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Hvem skal jeg tale med?
Silkeborg B-74
Klubhuset
Marienlundsvej
Tlf. 06 815357
Bestyrelsen:
Formand Knud Larsen
Malmøvej 122
tlf. 06 82 64 70
Jørn Andreasen
Vidarsvej 10
tlf. 06 81 57 99
Kasserer Finn Herlev
Lyngbygade 59
tlf. 06 80 06 05
Niels-Henrik Buch
Solbakkevej 13
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

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,
8653 Them
tlf. 06 84 81 12

Udtagelseskomiteen
Uffe Koch
Visbyvej 14
tlf. 06 82 22 53

Kampfordeler
Keld Herlev
Rudbølvej 30
tlf. 06 81 59 14
Håndboldafdelingen
Henrik Olsen
Sølystvej 30
tlf. 06 82 65 89
Damefodboldafdelingen

Lissa Juul
Baggesensvej 18
tlf. 06-800549
Oldboysafdelingen
Stephen Knudsen
Sanatorievej 14
tlf. 06 81 42 21
Niels J. Nielsen
Lyngbygade 75
tlf. 06 82 71 52

Keld Herlev
Rudbølvej 30
tlf. 06 81 59 11

Redaktionen
Finn Herlev
Lyngbygade 59
tlf. 06 80 06 05

Søren Fæster
Saxogade 8
tlf. 06 81 19 41

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

Per H. Jensen
Godthåbsvej 6
tlf. 06 82 34 49

Lotte Jensen

tlf. 06 81 61 46

Kresten Knudsen
Lyngbygade 57
tlf. 06 82 13 83

Niels.- Henrik Buch
Solbakkevej 13
tlf. 06 81 13 57

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

Christian Simonsen
Falstersgade 12
tlf. 06 80 13 91

Peter Lodahl
Brokbjergvej 11 J
tlf. 06 81 18 97

Landlystvej 49
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Stephen Knudsen
Sanatorievej 14
tlf. 06 81 42 21

SILKEBORG
PA TOPPEN??
For nu fra starten at forebygge
eventuelle
misforståelser
så
holder i i Silkeborg 874 meget af
at se fodbold på højt niveau, og
mange af vore medlemmer er da også
faste tilskuere på langsiden ve1j
Silkeborg Idræts-forenings førsteherre-senior-holds hjemme-kampe,
Det er fornøjelse at se disse
spillere arbejde mål rettet en hel
sæson igennem- og successen er
derfor fuldt ud fortjent.
Man har fra SIF-Support i
samarbejde med kræfter fra erhvervslivet lanceret diverse støttearrangeMenter til fordel for det
ovennævnte mandskab En storstilet
støtteindsamling blev annonceret
under sloganet: »Silkeborg På
Toppen«.
I denne sammenhæng er det
interessant at vurdere, hvordan
man sætter lighedstegn mellem
Silkeborg by med al le 1je tilbud,
den har at byde på, og en enkelt
af byens mange idrætsforeninger,
Det er 1)gså vigtigt at erindre
sig, at idrætslivet i Si lkeborq
heldigvis ikke består af en enkelt
klub med en monopolagtig status men derimod af et varieret net af
foreninger med vidt for-skellioe
mål og midler.
En enkelt ting har de dog til
fælles,
nemlig en økonomisk
afhængighed af det silkeborgensiske erhvervsliv,

Det, man så kan frygte, er, at.
SIF-Support's økonomiske succes
totalt har drænet det sponsormarked, som mange frivillige, ulønnede foreningsledere skal ud på her
i vinterens løb i håb om at finde
forståelse for foreningens trange
økonomiske vilkår, red,
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fodbold

