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Hvem skal jeg tale med? lederen 

HVAD SKER DER 
I "STØTTEN" ? 

·For få dage siden blev vi 
præsenteret for et 3/4 - års 
regnskab fra "Støtten", 1Jdvisende 
et 1Jndersk1Jd på godt kr, 20,000, I 
dette tal er inkluderet et 
overskud på Rubber Band-koncerten 
på kr, 16.000, Disse tal er alarm
erende, 

Ana lyseres regnskabet ser v1 
at varef 1Jrbruget er ca, kr, 4, 000 
støne en1j omsætningen, hvilket 
b1...1rde være umul i1~t, idet brutti)
avancen bør være ca. 301 eller ca ~ 
kr, 20,000, 

Disse tal indikerer, at der 
mangler ca, kr, 24,000, 

HVOR ER DISSE PENGE? 
Der er flere mulige svar. 
1 - Tager vi for lidt for vore 

varer?? 
NEJ vel, , , , 
2 - Forsvinder der varer uden 

der betales for dem ? 

LiM svind vil der være, men 
ikke i den størrelsesorden, 

3 - Stjæles der fra kassen? 
Hvem tør svare på dette 

spørgsmål? 
Et. faktum er det, at der er 

noget rivende galt , 
Som omtalt unaer indlæaaet fra 

Støtten er der al lere1je f~retaaet 
flere til taq for at komme de~ne 
aldeles ur1eldi1~e situation til 
1 i vs' 

Og det skal ske NU, 
Vi har ikke rå1j ti 1 at. køre 

med unde1·skud, 
Så hvis vi ikke vender 

u1jv i k 1 i n9en a 1de1 es omqående, har 
vi måske set starten på enden for 
)Sumpens« aktiviteter, 

Hvad så med B,74??? 
Der er ingen af os der ønsker 

denne udvikling, så klubbens med
lemmer bedes res-pektere, at der 
strammes op flere steder, 

Vi skal hjælpe hinanden med at 
løse dette problem, 
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LAGKAGE
TlJRNER I NG 

fodbold 

Som no1;iet. nyt i år arrangerede vi 
midten af Juni måned en 

lagkageturnering, 
I behøri1~ ti1j blev folk gJort 

opmærksomme på arrangementet, og 
det lykke1jes at stable fire hol1j 
på benene på hver syv m/k. Her 
skal li1~e in,jskydes, at ud af seks 
tilmeldte damer mødte een op , TAK, 
Lissa. Endvidere val' old-boyserne 
heller ikke flinke til at komme, 

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

Vi startede u1j kl , 13,30, og 
hver kamp varede 2xl5 minutter, 
K:ampene blev dygtigt ledet af ti) 

myndige dommere (8erwald og Fubsl, 
Eft.e\' halvan•jen times f,,,jbol1j og 
diverse Ølpauser blev vinderholdet 
kå1'et. 

Som anfører modtog Lissa 
præmierne: syv par fodbold-
strømper, Andenpladsen blev 
præmieret med øl, tredje-pladsen 
gav chokola1je, og sidstepladsen 
syv enkeltbilletter til SeJs, 

Hele arrangementet forløb 
planmæssigt til arrangørernes 
(Benny 1)g Claus) store tilfreds
hed, 

STILLINGEN EFTER FORARSTlJRNERINGEN 

S4 KREDS 
GALTEN 
$ILK R 1 
THEM 
SILK KFUM 
SQRRING 
SILK IF 
r,Jc:RN 
SIL!< R74 
ANS 
GL.RY 
KJELLERUP 
SKOVPY 

S6 KREDS 
GØDVAD 1 
SILK 13 
FUNDER 2 
S VISSING 
SILK KFUM 
SILK B74 
RESEN9RO 
VI P.KLUNO 2 
LAVEN 

* SILK B78 
SILK KAM. 
GJESS0 

49 
11 21 
11 17 
11 16 
11 15 
11 12 
10 11 
11 10 
11 10 
11 6 
10 4 

2 11 4 
11 4 

178 
11 
11 
11 

2 11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 

18 
17 
15 
14 
13 
11 
10 
10 

8 
7 
5 
4 

EFTERARS-
TURNER I NGSSTART. 

