»RIPOSTEN«
Boldklubben af 1974 · Silkeborg
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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
Niels-Henrik Buch
Godthåbsvej 6
tlf. 06 81 13 57
Claus H. Jensen
Baggesensvej 18
tlf. 06 81 07 48
Benny Pedersen
Præsternarken 34, Them
tlf. 06 84 80 46

Støtteforeningen
Formand
Christian Simonsen
Falstersgade 12
tlf. 06 80 13 91
Søren Fæster
Saxogade 8
tlf. 06 81 19 41
Lotte Jensen
Løvfaldsvej 25
tlf. 06 82 50 23

Claus H. Jensen
Baggesensvej 18
tlf. 06 81 07 48

Christian Simonsen
Falstersgade 12
tlf. 06 80 13 91

Stephen Knudsen
Sanatorievej 14
tlf. 06 81 42 21

Kampfordeler
Keld Herlev
Rudbølvej 30
tlf. 06 81 59 14

Kent Nielsen
Efterårsvej 3
tlf. 06 81 56 45

Festudvalget
Inge Nielsen
Lyngbygade 6C
tlf. 06 82 01 25
Svend Erik Pedersen
Rylevej 6
tlf. 06 81 00 85
Niels J. Nielsen
Lyngbygade 75
tlf. 06 82 71 52
Karsten Skovgaard
Toftegårdsparken 50,
8653Them
tlf. 06 84 81 12

Udtagelseskomiteen
Uffe Koch
Visbyvej 14
tlf. 06 82 22 53
Keld Herlev
Rudbølvej 30
tlf. 06 81 59 11
Claus H. Jensen
Baggesensvej18
tlf. 06 81 07 48
Kresten Knudsen
Lyngbygade 57
tlf. 06 82 13 83

Ny

Vi
står
over
for
en
ny
fodboldsæson, Klubbens 13,
Der er unægtelig sket meget siden
vores første sæson i serie 6 i
197.S,
Dengang havde vi 2o medlemmer, Nu
er vi knap 100 og har 3 seriehold,
1 old-boyshold og 1 damehold,
Vi har fået eget klubhus med stereo, farvefjernsyn, telefon m,v,,
og vi har fået eget klubblad,
Og så er vi nogle stykker, der er
blevet lidt ældre,
Men enkel te ting har ikke ændret
sig i de foregående 12 år,
Vort primære mål i B,74 - nemlig
et godt kammeratskab - er stadig i
højsædet, uanset hvilket hold du
spiller på,

Håndboldafdelingen
Henrik Olsen
Sølystvej 30
tlf. 06 82 65 89
Damefodboldafdelingen
Inge Nielsen
Lyngbygade 6C
tlf. 06 82 01 25
Oldboysafdelingen
Stephen Knudsen
Sanatorievej 14
tlf. 06 81 42 21

- vi har stadig ingen træner i
klubben (bortset fra damerne)
-træning foregår stadig udelukkende med boldspil (ingen
konditions-træning)
, , ,og desværre:
- det kniber stadig med den rette
disciplin og indstilling fra nogle
af
vore spillere, Vi har endnu
ikke oplevet en sæson uden der har
været problemer med:

Niels J. Nielsen
Lyngbygade 75
tlf. 06 82 71 52

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

seeson

li

1,

- udeblivelse fra kampe man havde
accepteret at spille
- betaling af dommere efter
kampene
- indsamling af bolde efter kampe
og træning (vi mister mange bolde)
- vask af tøj efter kampe
- 0•3 så videre,,,

Vi har forsøgt at løse disse irritationsmomenter masser af gange, og
det er faktisk noget nær det eneste
der mangler, for at B,74 vil være
den fuldendte klub at være medlem
af,
t
Skal vi ikke love hinanden, a
den l 3, sæson i B, 74 bliver 1ykk ens
sæson hvad angår disse ting, så
bl ,a, UKs og bestyrelsens arbejde
bliver lettere, så også medlemmer
af disse organer får tid til at
dyrke kammeratskabet i B,74, .
Med disse ord vil redaktionen
ønske klubben en god sæson 1987,
red,

