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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
Hugirsvej 7
tlf. 06 80"'o!
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
Baggesensvej 18
tlf. 06 81 07 48
Kresten Knudsen
Lyngbygade 57
tlf. 06 82 13

at

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

Lederen
874 har igen fået afslag på en
ansøgning om indendørs træningstider, Det, som undrer, er at man i
Silkeborg - efter opførelse af
flere nye træningshaller samt en
opvisningshal ikke kan tilgodese
alle klubber ved fordelingen af
hal timerne,
Vi har forståelse for, at
klubber
med
ungdomsafdelinger
bliver til·~odeset først, således at.
ungdomsspillere fir de bedste træningstider, men der bør kunne findes
en time el ler to sidst pi en af
ugens aftener.
En indendørs træningsbane vil
kunne bruges af vores håndboldafdeling og til indendørs fodbold,
badminton samt. t.i l al le former for
styrketrænin9,
Vi opfordrer klubbens bestyrelse til at. rette henvendelse til
Silkeborg kommune - evt. gennem
ldrætssamvirket, så 874 i i988 kan
træne indendørs,

torbczn møl lczr
Østergade 13 . 8600.Sllfeborg . 06-815599

RED.

Redaktionen
Finn Herlev
Huginsvej 7
tlf. 06 81 10 47
Per H. Jensen
Frederiksberggade 56
tlf. 06 81 07 59
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Niels-Henrik Buch
Godthåbsvej 6
tlf. 06 81 13 57
Peter Lodahl
Brokbjergvej 11 J
tlf. 06 81 18 97
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fodbold

Kontaktperson:
Claus H. Jensen
tlf. 06 81 07 48

NYT FRA UK
I skrivende stund har serie 4-holdet opnået 8 points med 4 sejre over
Kjellerup, Skovby,Ans og SIF, Her
til kommer fire nederlag,
Spillet har været yderst svingende,
Det kniber med at få spillet til at
hænge sammen i modgangstider, men
det er jo ikke noget nyt problem,
Den bedste kamp va1· .mod Kjellerup,
hvor det virkelig kørte, og 5-i
sejren kunne ·sagtens have været
meget større,
Topscorer p,t, er Thomas Jensen med
5 mål, Målscoren er 15-13 ,
SERIE .S
Det var med en vis spænding, at
serie 5 tog hu 1 på sæsonen, I baohovede t U jo, hvordan det gik
holdet sidste gang, det var i serie
5,
Indtil videre er det gået godt, Tre
sejre og to uafgjorte i otte kampe ,
så det ser ud til, at holdet nok
skal klare sig,
fopscorer er Dan »Linneker« Fæster
med fem mål, Målscoren er 16-17,
SERIE .6
»Mureren & Co,« har allerede nu
fået lii~e så mange reelle points,
som de fik sidste år. To sejre over
henholdsvis
ærkerivalerne
fra
Silkeborg Kammeraterne og de ubesejrede Resenbro, hvor Per Kok var
så ubeskeden at nette to gange -

efter sigende med dommedagsdrøn til
publikums ellevilde jubel,
Der har været et par enkelte smuttere på 8-1 og 7-0, men det hører
sig til,
Topscorerværdigheden tilhører Claus
Mikkelsen (ny i klubben), Han har
scoret mange mål . Målscoren er en
anelse negativ,
SPILLERMØDER
Som noget nyt har der været af holdt
spillermøder både for serie 4 og 5
(helt seriøst),
Det var ikke UK , der havde taget
skridt t.il disse møder, Efter
hæningsturnel'ingen, som mildest
talt forløb uden succes, havde
Hønse · og Spjald snakket sammen ved
mandefrokosten, De var blevet enige
1:>m ( i sober tilstand ) , at der
skulle arrangeres et spillermøde,
o·~ sti~: mod alle
forventninger
lykkedes det,
Ved beg9e spillermøder var de1· et.
stort. fremmøde, Der var en livlig
debat om, hvordan man skulle spille
fremover, samt hvad man førhen havde gjort forkert.
Om der så er kommet noget konkret
ud af møderne vides ikke , men fra
UK's side hi Ises initiativet velk•:>mment, o·~ UK opfo1•d1·er ti 1, at
man mødes igen før efterårsturne1· ingen,

