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Hve111 skal jeg tale med? 
Silkeborg B-74 
Klubhuset 
Marienlundsvej 
Tlf. 06 815357 

Bestyrelsen: 
Formand 
Niels Henrik Buch 
Solbakkevej 13 
tlf. 06 81 13 57 

Kasserer 
Per Hammershøj 
Gravmosevej 12 
tlf. 06 83 69 70 

Jørn Andreasen 
Vidarsvej 10 
tlf. 06 81 57 99 

Finn Herlev 
Frank Jægersvej 77 
tlf. 06 80 06 05 

Claus H. Jensen 
Baggesensvej18 
tlf. 06 81 07 48 

Thomas Jensen 
Baggesensvej 18 
tlf. 06 80 05 49 

Støtteforeningen 
Formand 
Christian Simonsen 
Falstersgade 12 
tlf. 06 80 13 91 

Søren Fæster 
Saxogade 8 
tlf. 06 81 19 41 

Lotte Jensen 
Landlystvej 49 
tlf. 06 81 61 46 

Stephen Knudsen 
Sanatorievej 14 
tlf. 06 81 42 21 

Kent Nielsen 
Efterårsvej 3 
tlf. 06 81 56 45 

Festudvalget 
Stephen Knudsen 
Sanatorievej 14 
tlf. 06 81 42 21 

KajVeng 
Baunehøjvej 67 
tlf. 06 81 34 76 

Knud Larsen 
Malmøvej 122 
tlf. 06 82 64 70 

Per Riemenschneider 
Vestervænget 29 
tlf. 06 81 48 25 

Thomas Jensen 
Baggesensvej 18 
tlf. 06 80 05 49 

Lotte Jensen 
Landlystvej 49 
tlf. 06 81 61 46 

Udtagelses
komiteen 
Uffe Koch 
Visbyvej 14 
tlf. 06 82 22 53 

Keld Herlev 
Rudbølvej 30 
tlf. 06 81 59 11 

John Villadsen 
Hjejlevej 65 
tlf. 06 81 18 87 

I 

Kresten Knudsen 
Lyngbygade 57 
tlf. 06 82 13 83 

Christian Simonsen 
Falstersgade 12 
tlf. 06 80 13 91 

Kampfordeler 
Keld Herlev 
Rudbølvej 30 
tlf. 06 81 59 14 

Håndbold
afdelingen 
Henrik Olsen 
Sølystvej 30 
tlf. 06 82 65 89 

Damefodbold
afdelingen 
Lissa Juul 
Baggesensvej 18 
tlf. 06 80 05 49 

Oldboys
afdelingen 
Stephen Knudsen 
Sanatorievej 14 
tlf. 06 81 42 21 

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

Redaktionen 
Finn Herlev 
Frank Jægersvej 77 
tlf. 06 80 06 05 

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

Søren Adsbøl 
Dalvejen 42 
tlf. 06 81 25 26 

Peter Lodahl 
Ny Refsvej 53 
tlf. 07 95 14 24 

KajVeng 
Baunehøjvej 67 
tlf. 81 34 76 

lederen 

NYE B 74,ERE ELLER HVAD 

Der ha r i den sidste tid været 
talt og skrevet meget om, at vores 
klub trænger til en foryngelse, 
Det siger sig selv , at de 
sportslige præstationer den 
forløbne sæson , ta ler deres 
t.ydel ige sprog, Så hvis vi vi 1 
dyrk e vores boldspil på et 
nmel igt højt niveau er denne 
foryngelseskur stærkt påkrævet, 
De nye spillere , som måtte f1n•je 
vej til vore ydmyge kl ublokaler , 
er således mere end velkomne - og 
det er her, du kan yde lidt hJælp 
o·~ støtte, 
Det er i almindelighed aldrig let 
at komme som en ny spiller til 
"gammel" traditionsr ig klub, men 
hos os er det måske vanskeligere 
end så mange andre steder, 
Den uhøjtidelige omgangsform -
bedre kendt som ånden fra 874 -
kan være vanskelig at takle for 
nye spillere, som måske derfor 
føler sig isolerede og uvelkomne, 
Det.te betyder ikke , at vi skal 
ændre vores klubliv radikalt - men 
at vi skal huske på hurtigt at 
inddrage nye ansigter i de 
aktiviteter, som kendetegner vores 
klub, 
Den hjælp og støtte man , som ny i 
klubben måske kan savne, ~:an 

foreksempel bestå i: 

- at. hilse på, 
- at få et navn på et ansigt. 
- at inddrage den nye i samværet , 
- at tilbyde kø relej lighed , 

o:i·~ så fremdeles , ,. 