~andom)Formidlingan

torbczn møl lczr
Østergade 13. 8600.Sllkeborg. 06-815599
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Kontaktperson:
Claus H. Jensen
tlf. 06 810748

fodbold

Pulje-inddeling for
sæsonen

NYT FRA UK
I13en i år er vi tilmeldt to træningsturner inger med serie 4 og 5,
Serie 4 lagde ud allerede den 14,
februar
med et knebent nederlag
til KFUM på 2-7, Herefter er der
kamp hver week-end frem til turneringsstarten i april,
Førstehol det er ·i turnering med
tl'e hold fra Brabrand og tre hold
fra Silkebo rg, Underligt at der
ikke har ku nnet laves en ren
Silkeborg-turnering,
Serie 5 starter "først" den 28,
februar, Holdet er heldigvis i
pulje med hold fra Silkeborge•3nen,
så der bliver ikke så meget kørsel;
Det skal oplyses, at vi træner
onsdag kl. 18,30 i Vi1·klund,
Omkring kl, 20,30 tager nogle af
os om til Body-Style for at fordele
fedtet en smule mere hensigtsmæssigt og få styrket muskulaturen en
anelse, Prisen er kun 10,00 pr ,
gang, så alle kan være med,
Om lørdagen træner vi kl, 13,00
på Stadion , Alle, der ikke skal
spille kam p, er velkomne,
UK skal derfor opfordre al le til
at komme til træning, så vi kan
komme godt fra start,
UK,

S4

ANS
GALTEN
GJERN
GL.RY
KJELLERUP 2
SILK B 1
SILK B74
SILK IF
SILK KFUM
SKOVBY
SOf<Ril\JG
THEM

56

FUNDER 2
GJESSØ
GØDVAD 1
LAVEN
RESENBRO
SEJS
SILK B
SILK B74
SILK B78
SILK KAM.
THEM
VIRKLUND 2

SS

ENGESVAf\iG 2
Ft<.73 1
GALTEN 2
RESENBRO
RY
SEJS 1
SILK B74
SILK B78
SILK KAM.
SILK KFUM 1
THEM 2
VINDERSLEV

NYT FRA BESTYRELSEN
Efter en vel overstået
generalforsamling er også en anden
st•)r ting faldet på plads, Der er
nemli•J sponsorerne, hvor vi på
nuvæ1·ende tidspunkt kan melde "alt
udsolgt", Det er store fremskridt
forhold til tidligere år,
- Spilledragten vil i år være rød
trøje og BLA bukser,
- Som nogle måske har bemærket, er
boldene blevet nu~mererede, Dette
ske1· i bestræbelserne på, at så få
b•) lde
som
overhovedet
mu 1i gt
forsvinder,

Dette gælder ha serie 6 til
jyllandsserien,
Endeli•3 har man fra officielt
hold anerkendt det fornuftige i den
spi l•)pfattelse, som til alle tider
har kendetegnet B,74 - nemlig at
sætte teknikken i højsædet frem for
den rå styrke,

Træningsturnering
KAMPTIDSPUNKTER:

(se l ederel7, red, )

SERIE 4.
- Fra i år har vi også meldt os
ind i Idrætssamvirket,
- Som tid 1i •Jer e år vi 1 der komme
referater fra klubbens kampe i
Avisen og i Radio Silkeborg, Vi
mangler dog en skribent, så hvis du
har lyst, så , , ,
Vi har sammen med Støttens
drøftet
klubbens
bestyrelse
fremtid, bl ,a, med hensyn til
klubli)kaler,
Vi snakkede om flere mulige
løsninger, men noget konkret er der
endnu ikke kommet ud af det, Vi vil
vende tilbage når der er det,

28.02.
07.03.
14.03.
21.03.
28.03.

13.30
14.00
13.30
13.30
13.15

B74 - Sabro IF
S.B. - B74
B74 - Funder
B74 - Skjoldhøgene
Brabrand - B74

SERIE 5 .
28.02.
07.03.
19.03.
28.03.