Kontaktperson:
Inge Nielsen
tlf. 06 82 01 25

Damefodbold
Sæs1:>nen er nu· i fuld svinq , i:1g je9
synes, det går forrygende både me1j
hensyn til kammeratskab og resultat er, Vi har i år fået man·~e nye
spillere samt en ekstra træner , og
vi håber , at. I falder godt til, så
vi al le få.r det 1ige så sjovt som
sidste år .
Her lidt om, hvordan det er gået i
kampene ;
21, april ; 874 - Funder
Kampen huskes mest fo r Kathes
f antastiske mål scoret. fra midter1injen samt Connys mange gode red ninger i målet ,
El le r s husk el' man bedst. det kaos,
der var 1ige inden kampen , hvor vi
tri:>ede, at. der var meldt to h•:>ld
til, og vi mødte selvføl·~elig alle
op, Ingen af os vidste, hvor vi
skul le spil le henne el ler hvilket
hold, vi skulle spæille på ,
Senere eft.er 4-5 telefonopr.ingninger fandt. f(im ud af, at der kun
var et. hol.,j tilmeldt, så vi blev
enige om, at hvert hold skulle
spille en halvleg,
Lige inden kampen blev fløjtet i
gang, råbte dommeren, at han skulle
have navnene på de to udskiftere •J •~ straks måtte Kim (lidt rystet )
lave helt om på holdopstillingen ,
men det gik jo alligevel,
28, april: Gjessø - 874 0 - 7
Kampen huskes mest for Inge Lises
supermål scoret direkte på hJØrnespa1·k,

Ellers kan vi kun konstatere, at
Gjessø var lige så dårlige som
deres egen fodboldbane/knoldemark,
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5, maj; FK 73 - 874; 0 - O
Kampen huskes mest for scoringskrise~ Vi havde bolden hele tiden,
men kunne alligevel ikke få den
forbi deres eneste forsvarsspiller.
Ellers husker man kun at Lotte
havde taget en forkert nøqle med,
da vi skul le have en sodaøl efter
kampen,
Det burde jo koste en omgang,

19. maj: Gjern - 874: O - A
Gjern husker man mest for de mærke1ige omklædningsfaciliteter - belig~ende ca, fire km fra banen,
Ellers er der kun at si1~e, at det
var en af vore allerbedste kampe,
hvor vi virkelig fik scoret nogle
flot.te mål!
I den anden ende af banen havde
Hanne Fogh sin debut på mål i år hvilket gik g1)dt, o·~ vi håber al le
sammen, at hun har mod på at fortsætte.

12. maj: B7A - Ry: 0 - 0
Ry må betragtes som et af de ~tær
keste hold i rækkin - og det er da
1)gså den kamp, hvor vi er blevet
mest presset.
Ry markerede tæt, og vi havde svært
ved at få sammenspillet i gang, Vi
havde kun få chancer, og heldigvis
s ti)d Conny li 1~e så godt, som hun
plejer,

Hind bold

@-STJERNEDRYS

Denne nye rubrik vil komme i RIPOSTEN hver gang vi i redaktionen
føler trang ti 1 at uddele rygk lap
til B7A-ere, der har udført et
eller andet positivt, som me1jlemmerne har kunnet nyde godt af,
I forbindelse
hermed udlodder
redaktionen 6 stk. CARLSBERG øl til
de »heldige«, der nævnes i denne
1·ubrik.