Et lille stykke arbeJde , som måske 
giver et stort og positivt 
udbytte, 

red, 
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fodbold 

Ja, så ruller fodbolden igen,., 
Der er allerede i skrivende stund 

spillet flere træningskampe, både 
for serie 4 og 5, 

Der har heldi·~vis været ti lganq 
af nye un·~e spillere, Disse skal 
spilles ind på holdene, således at 
den længe væntede og meget omtalte 
fc1ryngelseskur kan starte i 1988, 
Træningsturneringen skalbruges til 
at spille et nyt serie 4 hold sam
men, Det er vigtigt, at holdet 
kommer aodt fra · start, da det 
giver holdet selvtillid, 

Serie 5 holdet skulle også gerne 
nyde godt af, at der er kommet nye 

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

talent.fulde spillere. Dette skul
le gerne gi ve sig udslag i mere 
konkurrence om pladserne, hvilket 
igen skulle gøre det muligt - hele 
året - at sætt.e et slagkraftiqt 
serie S hol•j, 

Tag så lige at sørge for at 
hjælpe tJK, 

Meld af bud i tide og henvend dig 

gerne hver træningsaften til UK 
for at høre om du skal spil le, 
Dette vi 1 givetvis betyde en 
lettelse for IJK. 

Vk gØ1' et stort stykke arbeJde 
hver week-end for at samle 3 hold, 
så gør hvad du kan for at bakke 
dem •)D. 

kampe i foråret 

Serie 4: 

31 , 03 SIF - B, 7 4 ( SØho 1 t) kl 10. :::o 
09, 04 B. 7 4 - Hamme 1 kl . 13 . 30 
16 . 04 SU ød - B ,7 4 kl . '14 , 00 
23,04 8,74 - Sorring kl, 13.30 
30, 04 Gødvad - B, 7 4 k 1, 1:3.30 
07, OS 8, 7 4 - Låsby k 1 , 13, :::o 
14. o.S HOG - 8 '7 4 k 1 . n' 00 
28, 05 B, 7 4 - Si , KFUM kl , 13. 30 
04. 06 Them - 8 ,7 4 kl . 14 . 00 
11,06 8,74 - :3kovby kl. 13,30 
18, 06 Ry - 8, 7 4 kl , 16 , 00 
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04.04 Galten 1 - 8.74 
09,04 B,74 - GJern 
17.04 Engesvanq - 8.74 
23,04 8,74 - Gødvad 
30,04 8,74 - SB 2 
05,05 FK 73 - B,74 
14,05 8,74 - Sejs 
28,0.S Grauballe - 8,74 
04,06 8,74 - 61,Ry 
11,06 Virklun•j - E:.74 
18,06 8,74 - Them 

f:: 1 ' 10 ,30 
k l ·'' lt· '00 
ki, 10.00 
kl ' 16 ,00 
kl ' ' ' 

1:3. 31) 

kl' i8,00 

kl' 13,31) 

kl' 14,00 
kl' 13,30 
kl, 1 ~: ' :30 
kl ' 13. :30 

Serie 6 : 

04.04 8,74 - U.sby kl ! 10 ,00 

10,04 Sk j Ø•j - 8,74 kl' 14'1)1) 

14 '04 8,74 - B, 7::_: kl' : 8 I :::o 
2F." 04 GJern 2 - B. 7 4 kl, 19' 00 
28.04 8,74 - VRF ~:o kl' 18' ::o 
08,0.S Resenbro - 8.74 ki, iO, 00 

12 'o.s 8.74 - Thorsø ~"I ... 18,% 

29,0S IJØ•jvad .-, 
L - B, 74 id, 10,01) 

02,06 8,74 - Haurum-Sa. li kl' "i~: I :::o 
1)7 '06 Ha.mme l - 8,74 kl, 19'1)1) 

16,06 E:, 7 4 - ,_", 
·.,.'.LI t~Jl.W1 kl' 1 :3 I :;:o 

Der taoes f,_;rbehold for ændringer , 

TI PS INDLEVERING 

SKOVBO·PIBER 
HAndsUme 
PIBER 

ALT I 
REPARATIONER 

v___..11 
(overfor Midtjyhnds Avis) 

Ttt ' 1061 82 22 30 

Tidsbegrænset udvisning 

I alle kampe unaer JBU - fra 
Jyllandsserien oa nedefter - såve l 
for herrer som for damer - er 
følqende gæidende 

A6VARS LER INDBERETTES IKKE, 
I stedet for advarsel tildeler 
dommeren straks spilleren en tias
bearænset udvisn1nq l 10 minutter 

Navnet pA spilleren, som skal 
t.i•:ist•egrænset. udvises , ska l note-· 
res af d•)mfi'leren. 