Så er efterårsturneringen startet, 
Serie 4-holdet skal prøve at 

holde sig over nedrykningsstregen, 
De to faste backs, Ole Pedersen 09 
Ole Sam er optaget af håndbold, så 

P.'· 
det er begrænset, hvad de konimer 
t il at spille, Det er selvfølgelig 
svært at undvære de ordinære 
backs , men der er gode 
substitutter i Frank Behrendtz og 
Flemming Hansen, 

SS KREDS 1n1 
RY 11 20 
SILK KFUM 1 11 19 
RESE=NBRO 11 17 
SEJ<; 1 11 16 
FK73 1 11 14 
SILK KAM. 11 12 
~ALTEN 2 11 9 
SILK F\78 11 9 

* SILK 1374 11 8 
VINDERSLEV 11 5 
ENGESVANG 2 11 2 

* THi::M 2 11 1 

ENGANGSSERVICE 

For serie S gælder det samme, 
Trods to knebne nederlag her i 
efteråret fejler optimismen ikke 
no1~et , Der er efter hånden blevet 
et godt kammeratskab på holdet, og 
resultaterne skal nok komme, 

Serie 6-holdet har haft en 
flot sæson, De kom godt fra start 
med en 4-1 sejr over laven, men i 
den næste kamp gik klappen ned , og 
det. blev til et knebent nederla.9 
på 16-1' 

Det er en af disse svipsere , 
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SERIE 4 

05,09. 13,30 
13,09. 14,00 
19.09. 13,30 
26,09, 13,30 
03' 10. 13 ':30 
11 .10, 10,30 
17. 10. 13,30 

SERIE 5 

05,09, 1:3. 30 
12,09, 13 ':30 
19,09, lE,QQ 
26,09. 13.30 
03' 10. 14,00 
10' 10. 13.30 
18, 10' 10,00 

Kampprogram 

B74 - SB 
Skovby - 874 
874 - SIF 
Gjern - B74 
874 - Gl, Rye 
Galten - 874 
B74 - Them. 

SKS - 874 
874 - Vinderslev 
TRiilll - i74 
874 - Sejs 
KFUM - B74 
874 - Ry 
878 - 874 

SERIE 6 

0:3. 09. 
13,09, 
17,09, 
27,09, 
04, l 0. 
11, 10. 
18' 10. 

18.30 874 - Funder 
13,00 Resenbro - B74 
18,00 874 - Virklund 
10,00 B78 - 874 
10.00 874 - Gjessø 
10,00 Sejs - 874 
10.00 S8 - 874 

BEDRE DG BILLIGERE 

HEDE TRYK 
a?røve1 4. 8600 silkeborg 
tel06823321 

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

i 

V/K . HØGH JEPPESEN . VIRKLUND . 8600 SI LKE80RG . (06) 83 60 66 - (06) 83 66 06 

Fra Deres udsendte 
.Ja, så er De i' es udsendte her igen. 
Norma! t tager jeg mig jo af kamp
referater, og dette indlæg skal 
heller ikke være nogen undtagelse. 

.Jeg blev oprindelig bedt om at 
lave et medrivende referat af skak
opgøret mellem albaneren Thoie og 
colombianeren Molocaivas, hvor 
Mol•:icaivas (hvide brikker) jo som 
bekendt, helt sensationelt, lægger 
ud med Pleinikov-åbning for at 
beskytte sin centerbonde mod 
Thoie's forventede krydstræk med 
springeren a la Pettersons 
afgørende træk mod Chesswood på 
Cuba i 1961, men det vil je·~ 
ikke\ I I 

For hver evig eneste søndag 
året rundt, næsten, udspiller der 
sig et meget fascinerende skuespil, 
ja nærmest en kamp, ikke på liv og 
død, nej men håbet om at kunne 
forlade søndags-aftensmads-bordet 
hos Mor Aase med både paryk og mave 
i behold, 

Dette referat henvender sig 
ikke til en bestemt søndag, det 
sker nemlig hver søndag, 

Scenen er som fØl•3er: Mureren 
ligger på sofaen i gråt, slidt 
jogging-sæt, Thomas og Lissa sidder 
på gulvet (Mureren fylder en hel 
del), Far Orla i den anden sofa 
læsen1je »Det ny Aktuelt« (han har 
altid været god socialdemokrati, 
.Jens-Werner sidder 72 cm fra TV
skærmen med remoten og prøver fe
brilsk at finde et program, hvor 
Nottingham har vundet, 