·s.Æ..SONST A TUS

Med god hjælp fra SB, som slog
Gjern i den sidste kamp, lykkedes
det for førsteholdet at forblive i
serie 4.
Det er tydeligt, at der mangler
gejst på holdet, da den sidste
kamp mod Them var en ren ynk, Der
er
tydelig
brug
for
en
foryngelseskur på holdet, men det
har været utrol i·~ svært. for UK at
finde egnede emner.
Vi håber derfor · at der i næste
sæson dukker folk •:JP, som har
evnerne til at spille serie 4- .
bold,
Derimod synes serie 5-holdet at
have styr på tingene. De har
faktisk spillet bedre og bedre for
hver kamp,

®
S4 KREDS 49
GALTEN
22
SILK B 1
22
S ILK KFUM
22
THEM
22
SlLK lF
22
SOKRlNC>
22
SK.tlVBY
22
SILK B74
22
GJERN
22
ANS
22
GL.RY
22
KJELLERUP 2 22

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

Det er kun blevet t.i l knebne
nederlag
til
tophold,
mens
bundholdene har fået en på hatten,
Der er et stærkt sammenhold, og
der er store forventninoer til
holdet i næste sæson.
~ædvanen tro har der været
problemer med serie 6-holdet i
efterårsturne-rinoen
Vi har måttet ~el~e afbud flere
gange, fordi folk ikke er mødt op.
Det er en mærkelio holdninq bare
at bl i ve væk
når man har
accepteret at komme.
Dette har efterhånden stået på i
flere år, og derfor mener jeo. at
der skal nye kræfter til i UK~ Det
er ikke nødvendigt at udskiftte
hele UK, da de har udført et
kæmpearbejde for at skrabe folk
sammen hver week-end.
Men en udskiftning synes
nødven1jig,
I
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S6 KREDS 178
GØDVAD · 1
22
SILK B
22
FUNDER 2
22
RESENBRO
22
S VISSING 2 22
SILK KFUM
22
VIRKLUND 2
22
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20
17

SILK B74

2~

LAVEN

22 14
22 12
22 10
22 7

SILK B78
GJESSØ
SlLK KAM.

HllSK: 11JNTERTRINJN6,
Onsdag kl, 18, 3(} pJ.
Virklunds anlæg,
Lørdag kl, 1S, 00 pJ.
Stadion.

Claus
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UNG MAND MED MOD PÅ
LIVET
Resultatet af den forløbne sæson
har for vo1'e førsteholdsspillere
givet stof til eftertanke,
De har som mange andre her i
verden måttet sande, at uanset
hv 1:ir ung man føler sig i sindet.,
lader alderen sig ikke standse,
Kun ved at anvende alle kraftreserver lykkedes det at holde røven
oven vande sæsonen igennem, Men
tiden rider raskt, •:ig derfor er
det tvingende nødvendigt, at yngre
kræfter kommer til, Hvis dette ikke sker, kommer 874
til udelukkende at bestå af
særdeles rutinerede spillere med
deres bedste fremtid bag sig,
Derfor må alle de B74'ere der
bryder sig om atmosfære~ i
klubben, ud på gader og stræder i
håb om, at der endnu blandt
Danmarks ungdom findes personer
med den rette indstilling,
Det siger sig selv, at det ikke
betragtes som noget stort minus,
hvis de kan spille lidt fodbold og
flytte sig lidt hurtigere end
befolkningsgennemsnittet ,
Venner, kammerater og Thomas:
Det er vigtigt at forstå, at B74's
fremtid også skal sikres uden for
banen,
red,

Navervej 4-5 · 8600 Silkeborg· Tlf. 06 82 80 00

*
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Damefodbold
Så e1· sæsonen ved at være io1·bi,
og ser vi tilbaqe, har resultaterne været qode, Kun i oje
sidste par kampe gik det lidt
skævt.,
Det skyldes sikkert det dårlige
fremmøde,
der
var
sidst
på
sæsonen, men vi løb jo ind i en
del skader 01~ infli..1enza. Da Lotte
.Jensen k1jm ti 1 at slui~e b;lden i
den sidste kamp, så vi blev
diskvalificeret,
Damerne vi 1 gerne si ae Kim oa
.Jan en stor tak for ~et stor;
st.ykke frivillige arbejde de har
gjort og for deres altid aode
humør og STORE tålmodighed,- de
u•jviser ti 1 træning, Vi håber, de
har mod på at fortsætte,
Desuden vil v1 også gerne ønske
Inge Nielsen og Lisbet Sørensen en
god tur til de norske fjelde. hvor de begge har fået arbeJ•j~, Vi
håber, de ven1jer tilbage, når •:le
har lært de norske jenter at
sr:lllle bold,