Denne gang har det været helt
naturligt at pege på de raske folk
i støtteforeningen, der også denne
gang med held arranaerede RUBBER
.BAND-koncert i Teaters-alen.
Vi ved, 1jet ha1· været et stort
pusl esp i 1 at samle, og at det hele
klappede, og at al le fik en glad
aften kan vi takke Christian l(ent
Lotte, Stephen og ::.'øren for.
Jeres velfortjente præmie kan
hentes i klubhuset.
I

I

Efter en overmå1je succesrig sæson
86/87 med en ærefuld fjerdeplads i
serie 4, skal vi allerede nu til at
forberede næste sæson,
Der er vedtaget en ny struktur, der indebærer, at hver tilmeldt betaler 60 kl·, fo1• hele
sæsonen" For hver kamp, man
deltage1· i, betales et gebyr på 10
kl'

I

Dette vi 1 altså indebære, at
dem der deltager i flest kampe
betaler mest - og omvendt,
Det
billige
tilbud
har
~lierede sikre os et nvt medlem,

Kontaktperson:
Henrik Olsen
tlf. 06 82 65 89
nemlig Ib Sam, der er kommet til os
f1' a Gødv a1j,
Vi forventer, at også mange
»·~amle« 874' ere melder sig - hvem
ved - måske skal vi til at have to
h•)ld ti lmelijt,
Det har ikke været muligt at
skaffe timer i hal el ler sal,
IJtrol igt l denne by rr1ed så mange
ha 11 er ,
Tilmelding til Henrik eller
Finn elle1· ve1j at sk1•ive sig c•å
opslaget på opslagstavlen.
Tilmeldingen er b1ndenae,
H-:nr 1 k .

Dødsfald
Vor gode kammerat - Claes - er ikke mere blandt os,
Denne tra91ske meddelelse modtog v1 um11jdelbart. før serie
.S - med Claes på holdet, skulle spille en turne-nn·~sKamo
mod Them,
Kampen blev naturligvis aflyst med fuld forståelse fra
Thems side,
Det er ikke ti 1 at fatte, at vi ikke me1·e skal være sami1h:n
med Claes,
Claes var en af de spillere, som altid stillede s1q til
rådighed, uanset hvor og hvornår, der skulle spilles~ Han
var al tid i 1~odt humør, og hans lune sn11 ttede ai på vi
an j1•e, Hans sti! le væsen til trods forsto•j Claes at finde
mange venner i 874, og vi vil alle savne ham meget.
VrHe tanker qår i disse •fa9e til Claes' familie oq til
Merethe,
Æret være Claes' minde,
1

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

7

ungdomsår?
Mange er af den opfattelse, at
serie 4-holdet giver sig selv,
Holdet har på mange pladser været

uændret i flere år , og ideen om at,
få fortrykte holdkort er måske ikke
så tosset. endda,
Lad os se på holdet:

Christian
Ole P.

Keld

Uffe

Niels-H .

Kaj

Thomas
Flem.m.ing
Peter Stadell

Af disse 13 er 4 under 30 år,
nemlig Thomas, Peter, Ole Sam og
Claus , Gennemsnitsalderen er nok
omkring 32 , hvilket nok må være
Da nmarksrekord ,
D•)g lysner det, da der er kommet
ungt blod til klubben, Således er
John Villadsen, Morten Risvig og
Frank B, ved at blive spillet ind
på h•:il det,
Fornyelsen skal komme gradvis og
i kk e ske fra ,jen ene kamp ti 1 den

•

HENVEN DELS E:

F u bn .

©

Ole Sam.