Den eneste mobile person er 
front-fi·~uren i familien, M1:>r Aase. 
Nervøst -skæver hun til uret. Hvor 
bliver de af? Klokken er 17,56, 
Pludselig rejser vagthunden Pivo 
børster, Aase fattes håb, DE er 
her 1 l 

Og kun 6~ sekund senere træder 
hele denne lille kernefamilies et 
1)g alt ind, Fubby >:>g Vessi træder 
ind gennem fløj-p>:>rtalerne, Folk 

vækkes til live af deres 
tømmermændsagtige d~aletilstand, 

>Lad mig ta' ham«, siger Lissa 
1)9 hentyder her ikke til Fubs, men 
til Mads, den ene tvilling af tQ, 
kernen fQr alles begejstring, 

Aase er al lerede begyndt med 
Anders (den anden af de tQ), både 
med >Gyyyh« Qf »Ka' du si 1 farmor«. 

Den eneste, der ikke har rørt. 
sig, er Mureren. Med en lettere 
henkastet bemærkning Qm, at >Nu 
æder vi«, slår han sig ned for 
b>:>rdenden, som dyden for samme. 

ll'l minut efter er hele f ami-
1 ien bænk-et ved hØjbor•jet, efter 
at tvillingerne har fået 37 ,000 
forskellige ting af Aases bedste 
arves tykke r 0 Her re gud, de er jo 
kun børn«), 

Til stor jubel for forsam
l ingen går døren til køkkenet 1JP 1 

og ind tr~der Athene Cgræsk gud
inde, skvatnavler) med nektar. 

Aase kommer med stegen, bri..rn 
sovs og hvide kartofler, 

>Skønt«, ytrer Birgitte. 

t"ortsættes næste nummer 
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STØTTEFORENINGEN 
Støttens bestyrelse holdt møde den 
10, august, 

Riposten gengiver referatet af 
de vigtigste punkter på dags
ordenen herunder: 

På mødet deltog Kent, Chri
stian, Stephen, Lotte og Fubs, S, 
Fæster havde måttet melde afbud 
pga. ferie, 

Oprydning i>Sumpen: 
Der blev udtrykt utilfredshed med, 
at Støttens bestyrelse gang på 
gang må rydde op efter såvel 
planlagte som improviserede fe
stei·, hvorefter følgen1je blev 
vedtaget: 

Ved planlagte fester sørger de 
OJedleOJn>er, der arrangerer festen, 
for oprydning sJvel i som uden for 
klublokalet, ~ kl, 12, 00 den 
efterfølgende dag, Hvis dette ikke 
overholdes, .:Jfkræves de i fælles
skab kr, 5(}(), 

Ved iRJproviserede fester bl i
ver det efter princippet en h1r 
alle osv", hvilket betyder, at de 
500 kr , vil blive fordelt pJ del
tagerne, Her skal oprydning lige
ledes være loretaget senest kl, 
12, (i(} de11 efterf.ølgende dag, 

Underskud på 21 ,000 
$1)m det fremgår af af regnskabet 
for perioden 1,11,86- 31,7,87 er 
vort gamle problem med indtje
ningen opstået igen, 

FreMver vil salg/kØb derfor 
kun kunne foretages i Jbni11gs
tide11, 

. 8 

Vedr, Jbnings tiden : 
Bare11 vil freMver blive J§st 

af (begge veje) 09 herefter kun 
være Jbnet,, nJr mindst en lra 
bestyrelsen eller en af denne 
bemyndiget er til stede, Eventuel 
(fMventeU hærværk pJ gitter 
eller d.Ør vil blive istandsat af 
autMiseret Mndværker 09 for 
skadevolders regning.I.I Ved evt, 
llor) tid lig lukning vil der bl i ve 

nwl ighed fM for at købe forsyninp 
inden af ldsninq, og eftertølge11de 
1selvafl§snin91r -af de øvrige 
h1kaler i lighed med hidtidiqe 
ordning, 