13.30
13.30
18.30
14.00

KFUM - B74
B74 - Sejs
FK73 - B74
Gødvad - B74

Jydsk Boldspi 1 Union har på
sidste års repræsentantskabsmøde
opfyldt et længe næret ønske,
hv•nefter det fra den kommende
sæson er tilladt at lave flydende
udskiftning med ialt 13 spillere,
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STØTTEFORENINGEN
Den 2, maj i år afholder Støtteforeningen som bekendt det store
kombinerede Rubber Band I
Bourbon Street Jazzband arrangement
i Teatersalen,
Det tegner på forhånd til at
blive en stor succes, Forsalget af
bil letter begyndte i slutningen af
januar og allerede nu melder Kent
alt udsolgt, Der er enda blevet
oprettet en venteliste, som hver
dag bliver længere,
DERFOR: hvis du endnu ikke har
sikret dig billet til årets musikbegivenhed , skal du omgående kontak te Kent på telefon 06-814221, da
han har lovet at medlemmer af B,74

kampe_i foråret
SERIE 4.
04.04.
11.04.
20 . 04 .
25.04 .
03 . 05.
09.05 .
19.05 .
23 . 05.
28.05.
08.06.
13.06.
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13.30
14 . 00
13.30
16.00
10.00
13.30
19.15
13 . 30
14.00
13.30
14.00

B.74 - Ans
KFUM - B.74
B.74 - Sorring
Kj e 11. 2 - B. 7 4
SB. 1 - B.74
B. 74 - Skovby
S. I. F. - B.74
B.74 - Gjern
Gl. Ry - B. 74
B. 74 - Galten
Them - B. 74

vil blive sat øverst på listen, Men
skynd dig, Sidste frist for dette
er nemlig 1,marts,
Man har i Støtteforeningen investeret i en Toastmaster - d,v,s, en
minigrill, hvor man kan købe diverse burgers og sandwiches o·~ selv
lave dem, Støtten henstiller til
at det folie, ovennævnte mad er
indpakket i, ikke smides rundt i
klublokalet,
I

Støtten har endvidere købt et
tæppe til "foyeren" og vi planlægger at hænge knage op,

SERIE 5.
05.04. 10.30
11.04. 13.30
16.04. 16.00
25. 04 . 13 . 30
02.05. 13.30
09.05. 14.00
16. 05. 13. 30
23.05. 16.00
30.05. 13.30
08.06. 16 . 00
13.06. 13.30
SERIE 6.
???
05. 04.
09.04. 18.30
20. 04. 10.00
23.04. 18.30
???
03.05.
07.05 . 18.30
14 . 05. 19.00
21. 05. 11}.30
26. 05. 19.00
04.06. 18 . 30
11. 06. 18.30

Galten - B.74
B.74 - FK 73 1
Resenbro - B74
B74 - Engesv 2
B74 - Slb. Kam
Vinders. - B74
B. 74 - Them 2
Sejs 1 - B.74
B. 74 - KFUM 1
Ry - B.74
B.74 - B.78

Hind bold

Kontaktperson:
Henrik Olsen
tlf. 06 82 65 89

K1)ntingentet, som i indeværende
år kun har været på kr , 1.SO , har
ikke kuntiet dække de faste udgi fter, og visse medlemmer er lidt
sure over at betale kr, 1.SO for kun
at spille enkelte karape,
Derfor kunne vi evt. ved sæsi:>nstarten opkræve et grundkontingent
fra al le, som er interesse1·et i at
spille en gang i mellem, Dette
grundkontingent skulle være på .SO 60 kr,
pr, person, Derud1:>ver
•)pkræves en spilleaf 13 ift på 10,00
pr, spillet kamp, Vi vil inden
starten af 87/88- sæsonen holde et
møde om dette,

B,74's serie 4 håndboldhold er i
en suveræn
øjeblikket inde
pe l'i 1:>1fo,
H1:ildet ligger særdeles lunt
placeret i rækken efter at have
vundet 8 ud af de sidste 9 kampe,
Kun Galten - det ubestridte tophold - har været for stor en mundfuld for de gæve B,74'ere .
Alle på holdet er overbevist om,
at de seneste gode resultater skyldes, at vi har investe1·et
en
håndbold,
Efter .S år uden at have ejet en
håndbold ( det siges at være Danmarksrekord for et serie 4 hold) er
vi altså de lykkelige ejere af en
sådan dyr sa1~. Den bliver der
passet •3odt på,
Øk1:inomien er i skrivende stund
det største pMblem i håndb 1:ildafdel ingen, men med lidt god vilje
fra sponsorer klarer vi nok skærene i denne omgang,

Hjortens D_~ner

Resterende kampe:
Den l , marts k1, 10, 3.S i Themha 11 en
ro1:id Them
Den 15, marts kl,14,4.S
hallen mod Nim/Føvling