Kristen
Claus
Henrik

•

HAVES : Røde kort
ØNSKES: »Takt og tone i bold« ai
Knud Klu111jberg ,

Kjellerup Hvidevare-Service

støtter B· 74

anden, Serie 4-h•)ldet har spil let
mange gode kampe pga, den fæ 11 es
forståelse, der har været spillerne
imellem ( 1jet tager sin tid in•jen
man forstår alt, twa1j Christian
siger:
»Godt stikket«,
>lin{edoktorc m,v,)
Det vil være synd at Ødelægge
l"ftmen, hvorfor overgangen skal
være glidende, så de »unge løver«
spilles rigtigt ind pi holdet,

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 B· 74 - eller kontakt Keld Herlev.
V/K. HØ GH JEPPES EN . VIRK L UND. 8600 SILK EBOR G . (06) 83 60 66 - (06) 83 66 06
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STØT vore annoncører -de støtter os.

portræt af en succes
I dagene 12, - 15, marts 1987 holdt
Silkeborg B74's Alpine ReJseselskab
premiere på sit første arrangement,
Til
oplysning
for
de
talrige
skeptikere kan vi med slet si: Jul t.
ska•Jefrv•j oplvse, at t.u1·en fol'løb
uden uheld af nogen art.
Der var kun enkelte soagfærd1ge
tilløb til dramatik, herunder et
mislykket forsøg oå at unddrage sig
betal inq for 1jen medbragte trailer
med skiudstyr,
Samme trai le1· var ved 1 lan1jkØrslen
i Sve1·i·~e midtpunktet for en diskussion mellem en tolder oq en
iettere nervøs 874 'er, Det 1jreJede
sig om, hvorvidt bemeldte traiier
kunne tænkes at in•jeholde bayersk
øl, Denne iormo1jning va1' selvfølgelig næsten grundløs,

Selve den skimæssige del at turen
·~ik •)Vel' al forventning. i1jet den
uøvede del af truppen var under
kyndig veJledn1ng af Poul »Upsl
Jørgensen, som på sine professionelle schweizer-ski på 4i meters
længde, var et eksempel til efterf Ølgelse for os alle,
Dog vil v1 fra rejseselskabets side
pointere ove1' Karsten :)kovgård,
Poul Østerby og Holger F', Larsen
følgende:
Karsten, der f 111des kun 17 vananter ai et sty1•t, De sidste E., 1ju
fremturede med er altså l i•H kede1ige,
Ti 1 Poul Øster by vil v1 gerne
opl vse, at såvidt v1 er ar ienteret
findes der
:3ver ige udmærke,je
skovfr:rge1jer, der godt. selv kan

)
)

mærke de træer, de vil have fældet,
Til H•:rlger vil v1 ·~erne bekræfte,
at den hurtqste vej sofil regel går
lige ned, men det er sgu ikke altid
den mest elegante,
Men el lers var 1jet ut.rol igt, hvad
al le 1jel t.agere 1nc 1, børnene overkom,
Til tro•js fo1·, at tobaks- og
spr1ttågerne
først godt ud på
natten havde lagt sig hos den
barnløse del af selskabet, var man

på ski næste morgen ~: l, 9, 00.
Virkelig entusiastisk.
Resultatet af den skaroe træning
udeblev ,ja r1el ler ikke, Holger P,
præsterede således på sidstedagen
efter et godt udført flik-flak samt
tre kolbøtter sta•jiq 8.t. have ild l
sin Cecil.
Men sk1afdeli119en melder s1q qen,
Det er således planen at arrangere
en tur næste år, Men mere f øl9er 1
næste nummer af RIPOSTEN,
Prøv allerede nu at tale med konen,
bamsen eller suttekluden,

-4•ster~

Hostrupsgade 24 . 8600 Silkeborg
Telt. 06-82 28 40

l~itufflill

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

VI SØRGER FOR GRAVERING

)

)