Kontaktperson:
Inge Nielsen
tlf. 06 82 01 25

Vi vil også gen1e 1:omme med en
opfordring 1!1
Meld jer ti 1 nogle af al le de
gode arrangementer, 874 laver. Det
er her, vi lærer hinanden at ken1je
1)1~ får et 1~odt klubliv, 874 er
ikke en kli..1b, hvor man ~: un spiller
fodbold, så vær nu lidt aktive I 11 !
Vi vi 1 gerne takke Lott.e .Jensen
fo1· det arbejde, hun gør for os,
o·~ vi håber, hun vil fortsætte,
Derfor var det også fortjent, at
hun
fik
Svennes
»smedeJernsskulptur«,
Til B74's afslutningsfest var
der kun melijt. :3 pi9er til (st•jf
til eftertanke!), og her synes vi,
at Kathe skal have masser af
roser, Som ny i klubben var det
stærkt at mel,je siq ti 1 en fest,
hvor hun faktisk ingen kendte, Hun
var
en
god
repræsentant
for
dameholdet, da hun viste ben i
•Arets sommerbenskonkurrence«
bedste can-can stil,

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

Johansen
Specialoptik

Hanning Johansen . Vestergade 28 v/Mldt)yllands Avle . 8800 Silkeborg . Tit. 08 82 14 83