STAN URBAN 
Billetsalg/bestilling til arran
gementet den 17, oktober med Stan 
Urban m, v, er i gang, •)g de r 
meldes allerede nu 77 solgte 
bi I letter af i alt 27.S pladser, 
det skal derfor tildt1·æbes, at 
alle medlemmer så vidt muli1~t få1• 
tilbuddet snarest muligt, 

GENERALFORSAMLING 
Afholdelse af generalforsamling 
bliver år fre•jag den J:3, 
november, Da indtjeningen som 
tidligere nævnt er elendig, vil 
delta~~erne i år blive afkrævet et 
gebyr, 

En egentlig betaling for del
tagelse i generalforsamlingen 
finder bestyrelsen såvel uheldig 
S•)m ul•)Vliid, hvorfor flg. blev 
vedtaget: 

General ft1rsa111l ingen star tes 
kl, 1_'1,30 og er sJ.ledes sJ rigelig 
færdig inden kl, 21, lille, der øn
sker at blive elter endt 
ge11eralf,_;rsa111ling vil ca, kl , 2l 
blive alkrævet et gebyr for 
h1rtsat deltagelse, hvt1relter der 
son1 hidtil vil være t'ri bar mv, 

DEN SORTE KASSE 
Ti 1·~•)1jehavendet. i den so1·te kasse 
er nu på knap 10,001) kr,, hvilket 
er uacceptabelt, 

En nedbringelse af denne er 
nødvendig, Der henstilles derfor 
til alle om at nedbringe deres 
regning inden udgangen af august, 

GENERALFORSAMLING I STØTTEN 

Støtten afholder generalforsamlinq i . »SUMPEN« fredaq aen 13, november kl. 
19,00, 

Dagsorden i flg, vedtægterne, 
BESTYREL::HJ, 

Kjellerup Hvidevare-Service 
støtter B· 74 

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



VIL I MED \JO 
OG SKI'E ?? 

Så melder 874'a alpine ski
sportsafdeling sig igen. Med ,jen 
dejliqe tur til Sverige sidste ål' 
i fr~sk erindring er der ingen 
tvivl, Vi skal af sted igen, . 

Der er denne gang to mul i9-
he•jer, En for dem, ,jer tror, de e1' 
aode til at løbe på ski, og så en 
ior dem, der ikke er helt så sikre 

på det, 

" " ' 
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l . FRANKRIG 
I tidsrummet 15,1. - 24,1, 1988, 
Sted: lignes/Val d'Isere, 
P1·is: 11% kr, pr, person , 
Vi bor apa1·tmentslej ligheder 
uden pension, 
Li ft.k•)rt koster 345 kr, for syv 
dage (husk pasfoto) , 
SkileJe: ca, 455 kr, fo1· syv dage. 

Der er t.ale om et. af Europas 
allerbedste og største skiområder, 
hvor enhver kan få sin lyst 
stvret, Ski-terræn op til 3600 
met,er (h1..1sk ilt.maske), 151 lifte, 

Der er dog også masser af be
avnderbakker, og skulle man evt. 
]brække« et ben el ler to er der 
masser af andre muligheder for 
adspredelse: Svømmehal, boblebad, 
b•)\111 i n•J et c , 

Der er p, t, syv mennesker fra 
klubben, der har tilmelijt sig 
denne tur, men der er endnu ved 
hurtig ti lrnelding m1..1l ighed fo1• at 
k1:imme med, 

OBS: Det er meget billigt 1 ! 

2. NORGE 
Her er 1jer to muligheder indenfor 
samme tidsrum (skolernes vinter
ferie l, 

8\JS-LIJXIJS-FERI E 
I tidsrummet 15,2. -20,2, 1988, 
Sted: Rauland 
Pris: 2045 u, pr, voksen, I barn: 
l kr , 2 børn : l 04.5 kl· , 
Vi bor på Raul and Højf Jelds-hotel 
med helpensi1:in, 

Ll ftk•)rtet koste1· ca, 440 kr, o·~ 
skileJen bliver på ca. 320 kr, fo1· 
de fem daqe, 

Ør::GNOr1 I FERIE, 
Kørsel i privat.bil l t1ds-rurnmet 
1:3 '2 ' - 20 ' 2 ' 1988 ' 
Sted: Rauland 
Pris: ca, 650 kr. pr,person. 
Vi bor på Rauland Apartmentshotel , 
Lift.kortet kost.er ca, 500 kr, og 
skilejen ca, 400 kl', (langreM ca. 
2:30 kr . ) 

Det. er alletiders skiområde -
brede, jævne nedt:ørsler pa. •)p ti 1 
2000 meters længde, Et vi rkel iqt 
godt område for uøvede. 