adr.: \festergade 17 - 8600 Silkeborg
Tlf. 06-8210 77 - 821146
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Bragende succes
Støtteforeningen gentog succ~ssen
fra sidste år og gav fire hundrede
festklædte 8eat.les-nostalgike1·e en
rigtig koncert.oplevelse,
.Og i overensstemmelse med 874-ånden
havde de mange mennesker fået fyldt
vommen med oksehøjreb og læsket
;~anen me1j nogle af de aH:oholiske
som
Støtteforeningens
drikke,
utrættelige ak\.ivister soliJte i de
små hy1nel ige tavernaer, De skabte
et næsten sydlandsk miljø i Teatersalens ellers røvkedelige foyer,
Uselviske og med utrolig offervi lje
sørge,je støttefolkene for, a.t <nrangementet løb af stablen uden den
mindste antydning af den ballade,
som Silkeborgs Varnæs, Poul N1)rup,
har beklaget sig over, nål' talen
falde1· på rockkoncerter i Teatersalen,
Selv bespisningen foregik i år uden
de russiske tilstande med lange
madkøe1·, S1)m vi oplevede sidste år,
' Mackies hav,je organiseret hele seancen, o'd det hele afvikle1jes l'wrtigt og effektivt,
Det verdenskendte Silkeborg-jazzban1j Bourbon ~:treet slo'd 1je traditionel le jazz-toner an al lerede
under rni1j1jagen, s~. gæsternes knive
og gaf ler aU:ompaqnereije Moscow
Ramble og de andre jazz-klassikere,
Omkring klokken elleve dukkede 1je
så op, De danske 8eatles-kc1pister
spillede, som vi alle husker defil,
01~ fra første færd var ,jansegulvet.
fyldt til bristepunktet ,

12

OLD-BOVS NYT!

Hvodor er det kun 1jenne ene ga.n'd
om året vi ser, at 8-74'erne i virkel i1Jhe1jen er i en fo1·rnidabel kondi t.ion??
De holdt endda ud så længe, at der
blev krævet stribevis af ekstranumre, og Rubber-gutterne indvilgede i at trykke den af 1 en halv
times tid ekstra,
Så blev der 1kke mere u1j af 1je11
femogtyveøre, men trætte, svedige
1:i1~ en 1~od 1jplevelse I' iqere, tog de
·fleste rijem'
Støttefolkene måtte blive tilbage
1)9 sørge fo1•, at der så pænt 1,;1j,
når Poul Norup kori1 oq inspicere je
lokalerne tidligt. søndag morgen ,
Den opgave kl arede de til UG ,
1

Græstæppet er rul let ud og sæsonen
er startet under mottoet:
Holdets interesser er nær01est
øller og bold
pJ baner er vi det doH1inerende
hold,
OHI vores H1odstander vi behændigt pJr
i klubben til sidst" et ornl i
hul i jorden slJ r,

To komfortable sejre samt to diskutable nederlag er facit indtil nu,
Kristian, der i år spiller fodbold,
som da farfar var tung, har i
samråd med Preben udtalt, at efter
at være rykket en vægtklasse op,
skal vi lægge væqt på at stå fast
ove1·al t på banen, Det larmer hel ler
ikke så meget, som når vi løber, Vi
kalder det snigløb med behersker
'~ung ren,

Tumblin' SJæf, Shaky Møllehave samt
Bloody Torben spi I ler som en flok
udsmidere med ret til indlagte
pauser,
Svenne, Brian, Knud og Holger
spil ler bold under mottoet: >Det er
at
f Ølges
ad«
så
yndigt
(jubeludgaven)
Igen i år giver vi til fælles
f•nnøjelse 20 kr, pr, kamp, Der
Maurer und S6ren Knaster har
indhentet tilbud på fællesturen >Se
Ishøj og,,,,«, •)mfattende fire
indtødte bærere, en tur ti 1 Ishøj
Slotsruin og en gave til konerne:
en lampet formet som slotsruinen
med påmalet dato,
Holdets svar på Don .Johns1jn 1 den
youghurtslaviske topspiller Svend
Lada, har udtalt:
:t Hvor e1· det rart at spille OBbold, men hvor er det dyrt«,

, f r De
totalkonto a
ed
t råde over$
flere
nge a
~~· rtsKE
det sarnme@@$ a JBANK
.o

ENGANGSSERVICE

•Aør os mere umage
-Vt

STØT vore annoncører -de støtter os.