Brædstrup-

;r ~

Transportable~'/i
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CtN BEDSTE!
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Laven - B.74
B74 - Gødvad 2
Slb. Kam - B74
B. 74 - Them
Funder 2 - B74
B74 - Resenbro
Virklund - B74
B.74 - B.78
Gjessø - B.74
B.74 - Sejs
B.74 - SB

GOD MAD GØR
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EN GOD FEST BEDRE!
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Fra Deres udsendte
B 74's flagskib har jo altid været
den fantastisk succ'esrige fodboldafdeling, men det har vist si 13, at
klubben er andet •jg mere end bl •Jt
f odb•j l d,
Sidste år 13ik foretagendet ikke
så godt, Faktisk kunne man sammen1igne det med en læk gummibåd med
1~ åre, hvis fodbolden er slagskibet.
Rigtigt, der er tale om håndb•)ldafdel ingen,
Men i år har vi fået lappet
gummibåden og købt nye årer,
Sæsonen startede ellers som den
plejer - io nederlag og en kamp
hvor vi ikke kunne stille hold, men
så fik vi skruen i vandet,
Holdet gik fra sejr til sejr, og
denne sej rsrække er først stoppet
her efter ~i sejre i træk,
Hv•nfor?
Jo, efter en gennemgående analyse
af samtlige kampe, hvor jeg har
sammenlignet
spillermaterialets
motivation med modstandernes højde
og vægt, samt indregnet konditionsniveau og lungekapacitet, er jeg
nået til det resultat, at vi plejer
at lave flere mål end de andre,
Det kan vi nok takke den stabile
kerne af drevne håndboldspiller(e),
som har været med hver gang neml i•3 Finn (j,:g har kun vært:t n1t:d
. til at tabt: t:t:11 gang, rt:d, ), Desforuden vil det grænse til justitsmord ikke at nævne Brian-0-grader,
som 13ang på gang formår at srnre,
trods det faktum at 2/3 af kroppen
allerede er filtret ind i nettet
bag målet,

Kaj-7 sekunder-Veng har optrådt
som en gudbenådet playmaker med
Kenn-PC-Buhl som et perfekt supplement,
Er det nødvendigt at nævne Christian Købmand, som for det meste
står upåklageligt (de siger, at det
eneste Købmanden frygter, er et
pludseligt kursfald på Novo- aktierne)? , .. , ,Nej, ham nævner vi
ikke,
Det var sådan set kernen,
Så er der spillere, som har været
med til fejre triumfer og indskrive
sig i annalerne,
Fubs Twins alt-mulig-håndbold"mand",.,, dog mest benyttet i mål,
når hverken Christian eller Ribber
var til steije,
Samme Ribber kan som Fubs det
hele, ganske g•Jd på stre•3en 1 idet
det jo kræver 2-3 mand af Villadsen-klasse at holde ham - er også
. flere gange, med stort held brugt i
mål, da han l iges•)m Købmanden er
bltJttet for nerver, eller er det
dumhed?
Benny B•)mstærk er en 1i I le tæt
(meget tæt) spil ler, som i de sidst.e kampe har huseret på stregen,
til stor fare for de omkringstående,
Thomas vi-skal-jo-være-8 har
. ligeledes haft stor succes, Samme
har een 13ang opnået at blive topscorer, men spiller ellers fløj,
Keld Højlev er eneste spiller,
der er fløjtet nøl imod, mens han
var på vej op til et hopskud,

Deru1jove1' kan nævnes Poul, Niels
Hem i k og Hønse, som j •j e•3ent 1ig
var initiativtager, men desværre
har været ramt meget af børnefødselsdage, diverse slagtninger,
ferier og sygdom,
Dette var en hyldest til V•) re
13æve håndbold13utter 1 og skulle der
være nogle 13lemt tta' nu f, t:ks,
Knud Forn1and. rt:d, ) 1 beder jeg ,jem

undskylde, men S•)m det ·~amle ordsprog siger: "Ingen nævnt., ingen
13lemt",
Je•3 håber, at hån•jbolden kommer
til at "køre" igen næste år, da
spillet i og for sig er ganske
underholdende,
Deres udsendte.

Ny generation p_
å vej

UFFE's BIDRAG TIL ANGREBET.

FUBBY' s BIDRAG TIL FORSVARET .