GENERALFORSAMLING

I

B-74

~~~~=-~==-~...:._....:::::=

Der indkalijes ti 1 ordinær gene1'al forsamling i 874, onsdag den 24, februar 1988
kl . 19, 00 i »SlJMPEN« ,

DAGSORDEN:
1, Val9 af dirigent. .

2. Formandens beretnina.
3, Fremlæggelse af det-reviderede regnskab,
4, Valg af bestyrelse,
Flg, er på valg:
kiwd Larsen, Benny Pedersen i.1g Finn Herlev.
Knud ~g Benny ønsker ikke_aenvala til bestyrelsen, og Finn opstiller til
~esty1elsen, men stiller ikke op som kassere~,
5, Jalg af revisorer samt suppleanter.
6, Val~~ af W,
7. Indki)mne fors la•_,,
"kal Vil!l'"'~ besty re 1sen l· hæn de senest den 16, februar 1988,
~ ~8, Event.uelt,
BESTYRELSEN.

adr.: Vestergade 17 - 8600 Silkeborg
Tlf. 06-8210 77 - 8211 46
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STJER.NEDRYS

Nvl FRA BESTYRELSEN
Klubber havde et par mand til møoe
hos kommunen vedr. den forestående
af
St.a;j1on,
Denne
udbygning
udbygning vil næsten rntet e>etvije
for 874, 1Ja vi sta1ji>J kan behol1Je
vor kampbane, hvor den ligger,
Men der vil nok komme lidt mere
trafik omkring SG's klubhus, da
der vil til1ve en iW 1M1~anq ti l
Stadion lige omkr1nq klubnuset,
men så har vi JO 1jet kortere at
gå, når vi skal se SIF ,
Så har vi nedsat et minere
u jvalg, der skal b3.rsle me1j en nv
klubsang, Det bliver spændeMe at
se / hlre resultatet , .
1

Eilers skal vi Jo så småt til at
planlægge den forestående generalforsamling og den nye sæson,
Er der nogle, som har gode idaer
til den nye sæson , er de meget
vehori;ne til il.t. h1f te 1Jefii for en
af os, Det ViHe siq t1å1je me1j
hensyn til det soortsliae, den
1fa9liqe 1jnft 09 d::t Øf(>:;nQmisf::e,
her1..1nder oqså go1je emner t..i l
sponsorer,·
Bestyrelsen vil gerne tak~:e fo1'
et soændenije år 1)g ser frem til
endnu et godt år for 874,
Rigtig god Jul og goat nytår ti l
al le - oq vei. n1ødt. oqså 1 1jet nye
ål' .

N_ykredit
bruger

hovedet...

Østergade 13
Postboks 202
8600 Silkeborg
Tlf. 06 811988

ni

Dette kvartals Stjernedrys skal
uden tvivl regne en1j over 1jet nye
selv?estalteije festudval1J for ~n
alde1es strllende afslutningsfest,
Udvalget består efter det
oplyste af:

~ster~

Hostrupsgade 2'4 . 8600 Silkeborg
Telf. 06-82 28 '40

Lotte,
k'af,
Thomas,
Per
Riemenschneider, Stephen oq Knud

Vi glæder os
udspil,

til

de-t

næste

VI MANGLER TØJ

Sædvanen tro mangler vi en del
trøjer oq bukser, Se venl iqst
efter i snavsetØJskurve, task~r,
kølesfcabe m,v,
Serie 6 mangler 4 trøjer og et
par bukse·1·.
Serie 5 mangler 2 trøjer og 2
pal' bukser,
Serie 4 mangler
trøje og et
pa1· bukser,
L7ld Bovs mangler 2 trøje1·.
Vi mangler l iqeledes vore gule
trøjer, Er det -mon pigerne, der
1
'.~emmer dem ? ?
Aflever venligst tøjet
klubhuset,

Ba~nevogn

og andet babyudstyr

SÆLGES,
Jonna Nielsen
Jeppe Akfærsve,/ 27
tlf.: 06-826878

BEDRE OG BILLIGERE

HEDE TRYK
~~bv6e1B42~?P2~

silkeborg

ENGANGSSERVICE
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portræt af en succes
SA I
RØGEN?
-eller gik I olip af noqet ?
Nej, det var ikke røgen, da lunten
gik ud, men røgen efter et braq af
en fest,
Arets fest stod der på indby•jel sen (med svarkuvert, fint
lavet); men ie·~ vil mene, at 1jen
vil gå over 1 h1st.•)rien som nooet
af ,jet bedste, der er blevet la~et
i 874'

OSS ;87
Thomas alias Ot.fo Le isner - neJ ,
sammenligningen er malplaceret
Thomas som vært over,~år Otto me•j ·
flere længder lder skal heller
ikke så meget till.
Og 1 n1js la1~ene vai· så manae. at