STØTTEFORENINGEN
Så fik vi påny overstået arrangementet med Rubber Band m, v,, og
med et efter alt at dømme rimeligt
resultat, idet vi forventer et
overskud på ca. 20,000 kr,
San1ti1jig kan vi oplyse, at vi
al lerede nu har besluttet at prøve
igen
til
næste
år
med
et
tilsvarende arrangement - 1jog uden
Fubs 1 garderoben.
Støtten har endviiJere besluttet at lave >et eller andet« arran·~ement i efteråret., men mere he1'1)m ,
når vi ved noget mere konkret.
Af an•jre ting kan nævnes , at
vi har købt en kaffe/ kakao /t.h e/
suppe m.v. - automat , hvor man fiJrmedelst et mindre gebyr kan erhverve sig en foririsknin·~. »Maskinen«
bliver formentlig stillet op i nær
f1·emtid

STØTTENS REGNSKAB
Samtidig kan vi oplyse, at Støttens
regnskab for det første halve år af
1986/87 udviser et underskud på
11,228 kr, - i•jet vi har overtaqet
fl ·-~ . udgift.er fra klubben m, v , : ..
1, Telefonpenge: 2300 kr,
2. Vask, kørsel og dommer:
:3420 kr,

3, »Festarrangementer«:
ca, .5000 kr ,

Ialt 10720 l:r, hvilket betyijer et
0-resultat.
Dette må betragtes som værende
udmærket, idet vi Økonomisk set ha1'
det bedste halve år til gode .
Af fremtidige trnq kan nævnes
mm (Kent.I svømmet.ur ira Himmelbjer1det til Havnen, som påtænkes at
skulle ske ijen . 4, juli, hvor jeq
meget gerne skulle ha~e et par
.l edsagerbåde med ,

Transportable~,J

CEN BEDSTE!

GOD MAD GØR
EN GOD FEST BEDRE!
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Så nærmer sig tiden for vor årliae
Hjejle-cup, der denne gang afhold;s
i week-enden l ,-2,
august,
Så
reserve1' denne week-end og kom ud
og se noget bold,
2 andre datoer er også faldet på
plads, nemlig lagkageturneringen,
S•)m afholdes lørdag 1jen 27. juni:
Qgså her regne1' vi med stort
f remmØ•je,
Og så bliver der bankospil •)nsdag
den 16, september med de sædvanliae
overdådige præmier, som har en ev~e
til at finde hen til enten Lone
ellel' Birgitte,

N_ykredit
bruger

;d

Hf ortens Diner

Nvl E8Å BESivBELSEN
Som nye reportere til Avisen oa
radio Silkeborq har vi fået tilsaq~
fra Thomas •)•d -Per Hammershøj ef t~r
Hans-Henrik er flyttet til Herfølge,
Vi e1' i Øjeblikket ved at underSØ•de, om vi skal tegne en fritids/ulykkesf•)l'sikring, og om, hvor
meget den dække1·, hvad 1je11 koster
osv., men nærmere herom senere,
Og til slut et nødråb: Husk at
betale dommerregningen efter hver
kamp, Det koster kJubben 60 kr,
eksha hver gang, vi 'dlemmer det"
TAK,

ni

hovedet...
r----

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

(\ H.TOlffEN

Den direkte linie tii køkkenet: 82 91 33~
elle r 82 93 20
........_
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Kampprogram

SÅDAN ER B-74 OGSÅ.

SERIE 4

SERIE 5

08,06,
1:3. 06.

