inden for landets grænser fandtes mennesker med
dansk indfødsret, der i·ent faktisk
talte et aldeles uforståeligt dialekt. Oprindeligt havde han haft en
alvorlig mistanke om,at det drejede
sig om en uhelbredelig halslidelse,
men det var ikke tilfældet.
Tværtimod havde disse personer, i
forenings- regi opnået en sådan
status, at Knud den Store måtte
nikke anerkendende - det er ikke
let at opnå succes med et sådant
handicap,
En anden gruppe, der på det sidste
havde tiltrukket sig stor opmærksomhed, var Oktan-vennerne, der for
det meste bestod af personer med
tilknytning til automobilbranchen.
Der var her tale om sælgere i den
gode gammeldags forstand, Folk med
virkeli·~ talent,
De kunne , uden sønder 1igt besvær
sælge en malkemaskine til en husmand, og som den naturligste ting i
verden opnå at få mandens eneste ko
i bytte.

---KONKURRENCE _ __
GAMMEL

l

DANSK

Den tilbagevendende konkurrence om
indmeldelse af passive medlemmer i
B-74 har åi·et igennem været noget
tam,
Første gang konkurrencen blev
lanceret vandt Uffe uden modkandidater, Anden gang var der to
•)m buddet, mens der denne gang ikke
var nye, passive medlemmer,
Så sparede vi den flaske,
Det kan undre, at der ikke blandt
med 1emmer nes omgangskreds f i ndes

TIL

REDAKTIONEN
pe1·sone1·, der kan lokkes ti 1 at
støtte B-74 på denne måde. Pr i sen
for passive medlemmer er kun 90 kr,
pr. år,
Vi vil prøve at køre konkurrencen
et par gange til, men får vi ikke
ad denne vej ·mere end et par nye,
passive medlemmer pr. kvartal,
dropper
vi
denne
form
for
hvervning,
Husk du kan vinde ~ flaske Gammel
Dansk,

l
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MASOCH I ·sME-TRÆF ·

Det var en kold og stormfuld dag,
Himlen var vred, og søen pisket til
skum af den stormfulde kuling, Det
var ikke et vejr for hverken mand
eller bæst,
Ikke desto mindre trodsede femten
af klubbens hårdeste halse de
vanskelige forhold og mødte op for
at deltage i den strabasserende
Almindsø-Stafet, Enkelte havde da
også i ellevte time fået kolde
fødder og var udeblevet,
r
Sammen med den øvrige de 1 af den
danske elite ydede alle de frem- •
mødte en formidabel indsats - træningstilstanden taget i betragtnin13 ..
Alle nåede velbeholdte over
målstregen uden at være faret vildt
undervejs, En enkelt påstod, at det
udelukkende skyldtes det usædvan1igt spændende dyreliv, at vedkommendes personlige tid måske nok var
en smule dårligere end forventet, '
De tre B,74 mandskaber var usædvanligt jævnbyrdige og placeredes
som henholdsvis nummer 40 - 41 og
58 ud af de 72 startende hold,
Det satte ingen skår i glæden over
at have gennemført, at det vindende
hold var helt færdige med løbet,
inden 8 74s bedste hold skiftede
til sidste tur,

i
i
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KJELLERUP

Resultattavlen ser .sådan ud:
8, 74 1:
Poul Østerby
18,11
Thomas Jensen 16,39
Henrik Olsen
18,25
Per Hammershøj 17 .48
Niels Nørskov 19 ,57
8,74 2:
Peter Sigaard
Ivan Hounisen
Kresten Knudsen
Morten Pedersen
Søren Adsbøl
8,74 3:
Keld Herlev
Jørn Andreasen
Kenn 8uhl
Kim Kjølhede
Tom Jensen