man knapt kan huske dem alle~
- Knua Formand udklædt som
aldrig før i halvlange (næsten)
hvide Jens Lynere, fremgJor1je oå
fortræffelig vis sine velqiorte
sagns beretninger om end~u en
forgangen sæson med de gæve kæmper
· fra 874, En rigtig høvding over
alle vikingenøvdinger, der bl.a.
gav ros til bladudvalget,
- Lars Bongo, der udkonkurrerede
sine modstandere under dysten om
at fremvise 1je lækreste, rw1de
stikkels-bærben.
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DgsA her havde festudvalget
qjort ekst1·a med speciel.t tøj til
de medvirken1je,
- Lodtrækninger med fine gaver,
- Uddeling af virkelig flotte
fodbolsymboler id~riqt udført af
kunstneren Svenne, Et dejligt
mindesmærke at have fra klubben,
Ja, selv maden sagde spar to,
Og hvad blev der så Ødelagt for?
Ved sMan en fest med fart på, må
der da ryge lidt,
Men neJ, på tabskontoen står kun
eet snapseqlas (un1je1· følgedagens
opvask) samt to kosteskafte som
Thomas st.Ar for efter han ihærdigt
trænede til næste års Danmarksmesterskab i luftguitar,
.Jo, det festudvalg kan bare det
der, Vi ser me1j længsel frem ti 1
næste indslaq fra den fi•ont".for
der kommer forhåbentligt et,
Tak for en god fest,

STØT vore annoncører -de støtter os.

SÅDAN ER B-74 OGSÅ.

OLD-BOYS NYT!

HUSMANDSFINTEMANDEN

Da Fiat'en havde hostet den sidste
eftertænding væk fra platinerne,
var Deres udsendte ikke i tvivl,
Det. var historiens vingesus, der
brfd Lyngbygades aftenstilhed,
Opgaven var at interviewe B74's
Grand old man, klubbens første
formand: Niller,
Vel inden for døren i superhuset
ved søbredden, finder vi frem til
den bløde S•)fa, Niller stiller to
øl frem: en grøn til reporteren og
den obligatoriske .blå Kalorius til
sig selv,
- Det hele begyndte faktisk med, at vi var nogle styk~:er der
spillede lidt bold lørdag formiddag ovre i SØholthallen, men vi
fandt snart ud af, at der ikke var
plads til de hurtige rush'es op ad
banen, Så vi kl'avlede over rækværket til Stadion og BZatte en
plæne, starter eks-formanden,
I løbet af aftenen når vi selvfølgelig ikke helt igennem 13 års
·silkeborgensisk
fodboldhistorie,
men alle emner bliver berørt:
Kravet om vedtægter, som Niller
ordnede ved at skrive af efter en
grundejerforening i Resenbro,
Mfdet med kommunen, hvor han _på
stedet blev udpeget som formand,
De første træningsaftener, hvor
bilerne leverede lyset, og hvor
driblinger måtte holdes i hJulsporene,
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Bestyrelsesmøderne på Hjorten,
der var bedst., når de1· var n•)•~le,
der havde betalt kontingent,
EL PADRONE
:
Der er løbet mange ølsjatter i
Sumpens gulvtæppe siden,
I dag beklæder Niller en retrætepost som enevældig holdleder på
Old Boys-holdet, Med engletålmodighed l' i n·~er han hver uge rundt.
til 13 af de ~O, der står i kø for
at komme på holdet, og selvom
Stephen forme 1t er med i IJK, er
ingen i tvivl om, at det er
Niller, der suverænt uddeler de
små se•jler i omUædningsrummet
efter bravallaslagene,
Når talen falder på Nillers egen
indsats på grønsværen,
lyser
Øjnene op, Den i Midtjylland
verdensberømte
husmandsfinte e~
om noqet Nillers hjertebarn. Forbille•:Jet. er den gamle SIF-win9,
Bent Pedersen, men Niller har
bemærket, at Elkjær Larsen også
har suget inspiration til sig,
Den snak er nok en whisky værd,
Ti !bagelænet· i husets blødeste
sofa lader vi RIPOSTEN være RIPOSTEN,
Den
historie får
vi
alligevel aldrig· presset ind på 75
linJer,