Fine muligheder for langrend, 
Sidste frist for tilmelding: 

14. 9' 1987' 

Navervej 4.5 · 8600 s;ll<ebo'1) · Ttt. 06 82 80 00 
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TIL BVQAPEST 
FOR EN TUSSE ? 

B74's globetrotter-afdeling arran
gerer i samarbeJ•je med Dans~: 

Journalistungdom en afslapnings
rejse til Ungarns hovedstad, 
Budapest, 

Vi tager af sted i uge 43 
(ski)le1·nes efterårsfene), og alt 
afhængig af, hvor mange vi bliver, 
k1)ster turen mel lem l 000 09 1200 
kr. 

Det dækker udover reJsen 
derned ( luxus-toi let-busser fra 
Benn 1s ReJser i HolstebM) flg.: 

H1)tel med mo1·genmad, visum, 
rejseforsikring samt guide, hvis 
det ønskes, Bussen er til vores 
rådi1Jhed de fire · dage, vi bor i 
Budapest, 

Udover at Budapest er kendt 
som en af Europas gamle hoved
stæder med ufattelige kultur
skat.te, kan 1jet sikkert interes
sere enkelte af 874's medlemmer, 
at prisniveauet er rimeligt lavt, 

F,eks, ligger prisen for et. 
måltid ma1j på ca, 10 kr,, når man 
gå1· på restaurant, Ine 1, vin vel 
at mærke, 

Er du interesseret, skal du 
snarest muligt ringe til Peter 
Lodahl (Møllehave), tlf. 06-
811897, Så skal du nok få mere at 
vide, 

llJta)''fS~~ 
a f BAr-a" ·~ mere umage 
- vi gør os 
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KONCERT, 

Hvem husker ikke 874's arranqement 
i foråret med fuld fa.1·t på den 
glade 60'er-musik ??? 

Nu er chancen der igen -
nemlig LØRDAG d, 17, OKTOBER 
Dog fornyer vi os og erstatter 
denne gang Rubber Band me•j i n1~en 
ringere en1j 

STAN URBAN 

som vel efterhånden er mere kendt 
i Silkeborg end Rubber Band - 1)1~ 

bestemt lige så god, -
Arrangementet bliver (efte1· 

pres) med spisning og i øvrigt 
nogenlunde identisk med 1jet 
foråret afholdte - ogsl denne gang 
underholder BOURBON STREET 
.JAZZBAND, 

Billetprisen holder vi denne 
gan·~ på 150 kr,, 1)g billette rne 
kan købes hos et medlem af 
Støtteforeningens bestyrelse eller 
ve1j at ringe til f::ent på tlf. nr. 
06-815645, 

Vi glæder os til at se jer til 
koncert med Stan Urban oq Bourbon 
Street Jazzband den 17, o~tober, 

DET FORLYDER, , 

- at Siggård har sa~~t nej til to 
røde me1j brØ1j. 

- at Skovgård har gennemført en 
kvatt triathlon, 

EFTERLYSNING 
Rystepudser. Forsvun1jet fi'a 
»Sumpen•, Bedes venligst leveret 
ti !bage .straks, 

Kontaktperson: 

Damefodbold Inge Nielsen 
tlf. 06 82 01 25 

Hjejle-cup 
Det skul le vel ikke være nødven
di1~t at fortælle, hvem der vandt 
Hjejle-cup for damerne 874 
selvfølgelig, Og det gjorde vi 
efter tre velspillede kampe, 

Den første kamp mod Hammel 
vaMt vi 2-0. Målene blev sco1'et 
af Ingelise og Lissa, Den anden 
kamp mod Lemming vandt vi kun 
knebent med 1-0, men alligevel var 
selvtilliden helt i top, da vi til 
sidst mødte Odder, som vi sloq 
2-0' " 

Som oræmie fik vi en flot 
pokal og nogle smarte tasker fra 
Sparekassen Bikuben, Præmierne 
blev overrakt om af tenen, hvor der 
var fest i klubhuset, 

Elle1·s er de1· kun at siqe, at 
sommerferien er forbi, iJg der 
gerne må møde lige så mange op til 
træningen, som der var i foråret. 