Det. Qui.e ~:ort vises som h1•jtll 
ved ti i. del rnqen af advarslen , S•)h\ 

wedflrer den tidsbegrænsede ud
visninq, 

Tidsbeqr ænsnrnqen beqvn•jer i det 
øjeblik spillet sæt.tes i qang ef
ter at spilleren er udvist. 
Spifleren wA først. genindtræde oq 

deltage i soillet i første STOP i 
spillet. efter udløbet af de 10 mi
nut.ter , og efter at dommeren ha.r 
givet tilladelse dertil. 

Spilleren skal genindtræde ved 
midterlinien 

Overtræder spil leren disse regler 
skal denne 1.i1jvises for resten af 
kampen. Rødt kc•rt vises. Spillet 
sæt.tes i gang med et. indirekte 
frispark, der hvor bo ld en var, •Ja 
dommeren standsede spillet . 

En spil ler ka.n ikke ti I deles 2 
ti •jsbegrænsede udvisnin9er i sam
me kamp, Såfremt dommeren føler 
sig foranlediget til at qive en 
sp1 i1 er Mvarsel nr , 2, vil •jet.te 
medføre udvisning for resten af 
kar11pen, Rødt. kort vises og U•Jvis
ningen indberettes, 

Er sti·affen ikke udløbet ved 1, 
hal vlegs af slutning af sones de re
sterende minutter i start.en a.f 2, 
haivl eg , 

I tilf ælde af for længet spilletid 
overføres rest.ereMe minuHer ti 1 
den forlængede spilletid . 

Tidsbegr ænset udvisning gælder 
ikke i landspokalturneringen, 
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Hind bold 

Nu, hvor foråret er på veJ og fod
boldt.ØJet. er fundet frem, synqer 

·håndboldsæsonen på sidste vers, Ja 
i skrivende stund har vi netop af
sluttet den sidste kamp oq vores . 
afslutningsfest, Alene 1jenne fest 
må kunne trække endnu flere 
spillere til i næste sæson, 

Resul tatmæssigt har denne sæson 
været en blandet fornøJelse, men 
vi slutter pænt som den bløde 

Kontaktperson: 
Henrik Olsen 
tlf. 06 82 65 89 

mellemvare midt 1 rækken, 
Vi må erf'. eMe, at topresul tater 

kun opnås med et homoqent hold 
Det vil s19e , at folk m;." r1ol1je si; 
fra skiferier og dynastiet Veno -
Herlev - Pedersen må lægqe d1ve~se 
fam1lieudflugter om sommeren, 
Tak til alle for en god sæson V1 

mødes ti 1 efteråret t..il nye o~le
velser i den efterhånden velkendte 
hal fims, 

STØTIEFORENINGEN 

Så fik "Støtten" oversU.et årets 
generalforsamling, der traditio
nen tro blev l iqeså vå1j som ti1J
l igere, F1)r 1je 1jer ikke var 
tilstede kan det kort refereres, 
at den eneste væsent.i 11~e beslut
ning I ændring, der vil ske frem
over er indførelse af fadøl i ste
det for flaskeøl, Ændringen skyl
des et fortsat 1..itrol igt svind i 
embalaqe, I i 986/87 mangler der 
således ca, 2,700 flasker svarende 
t.il 92 kasser, Et svimlende tal, 
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som omsat 1 kroner betyder en 
man9len1je in1jtjemnq på mellem 
15,000 og 30,000, Men som nævnt 
løses dette problem med et fadøls
anlæg, som er stil iet op i "Sum
pen", 
Sidst - men ikke mindst - en stor 

tak til Rie !fru Fæster), der me
get venligt forestod det. 1jejiiqe 
smørrebrød til generalforiamlin
gen, 

Heru1jover skal vi opfordre klub
bens medlemmer til at bakke op om 
årets RUBBER BAND-ARANGEMENT, som 
i år afholdes den 30 april 
teatersalen, Billetter kan købes 
hos Kent., 

NYT FRA BESTYRELSEN 
Siden sidst har vi arbejdet en de l 
med sponsorer, som også i år se 1' 
ud til at falde på plads, selvom 
det somme tider kan se 1 i1jt sor t 
ud, Men det pleJer alt.id at lykkes 
til sidst - og altså også i år, 