I sæsonen '87 sluttede vi på en
sublim fjerdeplads, Da v1 frnder
os selv •toptrimmede« har vi
besluttet ikke at træne mere isæi· da t1·æn1ngstiden vil gå uij
over den lokale bartræn1ng .
V1 t1n1jer 1jet tllfre•Jsstlllende
igen at skul le spi ! le i pulJe 8 v1
bliver heller ikke yngre uanset hvilken hårfarve LassieKnud måtte finde på,
Mærsjædes-Kr1stian blev årets
topscorer med et antal idylleriske
mål efterfulgt af Uffe Flødeost,
To 6olle fra Kassen, Finn Målet og
Mimme Stilling Jacobsen,
F1' a næs te sæson vil vi sp i 11 e
i tal ia110-palerMb1)l•j. Lidt hidsiq

bold
per i oder ef te1·tulgt af
lan•Je
pauser . En
spillestil
enkelte spillere i denne sæson har
praktiseret, men der har jo heller
ikke
ligefrem
været
lutter
sodavand på sidelinJen,
lJi glæder os til sæsonen '8:::,
hvor Tometerdræberen »Ib« og
avlstyren •Knud« vil være at finde
blandt de aktive rokokospillere.
Vi håber, at vi i sæsonen '88 må
finde det gode fællesskab, der har
gjort det sjovt at spille båld,
Epoxy-Stephen og Farfar
fortsæt.ter næste år som spillende
manaqers,
Deres langt fra udsendte
Great !'fcGonigle,

-stickelberg
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STØTIEFORENINGEN
KORREKTION

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

GENERALFORSAMLING

I

STØTTEN

Støtten afholder generalforsamling i >SUMPEN« 29, JANUAR, kl, 19,00,
Dagsorden 1 følge vedtægterne,

i\

BESTYRELSEN .

,-!j

Hjortens Diner Transportable
Ci:"J

BEDSTE!

GOD MAD GØR
EN GOD FEST BEDRE!
0
OGS,'\
{

')
I

SPORTSKLUBBEN .

\

,·~~

Jo, tak' Da v1 senest prøvede at
»forny« os me1j Stan Urban i
efter året, i øvr i9t på opfordring
fra klubbens medlemmer, tør man
ni:ik anty.je, at tilslutningen fra
egne medlemmer var yderst sparsom
- anslået max:, 20 stk (incl,
påhæng),
En 30-40 stykker + påhæn9 havde
vendt
dette
arrang~ment
fra
skuffelse til succes. At det blev
en skuffelse i stedet for en
fiasko kan tilskrives et veloplagt
Virklund-hjørne + de tilstedeværende B74'ere.
Derfor: Fornyelse ingen problem,
men idAer + opbakning ønskes, ellers er det umuligt,
Afslutningsvis vil Støtten gerne
give det selvbestaltede festudvalg
et klap på skulderen for et g•:idt
initiativ og et virkeligt vellykket arrangement til afslutningsfesten - håber det bliver fulgt
op af nye id~er af lignende slags.

/1 .:_

/(

')I

to" får De
Med totalkon t råde over.

I

(((/

,\

HJORTEN

Den direkte linie t1i køkkenet: 82 91 33~._
eller 82 93 20
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Udviklingen i Støtten har, fra den
sidste omtale i RIPOSTEN, udviklet
sig til det bedre uden dog på
nogen måde at være god,
Udviklingen kan vel betegnes som
værende
en
forbedring
fra
katastrofal til dårlig,
Det er min vurdering, at de
stadigt dårlige tal skyldes, at vi
på slik, cigaretter og toasts
intet
tjener
overhovedet
muligvis tværtimod, For så vidt
kan man sige, at det, der kommer
ind på gyngerne (Øll forsvinder på
karussel len, for nu at bruge et
citat,
Men det er igen min pers•:inlige
vurdering,
Herudover vi 1 jeg benytte
lejligheden ti 1 at kommentere en
smule afslappet kritik, der på det
seneste er dukket op i ny og næ,
Kritikken går på, at Støtten - i
stedet for et nyt Rubber Bandarrangement i foråret 188 - burde
forny sig,

fle;d ~:rr::01e...

o ~~!,
- vi ør os
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Fra Deres udsendte
>Ingen sovs til mig,« spinder
Lissa.
>Det er sgu gu'er«, siger far