Generalforsamlingen
Et rimeligt antal medlemmer var
mødt op til generalforsamlingen den
4, december 1986 i klubhuset,
S•Jn\ noget nyt blev Niels Henrik
valgt til 1)rdstyrer, og hans første
iJernin•J var at •3ive 01·det til formanden,
Han k•)m ind på flere ting i sin
beretnin•J - bl ,a, at formålet med
at være medlem af 8,74 er at hygge
sig sammen samtidig med at spille
fodb1) ld'
Herefter tal te formanden om de
sportslige resultater:
Nedturen fra 1985 blev i 86 vendt
til succes,
Som noget nyt blev der startet op
i både dame- og oldboys fodbold, og
begge hold klarede si•J g•)dt, Bedst
med oldboys, idet det blev en flot
andenplads,· Her skal "Sjæfen" og
Niller ha' et skulderklap for et
godt stykke arbejde,
Også dameholdet klarede sig flot,
De fik en fjerdeplads, og her skal
Inge takkes for en stor indsats,
Serie 4 holdet fik en fin femteplads, hvilket vi er 13anske godt
tilfredse med,
Tredjeholdet i serie 6 kunne godt
ha' været bedre, De sluttede på en
10, plads, så der er lidt at rette
op på i 1987,
Der im1)d vandt vores 2, hold på
suveræn vis kredsen, hvilket resulterede i oprykning til serie 5,
Så må vi håbe , at vi klarer os
bedre i denne række , end vi gjorde
sidste gang, Uffe modtog på holdets
vegne et diplom fra JBU ,

Formanden kom også ind på, at
n1)13le medlemmer ikke kom til kampene, selvom de havde sagt ja, Det er
for dådi•Jt.
Vi vil forsø•3e, at få no13le flere
kampe lagt om aftenen og som "sene"
formiddagskampe,
Hjejle-Cup' en måtte ændres i år,
idet vi fik to sene afbud, Dette
betød, at turneringen blev afviklet
på een dag, mod tidligere to dage.
Økonomisk blev Hjejle Cup '86 den
hid ti l beds te , 1)•J s P•) r t s l i gt for svarede vi vores tredjeplads fra
1985 med held, Vi har nu 2 pokaler,
Formanden beklagede også de mange
bolde, der stadig forsvinder under
trænin 13 1)g kampe, Uffe har lovet at
holde Øje med boldene til træning hjælp ham venligst,
Til sidst fik redaktionen på
klubbladet et skulderklap for et
stort og godt stykke arbejde,
Slutteligt takkede formanden for
sæsonen 1986 og ønskede held og
1yk ke i 1987 .
Herefter var det Finns tur til at
fremlægge det reviderede reanskab,
Dette blev på trods af ei underskud på knap 2,500 kr, godkendt
uden diskussion,
Valg til diverse udvalg:
Bestyrelsen: Keld
ønskede ikke
13envalg
hvorefter
bestyrelsen
ser
1
således ud: Niels Henrik (ny) ,
Knud, Jørn, Benny, Claus og Finn
suppleanter : p,,ul(nyl og Christian
revisor
: Torben M,
suppleant ~ Lars L,
UK
: IJffe (ny), Kel•j,
Claus, Christian og Chresten

J

i
I

Festudvalg: Der blev diskuteret
frem og tilbage om festudvalget
sk:ul le lægges under Støtten el ler
bestå som selvstændigt u•jval·~. Det
endte med at festudvalget skal være
et underudvalg til Støtten, Støtten
tager sig af det Øki,nomiske og til
det praktiske blev følgende valgt:
Ka1·sten, Niller, Inge og Svenne.
Følgende vedtægtændringer blev
vedtaget efter indstilling fra
bestyrelsen:

generalforsamlingen
afholdes
hvert år i januar/februar måned,
- regnskabsåret f Ølger
året,

Herefter gik vi over til uddeling
af præmier:
-Søren Adsbøl fik en flaske 61 .
Dansk for at finde navnet til vort
klubblad,
-Per Murer og Uffe fik hver en halv
flaske for at skaffe "flest"
passive medlemmer.
-Vandrepokalen for en g•)d indsats
gik fortjent til Kent.
Til sidst takkede Niels H, for
•Jod ro •)g •)rden, hvorefte1· klubben
var vært ve•j en bi•:t mad og en kop

ø1 '

kalender-

Bestyrelsen,

I
~

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

STØT vore annoncører -de støtter os.