Det b 1 i vel' spændende at se, hvor 
me1~et vo1'es aft.ale med Uno-X kan 
in~brinqe, så det er op til de 
enkelte-medlemmer at få tanket hos 
IJM-X og få afleveret kvitterin-
9erne tli .Jørn eller i p1)Stkassen 
i I<: lubh1..1set. 
Ellers har vi fået de to general

forsamlinqer vel overstået · og fået 
no1~le ny·~ ansigter arbejds
tøjet, 

Det er 1)gså glædeligt at se nye 
ansiqter til træning, Tag godt 
imod. de nye ( Jvl, lederen, red,), 
De er også med til at sikre klub
bens fremti1j, 

Ellers ser vi frem til en spæn
dende sæson, både på banen og 
udenf 1)r , 

HVOR MANGE ER VI ??? 

Ved in1jgangen til i988 var del' i 
klubbens kartotek registreret ialt 
122 medlemmer, fo1•delt såle1jes: 

FODBOLD: 
12 damer 
7.S herrer 

HANDBOLD: 

(kontingent x 2.Sol 
(kontingent 2 x 175) 

14 herrer (kontingent A 60 + 

PASSIVE: 
20 M/fC er 

1 hun1j 

kampafgift. 

(kontingent x 90 
(kontingent x 50 

Antal let af passive medlemmer er 
forøget med ca, 40% i 1987, men 
det må være muligt at skaffe mange 
flere, Hvad med din mor eller cm
kel, din nabo eller elsker? Eller 
måske en du kender bedre?? Med en 
rimelig in1jsats fra ~.!le me1jlem
rner, bør antal let. kunne for1j1)bles 
i løbet af 1988, Ta' lige at qøre 
en i n1:Jsa t.s, 

Det kunne iøvrigt være skønt 
(specielt for Freddy) hvis antal
let af klubhuMe ~:ui1ne forøges, 

UBUDNE GÆSTER' 

Der ventede de gæve B, 7 4 'ere en 
ubehagelig overraskelse efter træ
nin9 onsdag den 10,3, 
Der havde været en eller flere på 

besøg vores omklædningsrum, 
Samt! ige lommer og tegnebøger var 
systematisk støvsuget for 
kontanter, Men hvad væne var: 
Pouls, Krestens og Dans bilnØgler 
var også væk, Det blev desværre 
K1·esten, der måtte lægge bil ti 1, 
og den er i ski' i vende stund endnu 
ikke fundet, Tyvens kontante ud
bytte blev ca, 2,500,00 kr, 

Dette her kan vi selvfølgeliq 
lære noget af: 
- Enten, alle værdier medbringes i 
en taske på banen, 
- el ler - sidste mand User om
k lædningsrummet, 

Det er enkelte forholdsregler, 
Det kræver bare, at man husker 
det, 

9 



My_generatioa 
GODDAG OG fARVEL ... 

Bestyrelsen har taget afsked med 
nogle gamle, ga1·vede ':ræfter, idet 
Knud Larsen - den mangeårige for
mand - og Benny Pedersen - det 
mangeårige bestyrelsesmedlem - har 
valgt at takke af efter lan•J tids 
t.ro tjenes te. 
Det har til alle tider været rart 

at arbejde sammen med de to herrer 
- der altid har været villige til 
at påtage sig et ekstra stykke ar
bejde for 8,74. 

Finn Herlev har ligeledes val•Jt. 
at trappe klubarbeidet en smule 

Nykr~ilit 
bruger 
hovedet. !_• 

Nykredit 
d.111 /I\( d111/, I?• !:.-fl 1l1 f'l ••rf 11111;. 

Østergade 13 
Postboks 202 
8600 Silkeborg 
Tlf. 06 8119 88 

ned, i1jet han har trukket sig fra. 
den vigtige kassererpost, han på 
framragende vis har bestredet. så 
længe. at in9en kan huske andre 
"Mamonforvaltere". Finn har doq 
lovet at tage endnu en tørn i be: 
styrelsen. 

Den nye bestyrelse har konstitu
eret sig således: 

Niels-Henrik 8ucr1 blev valgt til 
ny formand, Per Hammershøj ny kas
serer, Jørn Andreasen blev gen
valgt til sekretær, mens de øvri·~e 
medlemmer er Claus Jensen, Finn 
Herlev og Thomas Jensen, 

Slutteli•Jt et stående bifal1j til 
de der går, og de der kommer, 

N 
"----

'~ 
"-----
"'---

'- .....____.... 