08. 06.
1:3,06,

13,30 874 - Galten
14,00 Them - 874

EFTERARSTURNERING
08,08, 14. 00 Ans - 874
l.S,Q8, 1:3 '30 874 - Silkeborg KFUM
2:3,08.
S•)l'rin•J - 874
29,08, 13,30 874 - Kjellerup
O.S,09, 13,30 874 - SB
13,09, 14,00 Skovby - 874
19,09, 13 ,:30 874 - SIF
26,09, 13,30 Gjern - 874
03, 10. 13 ,30 87 4 - Gl , Rye
11'10, 10 ,30 Galten - 874
17. 10' 13. :30 874 - Them,

16, 00 Ry - 87 4
13,30 874 - 878

EFTERARSTURNERING
08,08, 1:3 '30 874 - Galt.en
15,08, 16 '00 FK7:3 - 87 4
22,08, 13,30 874 - ResenbM
:30 '08' 10 ,00 Engesvang - 874
05,09, 13,30 SKS - 874
12.09, 13. :31) 874 - Vinderslev
19,09, 16,00 Them - 874
26,09, 13 ,30 874 - Sejs
03' 10' 14 ,00 KFUM - 874
10' 10. 13 ' :30 874 - Ry
18' 10' 10' 00 878 - 874

SERIE 6

04,06 , 18 ':30 874 - KFUM
11 ,06. 18. 30 874 - S8
EFTERARSTURNERINGEN
06,08, 18 ,:30 874 - Laven
16,08, 10 ,00 Gø1jvad - 874
20,08, 18,30 874 - SKS
01 ,09' 19,00 Them - 874
0:3 '09. 18 ,30 874 - Funder
13,09, 13,00 Resenbro - 874
17,09, 18 ,00 874 - Virkl1Jnd
27,09, 10,00 878 - 874
04' l 0' 10,00 874 - Gjessø
11'10' 10,00 Sejs - 874
18' 10. 10,00 S8 - 874

Denne gang har RIPOSTEN besøgt et
af Si lkebo1·gs m•)ndæne forstadskvart.erer for at interviewe en af
klubbens absolut største støt.ter,
nemlig Mor Aase, Denne prægtige
kvinde har nemlig, ved god hjælp af
far Orla, været med til at producere tre af klubbens >store«
pers•)nl i•Jheder: Claus, Thomas og
Per (Fubs, Tøms og Mureren),
Mor Aase har i dagens anledni n9 iført si•J paryk, og hun beder
1)S
tage p1ads i en de t•) charmerende plydsstole, mens hun skødesløst serverer dugftende varm Medova-te i de smukke men noget utraditionel le skylleskåle,
RIPOSTEN: Claus begyndte i 874 lige

BEDRE OG BILLIGERE

HEDE TRYK
cerøve1 4. 8600 silkeborg
tel06 823321

BEMÆRK: Kamptidspunkterne er med forbehold for
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INTERVIEW MED EN
SPILLERLEVARANDØR

ændring~r.

efter kl/Jbbens start. Hvad følte
du, da han forlod SIF's ynglinge
mesterrække, for at gJ ~wer i en
klub, hv~'r hans Jtalentf ·mJske
ville blive helt overset ?

Aase:
Ikke spor. .Jeg syntes,
klubben opdagede hans speciel le
måde at vært.e på, når han ser den
runde bold ,
RIPOSTEN: Thomas var ogsJ tidlig
med - som knap 15-!r ig, Tror d/J
denne tidlige start som professionel har medvirket til, at han
n/J SOHI 24-Jr ig fon er 1I50 RI .~

Aase: Jeg ved ikke, hvad du
hentyder til. Thomas er en stor
spiller,

RIPOSTEN: Per startede relativt
sent, Olen har al lerede 1w haft en
kæmpe suCL"ijs, /'fed tre sJ dygtige L'g
anJbi tiøse sønner" fristes nJan Jo
til at sp,ørge, om d/J selv har
dyrket sport SL'RI /Jnq ?

Aase: .Ja, jeq var ivrig roer. Men
havde der været damefo,jboJij, hav•je
jeg været med der.
RIPOSTEN: Hvad tror du er grunden
ti I, at 874, sonJ mange regnede med
ville opløses efter et par Jr,
klarer sig s.i fornemt og tilmed
stadig fJr f fere R1edleR1n1er ~

Aase: At I har >Sumpen«.
RIPOSTEN: Tror d/J, at Bl4 findes i
Jr 2000, og i bekræftende fald:
HJber du dine Mrnebørn vil spille

der??