Så kom nu lige i ga111~ igen, 
for det er al tid sjovest, når vi 
er mange, 

TI PS INDLEVERING 

IKOVBO·PIBER 
HAnctsUrn. 
PIBER 

ALT I 
REPARATIONER 

V ....... 17 
(overfor Midtjyllands Av;sJ 

Ttt. 1061 82 22 JO 

Ry - 874. 
Her fik vi V•)rt første (og 
forhåbentlig sidste) nederlag, 
Kampen blev spillet i et højt 
tempo, og der blev vist godt 
fodboldspil fra begge hold, 

Ry pressede hårdt fra starten 
•)•~ kom hurtigt foran med ti) mål, 
Grete var lidt i tvivl om det var 
fodbold eller - håndbold, vi 
spil lede, så hun brugte hånden et 
par gange! 

Result.atet blev 3-1 eft.er en 
udmattende kamp i kraftig blæst, 

Grunden til, vi tabte, må 
naturligvis være, at vi spillede i 
gule høj er, og fordi Kim sagde, 
at vi fø1·st skulle kØl'e 18,:30 ! ! 1 

874 - Funder 
f(ampen mod Fun1jer den 26, maj 
startede i dejligt solskinsveJr, 
Vi spil lede knap så q1)1H, som vi 
plejer, men vi klarede det 
alligevel udmærket. 

Fun1jer havde inoen farliqe 
forsøq, hvorimod vi "hav1je noqle 
mislykkede, men pyt: to bolde røq 
i nettet hos Funder oq in~~en r1os 
OS, 

Kampen endte 2-0 ti 1 os, som 
må siges at være retfærdiqt, 
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HJEJLE-CUP 

Den årligt tilbagevendende fod
boldturnering, HJEJLE-CUP blev i 
!r afholdt i \lleek-enden den 1' og 
2, auqust, 

D;t blev en turnering, der på 
det rent sportslige område lignede 
de foregående Ars turneringer, men 
på andre områder afveg en smule, 

For første gang i klubbens 
historie var den repræsenteret i 
æteren ved Finn Herlev, som førte 
sig frem i Silkeborg Nærradio som 
optakt til turneringen, hvilket i 
øvrigt gav en glimrende reklame 
for klubben, 

En af de udtalelser, som de 
fleste sikkert vil huske og som på 
mange måder blev kendetegnende for 
dette Ars HJEJLE-CUP, var da 
intervie111eren kom med bemærkning
en om, at >874 er en klub, hvor 
man ta'r løst p! ting-ene«, 

For herreholdets vedkommende 
blev udbyttet som om de prøvede at 
leve op til bemærkningen , dog stik 
mod al sund fornuft med sønda9en 
som undtagelse, hvor det blev til 
en komfortabel sejr p! 9-4 over 
KFUM , hvorved sidstepladsen blev 
undgået, 

Det skal i den forbindelse 
bemærkes , at den tidligere mål
mand i den kamp var flyttet frem 
som centerfor111ard , hvilket efter 
sigende havde en posit-iv ind
virkning på spi l let i begge ender 
af banen, 

Herrerækken blev vundet af 
Sejs med finalesejr på 3-1 over 
SIF, 
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I damerækken var 874 ikke så 
beskedne, da de gik ubesejrede 
gennem turneringen og vandt klart, 
FLOT 11 

Det blev alt i alt en god 
turnering, som vejret dog svigtede 

forhold til tidligere, En 
medvirkende årsag til, at 
festli9hederne om aftenen ikke fik 
så stor deltagelse, som vi havde 
håbet, 

Dog må de få fremmødte have 
følt et vist ansvar overfor 
barpersonalet, for det forlyder, 
at. ølsalget all 1gevel gik ud
mærket, 

* 

UDLE.JES: 
Sommerhus, Beli ggende syv km fra 
A•ner, 
Week-end1s : 100 - 250 kr , 
Uger: 600 - 1500 kr, 

Henvendelse ,' 
Finn .- 06-800605 

Br ian,' 06-8/! 190 

OLD-BOYS NYT! 