~l-~-. 

10 er.~ 
"'r{ -~, I~ L 

J 
) 

) 
~ 

Kontaktperson: 

Damefodbold LissaJuul 
tlf. 06 80 05 49 

Manda·~ den 8, februar mødte 9 
friske 1jamer samt vores 2 f1·iske 
trænere op ti 1 et li ile hygqemØ•je 
med kaffe •)g the og Lissa' s 
hjemmebagte gulerodsboller (Thomas 
kunne ikke spise flere), 

Mødet blev afholdt fi:ir at se, om 
der var stemning og humør til at 
spille endnu en sæson, 09 det var 
der helt sikkert, 

Alle glædede sig til at komme 
igang, og nogle havde hørt om 
n1)gle nye spillere, som qerne 
ville starte hos os, 

Der var 1)qså mØ•jt et nyt ansiqt 
op til vores møde, så. alt, teqner 
positivt.. 

Vores trænere fra sidste sæson 
O'.irn 1)1~ .J<i.n) havde været så. •.~lade 

for at træne os, at de gerne ville 
taqe en sæson mere, Det qav vi dem 
sf lov til, selvom det ""betød, at 
vi måtte sige nej til en masse 
andre skuffede ansøgere, som 
ellers havde søgt det spændende 
job, -

Til sidst blev vi enige om, at vi 
ville starte træninqen TIRSDAG DEN 
5, APRIL KL. 18,30, hvor nye som 
gamle medlemmer er velkomne, 

1-11 

Hf ortens D· 1.· ner Transportable ~.,~J 
CEN BEDSTE! \:~ ) ,...__ __ 

GOD MAD GØR /(:·:_ 

EN GOD FEST BEDRE! ')) 

[OGS~ ~ ~ li 
SPORTSKLUBBEN; ) (_\ HJOHTEN 

Den direkte linie tii køkkenet: 82 91 33(:-.._ 
eller 82 93 20 . 

STØT vore annoncører -de støtter os. 
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Det~ koldt på toppen, Knud 

Ved qeneralforsamlingen den 24,2, 
ønskede jeg - efter 8 år som for
mand i 8, 74 - ikke genvalg , idet 
jeg tMr, det er en q1;d ide, at 
,jer kommer nye kræft.er ti 1, men 
oqså fo1·di, jeq ikke længere har 
d~n fornødne tid (tillykke med 
datteren, Knud , red. ), som de-r 
kræves til bestyrelsesarbejdet, 

Klubben e1· ved at være stor og 
arbejdet. med at planlægge turne
rin·~en, skaffe sponsorer samt af
holdelse af diverse arrangementer , 
er blevet temmelig tidskrævende, 

SA GUTTER MIK - husk at baU:e 
bestyrelsen i så~el Støtten som 
klubben godt op, og vær behJælpe
lig , når der mangles hjælp, 

Bladudvalget har bedt mi g 
beskrive , hvordan jeg har opleve t 
min tid som forman1j , ., , 

Ja ! Jeg synes , det har væ1·et en 
spændende og oplevelsesrig tid , og 
heldiavis har op l evelserne fo r 
trins~is været af positiv karak 
ter, 

Vi fik bl ,a, start.et Hjejle-Cup 
turnel'in•Jen op, Selv om ar r ange
mentet , for mange af klubbens med
lemmer , nok er falmet lidt i fo r
hold til de første år , giver ,je 

gæstende hold gang på gang udtryk 
for stor t il f redshed med stævnet, 
Ikke alene af den grund synes Jeg, 
at HjeJ l e-Cup skal fortsætte, men 
også fordi det giver det 8,74 
hold, som deltager , en '~'''j gang 
træning lige før efterårsturnerin
gens start. 

Vi fik også indrettet vore klub
lokaler, "Sumpen" kal1jet, Det. gav 
mere arbejde end vi lige umiddel
bart re·~nede me1j, Det var en 
fornøjelse at se en st•;r del af 
klubbens me•jlemmer gi ve "en r1ånd 
med" ved indretnin9en af lokaler
ne. 