11

Formandens
visdomsord
- Det er muligt, at jeg er en
løgner, men jeg er i hvert
fald en gentleman.

KØBES: et stk, barneseng og et sU:,
barnestol,
Henvendelse: Fubs - tlf, 06-810748

- Jeg stemmer aldrig for nogen. Jeg stemmer altid imod.

SÆLGES: et stk. Storchenmuhle
autostol, en barnesele lH-selel,
Henvendelse: Finn - tlf, 06-811047

- Naturligvis drikker jeg ikke altid. Jeg skal jo også
sove.

KØBES: komplet WinØsurfer
og surfdragt,
Henvendelse: · Niels-Henrik,
t 1f ' 06-811:357

- Jeg husker engang en ekspedition til Afganistan. Vi
mistede proptrækkeren, og i
flere døgn var vi tvunget til
at leve udelukkende af mad og
vand.

*

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

KONKURRENCE
I den løbende konkurrence om
indmeldelse af passive medlemmer er
der denne gang 4 nye medlemmer,
hvilket er ganske godt i forhold
til sidste år, hvor der kun blev
indmeldt ialt 5 passive medlemmer,
Igen i år er det Uffe, der er
mest aktiv, idet han står for indmeldelse af to af de nye passive
medlemmer. Herefter er Uffes far,
mor, svigermor og datter passive
medlemmer af B,74 !her kunne vi
andre lære noget),

ll\\illarro11

TORVET 10·SILKEBORG·TELF. 06·822120
STORT UDVALG I SPORTSPRÆMIER

De øvrige to nye medlemmer er
indmeldt af Jørn A, og Finn H,
~flaske Gl,Dansk til en af disse
tre gæve gutte1·,
Konkurrencen fortsætter, Brug
Uffes eksempel og indmeld mor eller
fa1·, elskerinde el ler elsker, søn
eller datter - you name it.
Det koster kun kr, 90 pr, år, og
DU kan vinde 61, Dansk,
red,

~·ster~

Hostrupsgade 24 . 8600 Silk c.>no rg
Telf. 06-82 28

"o

V I SØRGER FOR GRAVERING
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OLD-BOYS NYT!
Det skete i de dage, at det første
Old-Boys træf i det nye år kunne
cementeres den 14, februar 1987,
Det var ikke lutter lagkage det
hele! Her ville man blandt en flok
garvede og trykimprægnerede gutter,
sammensætte et hold stormtropper
til den foranstående turnering,
Der blev talt meget om: Da mor
var dreng, og visse personer var af
den mening, at en træningskamp mod
det græske mesterhold - Brutalix
FC, - ville styrke moralen,
Den id'e var menigheden lummer på
og stemningen blev ikke mindre af,
at "Sjæfen" på · neobulgarsk bondedialekt kungjorde, at Hønse muligvis kunne ·lånes af Herning Fjerkræ
og Grisebasse Slagteri - samt at T,
Møller ikke ville spille skøde-løst
kontrakt-bold,

Hjemavlskonsulenten Mojn ville
•:>gså gøre sit bedste for at møde
til kampene uden cigabøj i madporten,
Mens der blev hældt nyt vand i
kommunens
vandpytter,
kom
Ib
Samfundshjælper med den geniale
id'e, at vi i det nye år skulle
indbetale 10 jødemagneter pr, kamp
- derved ville vi senere på året
kunne svømme til en lokal kro,
Et ikke sjældent syn i Sumpen,
Søren Flasker, foreslog herefter,
at vi a 11 e ti 1 kampene mødte op
i ført diskrete våddra·~ter i babyblåt samt højhælede svømmefødder,
Herefter forløb alt efter planen,
såvidt 1·edakti•:inen husker,,,,