For første gang i år har oldboys
holdet trænet kollektivt" Det fo
regik hos TEAM FARFAR , der tilfæl
digvis fyldte 40 år samme dag, 

Efter en elegant opvarmning 
under indtagelse af rigelig væske, 
qik vi over til siddende pølse-
b1Jrd, Træningsprogrammet blev 
afsunget (flerstemmigt) under 
bægerklang og almen kævlen, 

Både overlevende og faldne 
siger TAK for en god fest med 
rigelig samvær og fadøl, 

Det mere resultatorienterede 
bold i kampene mod Funder og 
Gjessø kan sammenfattes således, 
at vi i begge kampe har spil let 
elegant. Palermo-bold de første 30 
minutter, 

Dm anden halvleg kan kort 
beskrives, at Honk ligger meget 
ned, P1·eben elsker ufrivillige 
pauser, Knud Målmand har syns-

svigt, Kristian snører sine 
støvler i zig-zag uden 
kilometer-garanti, Alt imens vort 
målsøgende forsvar ivrigt disku
terer med tilskuerne om Ingolfs 
ansigtsløftning skyldes ivrig 
pleje eller tab af en håndgranat, 

Status viser 11 points - men 
der kommer flere, for der er 
målfest i 1)S, Vi er jo så unge, 
so~ dagen er lang, desværre bliver 
dagene k , , , , , , , 

Dog meldes alle i ekstrem form 
til den årlige belejring af 
Svostrup Kro, hvor vi naturligt 
Mk vil spise noget, vi ikke kan 
tåle at drikke, 

Mureren og S, Fæster vil i 
pauserne fortælle vandede vittig
he1jer, 

SKAL MAL I ! I 
Deres indsatte,' 
Jordstryqeren , 

;r ~ 

Hjortens ::e~E~;;:!portab!e ~ 
GOD M~D GØR «·:_ 
EN GOD FEST BEDRE! ')) 

f.OGS~ ~ ~ li 
SP(lR TSKLUBBEN . ) (_\ H .J OiffEN 

D en direk te li nJG tii køkk enet: 82 9 1 33~ ......_ 

e lle r 82 93 20 ~ 15 



Det er koldt på toppen, Knud 
- en fortsat beretning om et magtmenneskes liv og levned. 

part VII 

Knud den Store reJste siq 
veludhvilet fra sit magelige leje 
o·~ bevæge•je siq a•jræt nen ti i •Jet 
store speJ 1, •Jer s~:ånselsiøst 

afslørede hans k Mosb11 lede i bar 
hel f i ·~ur, 

Knud den Store smilte selvtii
f re•js ved s·rnet. - alt i alt var 
det vel ikke så galt.,,, når man 
vel at mærke tog tid i ige tiders 
livsførelse i betragtning 

Han havde engang for længe 
siden ved et ti 1 fælde fundet en 
gammel trøje i ra 1jenganq, fore
ningen endnu var 1 sin vorden, 

Iført 1jen omtalte trøJe , der 
selvsagt var krympet en del gennem 
årene, var Knud den Store gået ind 
til sine kue for at indvi 1jem i 
tidligere tiders storhed, 

Desværre havde optrinnet 
udløst krampagtige grineanfald 
blandt de implicerede, - Men det 
var nu mest de hoveren,je udtal
elser angående Knud den Stores 
manglende fysiske form, 1jer var 
faldet ham for brystet, 

I al hemmelighed havde han 
til rettelagt et særdeles hå1•1jt 
træningsprogram, der va·r pr•)•~ram

meret til på bedste øst-europæiske 
vis at genopbygge alt det tabte, 

Uheldigvis havde rehabilite
ringsprogrammet afstedkommet, at 
>den skønne« midlertidigt og uf ri
vil ligt måtte bære en ikke 
uvæsentlig del af byrden, 
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NeJ, så var der andre af for
eningens medlemmer, der havde 
større behov for ubarmhjertiqt at 
få virkeligheden afsløret, · 

Reelt var det nok således fat, 
at et af de riqt.ige pragteksemp
larer kunne ernære en hel 
~:annibal lan1jsby i en uge - og så 
vil le der en1Jda være rest.er ti 1 
pålæg. 