Aase: Bestemt, Jeg har endnu tre
dren9e, der kun venter på at komme
til at gøre deres borgerpligt,
RIPOSTEN: Det sidste spørgsmJJ. vi
vil sti ile, er lidt personligt, men
hvilken af dine sønner mener d/J, er
den største boldbegavelse.•'

Aase: Jens Peter (lillebror, red,l
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Det er koldt på ·toppen, Knud

DET

SUCC~ SFULDE

SERIE

5-HOLD

- en fortsat beretning om et magtmenneskes liv og levned.

Knud den Store hævede sine smukt
svungne Øjenbryn og rynkede den
brede pande,
Han var bekymret,
Det var specielt problemet omkring
de mandlige foreningsmedlemmers
manglende respekt for det såkaldt
»svage køn«, der bekymrede den dygtige leder,
»Det svage køn« - hvor va1' det i
grunden en usæ~vanlig fjollet
betegnelse. For han - Knud den
Store - havde hele sit lange liv
kun kendt til stærke kvinder meget stærke endda, Det bar såvel
hans krop som sjæl tydeligt præg af
den dag i dag,
Nå , nu tilbage til sagen, Se,
problemet bestod i al sin enkelthed
i, at det var uhyre vanskeligt, for
ikke at sige umuligt, at opretholde
'det store overblik over 1je sociale
aktiviteter i foreningen regie ,
Og det er noget af det værste, der
kan ske for folk, der arbejder på
topleder-niveau,
Men faktum var, at skilsmissefrekvensen var steget alarmerende,
•)•J at t.1'afikken ud og ind af
ægte~kabslignende forhold til tider
mindede om Københavns Hovedbanegård
ved spidsbelastning,
Se, nu var Knud den store jo ikke
Mgen moralens vogter - næh, slet
ikke, Han huskede kun alt for
tydeligt sin egen ungkarletid,
, . . . Høh-høh,

Han havde fuld forståelse for, at
visse af foreningens medlemmer
havde behov for at få af stivet
deres ego - med jævnlige mellemrum,
Ovenstående havde selvsagt aldrig
været noget problem for Knud den
store, da han gennem hele sit liv
kun havde kendt til uhørt personlig
succAs på det amourøse område.
Det var naturligvis ikke alle, der
lå
under
for
disse
frie
markedsmekanismer,
Den
gode
traditionelle
fam1lieopfat-telse
med far, mor, børn 09 en lille h1.md
var heldigvis for opad-gående,
Denne samlivsforms sande styrke kom
jævnligt til udtryk ved talrige
telefonopringninger til foreningens
hovedsæde efterfulgt af en særdeles
hindfast afhentning, når en forsamling i behageligt. selskab uheldigvis var kommet til at overtræde den
udstedte udgangstilladelse,
Knud den Store mente efter lang
tids eftertanke, at kunne konkludere, at lan~~t den største del af
foren1119ens mandlige medlemmer alt
i alt ville være il1je sted uden en
fast, men kærlig, kvindehånd til at
lede dem udenom de værste forhindringer på livets svære vej,
Knud den Store havde alle dage
været meget glad for det højtide 1i ge is i æt ,

Baqest fra venstre: /?ene lanqvad, Poul frik Nansen, Benny
Pederse11, Dan Fæster, Per Riemenschneider, Søren Msbøl
FL?rres t: Ole Hammei·shøj, Rene Ki rkegJrd, Poul Ø's ter by,
Peter SigJrd, l'fMten Risvip, Karsten SkovgJrd og Per
Hammershøj, Som fyld ses rhon1as oq Christian, ffanqler:
John Skovbo, Ivan, Kumar, Finn og l:.:'ent.

Nyt syn

Johansen
Specialoptik

Henning Johansen . Vestergade 28 v/Mldtjyllands Avls . 8600 Silkeborg ·Tit. 06 82 14 83
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