HEDE TRYK
a>røve1 4. 8600 silkeborg
ter 06 82 33 21

Denne gang er det desværre lidt
knapt med nyheder fra dameafdelingen (nu igen, red,) Vi har
ligget i hi hele vinteren og er kun
rendt på hinanden på Hjorten,
Eldorado og deslige steder,
Men da Hjorten nu er midlertidig
lukket, har træner Kim tænkt på, at
vi jo ligeså godt kan gå i gang med .
hæningen - så der kt)mmer nok et
brev en af dagene,
Træner Kim lovede jo ved vores
afslutningsfest, efter at have
modtaget sine f l•)tte gaver <lækker

striktrøje og et par sexede tangatrusser), at han gerne ville træne
os en sæson mere, hvilket vi er
meget glade for,
Jeg håber, at alle glæder sig til
at ses igen og ti 1 at komme i gang
med træningen,
Vel mødt
Randi
PS: kontin·~entet er for den k•:immende sæson fastsat til kr, 250,
(Girokort vedlægges),

PS: når vi dyrker bold, så husk på,
at det er bedre at gå en tur end
at løbe en risiko,
OB-74,

BEDRE DG BILLIGERE

Damefodbold

Kontaktperson:
Inge Nielsen
tlf. 06 82 01 25

*

Nykredit
bruger

hovedet...

N

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

V/K. HØGH JEPPESEN . VIRKLUND . 8600 SILKEBORG. (06) 83 60 66 - (06) 83 66 06
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SÅDAN ER B-74 OGSÅ.
"Riposten" interviewer Keld Herlev,
der har trukket sig · tilbage efter
mange års arbejde i B,74's bestyi·else,
Rip: Ou har været 111ed i 8, 74 fra
starten, Fortæl lidt om den første

tid,

K,H, Forn\elt startede B,74 i efteråret 1974 af ca, 2o mand, der
var samlet på Hjorten til den
stiftende generalforsamling,
Men rent faktisk startede det
hele i vinteren 1973/74, hvor vi en
gang om ugen spillede indendørs
fodbold
i
Søholthallen,
Det
fortsatte så udendørs hele sommeren
74, hvor vi spillede på SSØ's baner
på Arhusbakken,
·Ingen tvivl om at kammeratskabet
og lysten til at spille fodbold
dengang for 13 år siden reelt
startede B,74,
Med Ni 11 er valgt som klubbens
første formand begyndte det, som
mange af de etablerede klubber
mente var en døgnflue,
Fra den første tid husker jeg
specielt træningen, hvor vi som
eneste belysning havde 4-5 biler
placeret langs sidelinien,
Klubhus havde vi ikke, men med
Larsen som hyggeonkel har vi haft
mange hyggelige time1· i det gamle
stadionhus,
I det hele taget har vi i B, 74
altid haft en sjælden evne til at
more os sammen, Noget der efter min
mening er af stor betydning for
klubben,
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Rip: Hvilke kvaliteter ser d11 som
de vigtigste i vores klub?

K,H, Jeg mener vores klub har mange
kvaliteter, Det at vi kun træner
een gang om ugen - uden træner - er
helt sikkert årsag til, at mange
nye medlemmer vælger os,
Jeg mener også, at klubben gør
meget for sine medlemmer, Udover
fodbolden arrangeres der både
fester, ture til landskampe, V•:>res
årlige Hjejle-Cup og meget andet
til vel nok byens billigste
· kontingent,
Rip: Hvorledes vurderer du
tiden for 8, 14?

frem-

Jeg mener, at det er af stor betydning for klubben, at der med
jævne mellemrum kommer nye folk
til for hele tiden at tilføre
klubben nye impulser.
Et ønske: Et klubhus man kan
komme i , uden at det kan lugtes
flere dage efter besøget,
I

Klubben
vil
gerne
benytte
lejligheden til at rette en tak til
Keld for et stort stykke arbejde i
B,74 ' s bestyrelse, Vi er meget
•3lade for, at du stadi>3 vil bruge
tid på at være kamparrangør og
medlem af IJK.

i·ed,

©
Kjellerup Hvidevare-Service

støtter B· 74

K,H, Jeg tror på at klubben bliver,
så længe der findes nogle, der vil
gøre et stykke arbejde i de forskel lige udvalg, Selvom det fundamentale i klubben er det samme som
for 13 år siden, er det klart, at
der må være meget mere styring med
ca, 100 aktive medlemmer fordelt på
fem hold samt et håndboldhold,
Så lad dette være en opfordring
til andre medlemmer •:lm at gøi·e et
stykke arbejde i de forskellige
udval13,
Rip: Har du her p.# falderebet nogle
g!Jde rid at give videre til den nye
bestyrelse?