Fubs, mens han ta'r 4 stk steg med
7 kart•)f ler,
Mureren, hvis tunge hænger 22
cm ud af hans enorme gab, sidder
med rullende Øjne og tager roligt
mod fadet,
De næste minutter forløber
total tavshed,
> Det smager sørme godt c PAUSE - > nok c - PAUSE - » ikke
ret godt «, gøer Mureren, kendt for
sin antipati overfor denne form for
bu.rger,
·Linjen er . lagt, Thomas spørger, om Fubs har konverteret til
katolicismen, da han har været til
messe i Herning, Fubby svarer igen
med det sædvanlige, morsomme, dummepeteragtii~e: J Har du vasket dig
i skosværte, Sambo ? c til Birgittes udelte jubel,
Samme Ve,ssi vil selvfølgelig
vide, om der var mennesker i byen
lørdag, Mureren kan kun huske fra
klokken omkring 7-8 stykker oppe i
klubben, men Lissa iler ham til
hjælp og forklarer venliot at der
var kendte mennesker de;o~pe, ftlen
at Thomas og Per ikke kan huske et
klap pga. en alvorlig spiritusforgiftning forårsaget af hyggeligt
samvær med Kresten, Mr, Moose, Sam
og Sjæfen samt Flasker,
Vessi er ved at brække sig,
>Barnerøvec, smiler hun sødt til de
to førom-talte alkoholskadede svogre, samtidig med at hun ømt placerer et kys på Fubs' kind, der elegant svarer igen ved at lukke en
fjært ud,
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> Jeg kan sgu ikke styre naturfagot ten, når du trykker på
knappen, Vessi c,
Folk skærer ansigter undtagen
Mure-ren, som mener, at det overdøver madosen, Efter af have kæmpet
sig igennem de obligatoriske to
stk. steg, kart.ofler, 4 skiver sovs
og >Det smagte dejligt«, ruller
familien hen på deres forudbestemte
pladser i de frastødende lokaler
(efter at damerne har ryddet af
ljDrdet),
-...
I
Mureren provokerer snart JensVerner ti 1 at smutte om på Chine
efter lidt kyl-bam-cham og en halv
1i ter cole ( han skal køre om på
thinagrill
efter
en
portion
/ kylling-bambus-champignon
og
en
cola), En portion er nok ti 1 at
Mætte 78 bådflygt-ninge i 36 dage
incl, helligdage, men det er jo
ikke nogen sag for en knægt i
vokse-alderen,
som
han
kækt
udtrykker det, mens han stolt
fremviser sin imponerende mave\ kMgle. Her er det at Birgitte
nærmest løbende må søge tilflugt på
toilettet,
_
Tvillingerne hygger sig med
resten af familien, men kun indtil
Mor Aase endnu en gang viser si·~
som overraskelsens sande mester
ved at forkynde at have bagt e~
>Drømmekage fra Brovst« ( hedder
1
den ihvertfald i opskriften ) og
(Skubber den fra køkken til stue,
.Jeg vi 1 slutte min beretning
nu, da jeg ellers aldrig ville
blive færdig, Måske kan vi en anden
gang høre om desserten og alt hvad
den gjorde for -og navnlig vedfamilien på Frederiksberggade 56,
1' th'

Hind bold
Efter en noget svag stad. er der
nu kommet rigtig gang i B74's
håndboldhold i serie 4,
5 kampe uden et eneste point er
nu vendt til to knebne seJre i
træk samt en storsejr over FK 73,
Efter en dybgående analyse må
dette skyldes, at vi nu efter tre
måneder har læi't at gribe bolden,
og nogle gange rammer vi også
modstandernes mål,
Nej, vines styrke l 1·~qer
forsvai·et (det absolut tungeste i
turneringen, vi skift.er ud efter
vægt: Der går to Thomasser pi
en
Ibl,
Christian Købmand er er vendt
tilbage mellem stængerne, og 1jet
hjælper alt.i1j, at. der er en fyldi1~
person,
aer
ta'r
lidt efter
bol 1jene.

Kontaktperson:
Henrik Olsen
tlf. 06 82 65 89

TIJRNERINGSPLAN
Sønda1~

10, jan. kl, 13.15 i Hal 8:
874 - Levrinq

sø111ja9 17, jan. kl. 17,00
Vi i·k lundhallen:
Virklund - 874

l

Søndag 24, Jan. kl. 19, 05