~p~~~~~~ft~l~

18,42
22,45
16,44
17,58
19,40

m~d

HVIDEVARESERVICE

At drive en klub som 8,74 kræver
tid, entusiasme, en del arbejde og
en g•)d fantasi, Fantasi skal der
til, når der snakkes penge,
Som alle ved, koster det penge at
drive en klub på det niveau, som vi
ønsker at 8,74 skal befinde sig på,
En klub hvor det er en selvfølge,
at der skaffes tøj til 5 hold, at
der købes bolde, hvor der ydes tilskud til kørsel og vask, og hvor ·
der findes klublokaler, der skal
drives og vedligeholdes,
Når vi samtidig har det mål, at
kontingentet skal holdes på et abS•)lut rimeligt niveau - således at
alle har mulighed for at være medlem af det, vi mener er Silkeborgs
bedste klub - så må der fantasi
til , når vi skal skaffe den fornødne kapital, Klubben har tjent
pen13e ved spi 1, ved mål aktier, ved
afvikling af Hjejle-Cup, ved afvikling af koncerter, ved annonceindtægter O•J sidst , men ikke mindst,
ved sponsoraftaler,
Uden de midler, som disse aftaler
giver, er det en umulighed at drive
en klub som B,74, Vi har sponsoraftaler, hvor vi sælger et helt
h•)ld til en sponsor, Andre af taler
dækker kun een trøje, således at et
hold i princippet kan spille med 13
forskellige trøjer,
Som noget nyt har vi i år forsøgt
at lave aftaler, hvor tilskuddet
ha sponsoren afhænger af, hvor
meget vi (medlemmerne) køber for
h•)S sp•)nsoren,

Dette mener vi er en mere tilfredsstillende måde at lave aftaler
på, idet det så er op til os selv,
hvor mange penge der skal tjenes,
KJELLERUP HVIDEVARESERVICE har
indgået en sådan aftale med 8,74,
KJELLERUP HVIDEVARESERVICE handler med alt inden for hvidevarer og
elektriske artikler til absolut rimelige priser, Vi er efterhånden
mange, der kan bekræfte, at man udover en konkurrencedygtig pris •)gså får en virkelig g•)d service,
der gør, at man bør tage Kjellerup
Hvidevareservice med i overvejelserne, inden man næste gang skal
investere i hvidevarer,
8,74's andel i denne aftale er udover visheden om en god handel
til medlemmerne - et beløb svarende
til 3% af prisen på de købte varer,
En aftale, der i 1986 indtil nu
har givet B,74 over kr, 2,ooo,oo,
Dette beløb ·kan du være med til
at gøre større i 1987 ved at kontakte Keld Herlev i klubben eller
privat på tlf, 06-815914,
Dette er en god måde at give sig
selv, familie eller venner en god
handel på - samtidig med at du
støtter 8,74,
Keld Herlev,
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SPILDTE

Det kræver et stort og omfattende
forarbejde at planlæg•Je og afvikle
en afslutningsfest, Dette ofte utaknemmelige arbejde varetages i
klubbens regi af et til formålet
nedsat udvalg,
For at et sådant arrangement skal
blive en succes, kræves det, at
helt bestemte betingelser er opfyldt,
Der er for det første en række
forhold, hvorpå man som arrangør
ikke har nogen indflydelse overhovedet - såsom de fremmødtes antal
•)g humøi·, Eksempelvis er det ikke
heldi•Jt, at der ti 1 en •)prykningsfest/afslutningsfest fra bestyrelsens side ikke er arrangeret en officiel hyldest til rette vedkommende,

mere umage

KRÆFTER

Derimod bør man som arrangør sikre
sig:
- at al le vedkommende modtager
indbydelse i rimelig tid,
- at det af indbydelsen fremgår
hvilken type fest, der er tale om,
- at lokaliteten er velvalgt,
- at der er planlagt en underholdning, der rækker ud over vores udmærkede slagsang, samt- at maden er
af rimelig kvalitet,

VI

HAR

red,

tlf. 82 65 89.

KØBT

Sæsonen er startet med brask og bram
4 kampe 1)9 0 point - men, men
fortvivl ikke, Af erfaring ved vi
jo, at B-74 skal spille sig i
t•)pforn,
Dette kunne tydeligt konstateres
i den sidste turneringskamp, hvor
Gødvad blev udraderet af et på alle
pladser fremragende B-74 hold,
Sejren blev så sikker som 19-10,
Kampprogrammet hænger på
tJpsla•JStavlen i klubben, så mød op
til næste kamp - vi mangler tit
folk til at passe ur,
PS,: Efter 5 sæsoner i serie 4
uden bold har mammomforval teren
endelig bevilget en sådan,
H,O,

Alt i alt bærer arrangementet præg
af et samspil af uheldige •)mstændigheder, Initiativet er udmærket
og intentionerne har uden tvivl
været de bedste - men,,.,

Kontaktperson: Henrik Olsen,

Nykredit
bruger

EN

BOLD

14603 S4H3
Nr.
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Serie 4 herrer,

Holdnavn
TheM GF .....
"'0. Bording--Bal le
Gal ten GF
Galten GF 2
Skovby lF
Gødvad

GIF 2

Vi ri~ lund IF
Knud sø HK
874
Ni111-Føvl i ng 2

Kp

Pt

6

9

(:,

8
7

4

7
6
6
3

4
4

5
5
5
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"'-

4

0

5

0

SIDSTE: vi fortsætter succeen
- den 29.11. blev topholdet
Them slået med 16 - 8.