K,H, At kalde det en ny bestyrelse
er nok så meget sagt, da det, med
undtagelse af min plads, er de
samme medlemmer, s•:im har siddet de
sidste mange år,

Du kan gøre en god handel hos Kjellerup Hvidevare-Service og samtidig støtte 8·74.
Ring direkte til s. Bjørnholdt og sig, du kommer fra 8·74 - eller kontakt Keld Herlev.

STØT vore annoncører -de støtter os.
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Det er koldt på toppen, Knud
- en fortsat beretning om et magtmenneskes liv og levned.
PART

V

Knud den Store løftede sit smukke
hoved fra hovedpuden og smilte sit
veltilfredse smil, Han kunne ved
selvsyn i sin time-manager konstatere, at foreningens aktivitetsniveau var for opadgående,
Han var i det daglige omgivet af
foretagsomme medarbejdere, der til
tider i deres initiativrigdom kunne
gøre Knud den Stor~ helt forpustet,
og få ham til at føle si1~ lige
nøjai~tig så gammel, s1~m hans dåbsattest afslørede,
Knud den Store yndede i det
skjul te at sammenligne sig med en
anden kendt ·dynamisk erhvervsmand,
Carlzon fra SAS rummede mange af de
samme karaktertræk, som Knud den
Store genkendte hos sig selv, Det
var vi1~tigt med dygtige medarbejdere, men det var nu trods alt ham,
der udadtil tegnede foreningens
profil - var kronen på værket,
eller prikken over i 'et - om man
ville,
Det sidste nye initiativ havde
været en tilslutning til og en
i:)prettelse af en filial i rejsebranchen, Specielt havde der været
stor interesse for naturligt at
blande si·~ med det in ternationale
jet-set på de europæiske vintersportssteder,
Personligt var Knud den Store nu
af den overbevisning, at havde skaberen af den menneskelige race -
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homo sapiens - haft interesse i, at
mennesket skulle bevæge sig rundt
med træplader fastspændt under fødderne, havde han efter al sandsynlighed forsynet menneskets naturlige transportmiddel - nemlig
fødderne - med en anatomisk tilbygning, kaldet rottefældebindingen,
Der fandtes i foreningens regi en
gruppe af jagtkammerater, internt
måske mest kendt som "Grønjakkerne", der brugte det meste af tiden
til fantasifulde beskrivelser af
det farefulde liv i den uberørte
danske vildmark, Det var beretninger, der til sammenligning vil
få Baron von M"unchhausen s berømte
bedrifter til at falme,
Knud den Store havde en gang første, sidste og eneste - været
med på en sådan jagtudflugt, Han
var til turen iklædt sin nyeste
1·uskindsjakke, samt det til lejligheden udl!nte luftgevær. Man mente
fra gruppens side af sikkerhedsmæssige hensyn, at Knud den Store
skulle bevæge sig gennem terrænet i
fores te 1inie,
Han huskede kun alt for tydeligt
turens forløb. Hvordan han under
dobbeltild havde kæmpet sig tilbage
til civilisationen i form af en iskiosk på stranden ved Nørre Vorupør,
Blandt "Grønjakkerne" var der
imidlertid almindelig enighed om,
at Knud den Store nok allige vel
ikke hørte til i gruppen af naturelskere,
1
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Fra rygternes overdrev
DET FORLYDER FRA PÅLIDELIG KILDE
- at Thomas har s coret sit livs
første hovedstødsrnål - tro det
eller ej.
- at Keld har opdaget, at hans
piger er blevet s tore i løbet
af de seneste 10 år .
- at Kim Ko nnerup - efter ihærdig træning - nu er i stand til
a t lette f a mili ens badevægt fra
gulvet.
- at Flemmi ng· Hansens nye beskæftigel se i Viborg intet har
at gøre med St a t s hospitalet.

Nyt syn

- at der blandt klubbens medlemmer stadig findes mænd, der
aldrig har været skilt - endnu.
- at Niller har forespurgt Chr.
Købmand, om der findes en let
Kalorius.
- at Ib Sam i år agter at yde
en STOR indsats for klubben.
- at klubben har modtaget et
større bidrag fra et "sikh"
medlem.

Johansen
Specialoptik

Henning Johansen . Vestergade 28 v/MldtJyllands Avls . 8600 Siikeborg . Tlf. 06 82 14 83
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