I det hele taqet var forenina
en en besyn>Jerliq. blanding af fy
siske mærkværdigheder, Blandt 
andet fandtes 1jer personer, der 
karakteriseredes ved at være si 
udmagrede , at. vendte de siden t.il, 
troede alle, at de var gået, 

Selvsagt var sygdomsrisikoen 
for sådanne personer reduceret til 
to lidelser, nemlig hudorme og 
benæ,jer, 

På den anden side var det fo 
rart at se kønssol idari teten slå 
igennem så fuldst.æn1jigt, I de 
sidste år havde fruqtbarheden 
blomstret så ganske ut~oligt at 
tankerne autl)matisk blev ledt hen 
på den hØjeffekt.ive 1janske kanin
produktion - hvilket naturliavis 
glædede Knud den Store selvom -det 
selvsagt ikke vi 11 e b 1 i ve 1 et at 
løfte den tunge arv efter den 
nuværen1je særdeles aktive genera
tion, 

Hind bold 
Nu .jages 1jet b1'Ødre hå111j
bolddrengene kan nu begynde at 
kr id te sk•)ene og finde harpiksen 
frem fra gemmerne, 

Sæsonen 86/87 var meget 
sL~cc~sri9, og det tegner t.il at 
sæsonen 87/88 bliver endnu bedre, 
Vi har nemlig fået til·~ang fra 
man·~e nye unge med ambi til)ner, så 
det må sammen med den gamle garde 
kunne give et slagkraftigt hl)ld, I 
øvrigt f:an 1ju stadig nå at 
tilmelde dig, Ki:1nt,ingentet. er er 
60 kr, plus 10 kr, pr, kamp, man 
har 1jeltaget i, 

Nykredit 
bruger 
hovedet ... 

Vestergade 4, 1. 
8600 Silkeborg 
Tlf. (06) 811988 

Kontaktperson: 
Henrik Olsen 
tlf. 06 82 65 89 

PIJL.JE INDDELING 
Serie 4. Herrer oyl1e 2 
Virklund JF 
FK 731 Kragelund 
Hauge-Thorning 2 
Them GF ! 
Levring Jf 2 
Frem" Skelh.øie 
Bording !i.Flll'f 
8 14 
Voel /;;fiJ,11 
.Ø86 2 

Turnerin~~splanen forelig·~er først. 
i september, 

N 
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STJERNEDRYS 

I forbin•jelse med det t.ra1ji tion
elle HJeJle-cup arrangement har 
,jet. igen l år, som ofte ti1jl i·~ere 
været uhyre vanskeligt at ak t i~ere 
medlemmerne til det praktiske 
arbeJde, 

Sædvanligvis var det også i år 
ije vell<:en•jte >praktikere« der 
trak 1jet sttJre læs, ' 

En beske•jen oelønninq i form 
af lidt stjernedrys tJV~rbrinqes 
hermed til: -

Knud, Be1111y, Jørn oq Lotte ,,jer 
hver kan hente seks stk~ Carlsbero 
i klubhuset, · 

* 

~ster~ 
Hostrupsgade 24 . 8600 Silkeborg 
Telt. 06-822840 

~flf@M4 
WAD11ER fRIEDRICH 
TORVET 10·SILKEBORG·TEL.F. 06·822120 
STORT UDVALG I SPORTSPRÆMIER 

VI SØRGER FOR GRAVERING 

3dr.: Vestergade 17 - 8600 Silkeborg 
Tlf. 06-8210 77 - 821146 

. 
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STØT vore annoncører -de støtter os. 

SERIE 4-HOL DET 

t:.t,ående: c.laus Jensen , Niels-Henrik Buch .. John Vil ladsen , Kresten 
~111~dsen, AaJ 11eng, /\el d Her 1 ev" /'for ten R isvio, F 1 emmina Hansen 
:::1•Jdende: Thomas Jensen, Uffe Koen Cflr 8ini ·Jnc;en f1u1 l-t 1i ' f Beflrndtz . ' ' - " - · L ' ~!:> .er~y. rank 

Fraværende: Ole San1, Oje Petersen, /!jl'lk Rens l'f1chael Rusk Peter 
Jensen. Meqet fraværende: Hennk Olsen fede•· S't d. J • ' ' " d·-i.. -. ·

1 
' • ·.ae oo .'iven ( Tfle old 

-- ~·e 1!:111 <:iai.or), " 

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