Ballehallen:
.øBG - 874

i

Søndag :31, jan. kl, 14,45 i Hal B:
874 - Them
Lørda·~

13, feb. kl, 15,:30
874 - Voel kfll/'f

i

Hai A:

søndag 21, feb. kl' 9,45 i
Alhedehallen:
Frem, Skelhøje - 814
Sønijag 28, feb. kl , 17, 45 i
Vestergadehallen:
874 - Bording

Øi1.; tlklffVM

WADHER FRIEDRICH

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

VI SØRGER FOR GRAVERING

Søndag 6, mar. k1. 12, 30 i
Skæ1~kærhal len:
FK 73 - 874
Søndag 13, mar. kl, 9,30 1
Hal A:
874 - Hauge/ Thor ni n9
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Det er koldt på ·toppen, Knud
- en fortsat beretning om et magtmenneskes liv og levned.
Knud den Store var svært godt tilfreds
med sig selv, endnu en succes var
bragt helskindet i land,
Se, historien er den, at Knud den
Store længe havde følt sig presset fra
mange sider, På hJemmefronten måtte
han desværre nok forvente mange og
radikale ændringer,
Det var nok forbi med det lystige
week-endliv
ihvertfald for en
tid, .måske en lang tid, Den lumre søndagshvile 11åtte ændres til en
friskfyragtig
henten
morgenbrød
klokken: - under alle omstændigheder
for tidligt kun ~f;rt babykaret og
dagga1le skzgstubbe.
Når sandheden skal frem var Knud den
Store nu engang mere glad for
forarbejdet end for efter-byrden,
I foreningens regi havde Knud den
Store bekymret konstateret, at den fra
erhvervslivet så kendte yuppie-kul tur
var begyndt at r;re på sig,
Yngre fre1adstr1bende ledertyper var
begyndt at f•re sig frem 11ed en eller
anden ligegyldig teoretisk baggrund
som eneste - absolut eneste kvalif ikation,
Knud den Store mente nu nok, at
gamle traditionel le lederegenskaber
so111 chane og person! ighed var klart
at
foretrække
frem
for
disse
glatbarberede, velduftende speedsnakkere,
En enkelt gang var det dog lykkedes
Knud den Store at sztte en stopper for
den evige kritiske ordstrøm, der også
korn til udtryk i diverse sensationslystne masse-medier med RIPOSTEN i
spidsen,
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I selskabeligt lag befandt Knud den
Store sig som bekendt i sit rette
element - og da var det, at han som
mange andre store ledere før ham, med
latterens hjælp, fik lukket munden på
disse opkomlinge - ihvertfald for en
tid,
Knud den s t•:ire mH te da sande de
gamle ord om, at skadefryd ikke er den
værste glæde her på jorden,
Desværre var det jo et uomtvisteligt
faktum, at tiden arbejder for de »unge
løver« og imod >den gamle rotte« - men
lad nu tiden vise hvordan og
hvorledes, Helt tandløs var man jo
ikke endnu i disse protesetider,
Måske skulle man vælge en løsning a
la DBU med et gyldent håndtryk og
ferie på ubestemt tid,
Tænk en gang , Ferie på ubestemt tid,
Ikke dårligt, slet ikke dårligt,

Vore målakt1er for sæsonen 1987
gav - kr, 6,652,75,
Hol1jene score1je ial t 214 mål
fordelt således:
-

Damer
Old Boys
Serie 6
Serie S
Serie 4

Vi vedlægger girokort til de
medlemmer, der havde tegnet
målaktie for 1987 oq siqer ta.k
for støt.ten,

24 må.l

48 må.l
35 mål
61 må.i

få.r JO nok
målmand i 1988,

besØ•J

af

Chr.

46 mål

©
Kjellerup Hvidevare-Service

støtter 8·74

TJPSINOLEVERJNG

iKOVBO·PIBER
HlndsUm9
PIBER
ALT I
REPARATIONER

v-....,,

!overfor Midtjylands A,,;,,1
TH. 1061 82 22 30

D~ ka~ gøre ~n god handel hos Kjellerup Hvidevare-Service og samtidig støtte 8·74.1
Ring direkte til S. Biørnholdt og sig, du kommer fra 8·74 - eller kontakt Keld Herlev.
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