N

hovedet...

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

V/K. HØGH JEPPESEN. VIRKLUND. 8600 SILKEBORG. (96l 83 60 66 - (06) 83 66 06
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Oldies but Goodies
EN

VÆGTKLASSE

IThe incredible« old-boys har i
deres ansigts fodsved
- under
raottoet Jklog i arbejdet - ført
sig frem til en glamouriøs førsteplads i den lokale rokoko-turnering,
Med fodformede indlæg samt
elegante overskud på mål har disse
pungdyr ført 1g1r I nar d1.1 barettilskuerne tilbage til sidelinjen,
Forhåndsinteressen før den sidste
kamp mod Laven-Linå var enorm,
B-74 skulle hente 2 runer på
tavlen for at rykke op i en større
vægtklasse, Spillernes chassis var
trimmet
under
To~'tsie-Frootsie
Br ians kyndige fumlevorter samt
Steffen l1.1beloldings humlejuice ,
Dette gjorde enhver tale om hisk1.1Jedrenge til skamme,
Rygterne om, at der blandt vore
ang r ibere skulle forefindes frit idsjægere blev dementeret med den
præcision i skuddene, de viste i
første halvleg,
Rygter om, at Dyrenes værn skulle
være indblandet, blev bekræftet ,
Under indtagelsen af diverse
børnebajere i pausen blev det
besluttet,
at
oprykningsfesten
skulle være en realitet ,
Efter pausen diskuterede vore
forsvarere, Det te så ivrigt, at en

OP

DISCOUNTUDGAVE

d V
a r.: estergade 17 - 8600Silkeborg
Tlf. 06-8210 77 - 8211 46

I lyset af de seneste handelstal er
vi blevet tvunget til at foretage
nogle drastiske nedskæringer på
bladkonti:len,
Derfor forsøger vi os i redaktionsudvalget med en billig-udgave
af RIPOSTEN,
Førhen har vi brugt fotosats, som
er blevet lavet ude i byen, men
denne gang laver vi hele skidtet på
det nye tekstbehandlingsanlæ13,
Det betyder, at vi i forhold til
sidste nummer sparer 1800 kr,
Derudover kan vi gøre produktionstiden no 13et kortere, ... hvis v1·
ellers får indlæggene til tiden,

En ~d sæson var slut, og ~-----------------~------------~re~d~·~
rygterne siger, at holdet fra næste J
år forstærkes med Lei sne r-pædagogen
v~'Ile-Bolle

Svend,

I sæsonen 87/87 vil vi igen
servere charmør-bold med masser af
knopper på sugerørene ,
Vores fan-klub ledes også i
sæsonen af Sjæfen og PadrMe Niels,

' ).,...__

~'

Dl, V, h,
Vdvalget for
1Killer Licenset

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

HEDE TRYK

(Jffe H1.1ngersntd,
Kristian
Oinglevand samt Lars Sveskelæder

fik presset modstande rnes forsvar
så nieget i bund, at vort forsvar
kunne få tid til at hæve gevinsterne i totalisatoren,
Kampen endte 4-2 t il B- 74 og
det.te blev fejret 111ed en kasse
amok-vand,

OG BILLIGERE

aer ø v e1 4. 8 600 silk ebor g
te l 06 823321

lokal
landbrugsmedhjælper kunne
nette to gange i tiden 59,8 sek.
Dette fik Ton1eter-lb og s~'faneser-Kn1.1d til at forlange nogle
råstabile mål i den anden ende,
På dette tidspunkt var holdene
spillet ned til 2-2 i lokaltotalisatoren ,
Denne
chokerende
meddelelse fik sat så meget fut i
angrebets gangvorter, at lavenLinås forsvar lignede en flok
løbske karruseller,

·.·.
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