Det er af stor betydning for 
klubben i •ja•J , at v1 har et så 
godt tilholdssted , 

Se l v om B,74 er bl eve t f orho l ds
vis st or fore9år klublivet stadiq 
i den go1je kamme1·a tl iqe ånd , S1)f1l 
al tid har kendet egne t klubben , 

Resultatmæss i gt svinqer v1 stadiq 
meget , men jeq har endnu ikke op
leve t el af Mldene , son1 se l v ef
te1· et. komfortabelt. nederlag , H:ke 
har kunnet vende de t ti l en halv 
sejr i l øbe t af en halv t ime l 

Sumpen, Sådan skal det være, 

"HOF er ikke det værste vi har .. :' 

12 Depot v/ Erik Kvorning 

OLD-BOYS NYT! 

MærsJædes Kristian er en snes me
ter fra Graubal iemandens må l , no
genlunde mHltvejs mel lem målet 1)q 
venstre sidelinie , Han afleverer 
on1gåen•je (det er løgn.red,) til 
Tumbling-Hønse , der t.aqe1· et oar 
træk og finder Brian Stifinder med 
en tværpasninq, Han vipper bolden 
videre til. 2 meter-lb , som fy l •jer 
godt op på banen i 1jag - verdens 
rigeste arbejdsman1j 1 som v1 kalder 
ham, Ib's skud falder som et huq 
og bolden hvisler ind i nettet til 
venstre for Dassajev Hansen fra 
porrwk1•)sken i Grauballe, Hele s1-

tuationen varede 14 ,:3 nnnutt.er , · 
o·~ der e1· må l, 
Dette får MoJn t il - oå sin hjem

stavnsdialekt - a.t u•jbryde: "Du æ 
vel nok ei j n stour drreing" 

Knud-Målstreg - for hvem hans 
frisure er en hovedsag - udbryder : 
".Jamen, 1je væ dow skrække så kvek 
den drre1nq æ ? ??" 

lad os håbe med dette 
ortopædiske indlæ9 - at vi oqså i 
den kommende sæson må få et qodt 
fællesskab , med masser af 
målsøgende arbejde, 

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

Nyt syn 

Johansen 
Specialoptik 

Hanning Johansen . Vestergade 28 v/Mldt)yllands Avls . 8600 Siikeborg . Tlf. 06 8214 83 
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Årets fastelavnsfest 
Fastelavn er en begivenhed, som 
især de helt unge h•,lder af, og 
igen i år var B,74 værter ved et 
vellykket fastelavnsarrangement, 

Den mørke og regnfulde søndaq 
blev en rigtig hyggedag, 

Skønt var det at se ungerne i 
fantasifulde og flotte udklæ1jnin~ 
ger - meget opsatte på at gi' tøn
den en på hatten, 

Store og små baskede 1je 1 øs i 6 
kopper kaffes tid, inden kattekon
gen blev udråbt, 

~~!~~~,, 
Telf. 06-8228'40 

VI SØRGER FOR GRAVERING 
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Niels Henrik og "F lasker" styrede 
begivenhedernes gang, og Jubelen 
var stor da slikposerne blev ud
delt., 
Efter slaget legede ungerne, mens 

de voksne kæmpede videre med de 
sidste faste lavnsboller, 

Tak for en god dag , 

HILSEN 

Christina, Hanne og Kai Veng, 

STJERNEDRYS 

De.tt.e kvartals stJernedrys skal 
gå til 3 medlemmer, der gennem sit 
~estyrelsesarbeJde har lavet et 
eMrmt stykke arbejde for B, 74 i-
9ennero en årrække, Det dreje1· sig 
selvfølgelig om Knud, Benny og 
Finn, Sidstnævnte bliver 
bestyrelsen, mens både Benny og 
f::nud si·~er tak for 1jenne ' gang, Vi 
i RIPOSiEN vil gerne på denne måde 
sige dero alle 3 tak for deres 
store indsats >Jg I kan inkassere 
6 stk, Carlsber g Øl i Sumpen, 

STØT vore annoncører -de støtter os. 

ÆNDRINGER l REDAKTIONEN 1 

Vi har foretaget enkelte ændrin
ger i radakti>Jnen: 
-Niels-Henrik har ønsket at trække 
sig tilbage, efter at have været 
me•j i redaktionen s 1 den 1jen spæde 
sta1·t, 

Vi vil gerne sige Niels-Henrik 
tak for e1i stor indsats på redak
ti•)nen. Han har virkelig forstået. 
at sætte sit præg pi bladet , og vi 
er meget glade for, at Niels
Henrik ha1· lovet at fortsætte med 
at skrive i Riposten på free
lancebasis, 

V1 har en lille plan i næste nr. 
at Riposten, 

Pet.e1· Lodartl har vi sendt pi et 
traineeophoid på Thisted Dagblad, 
så vi kan fl nye impulser udefra, 
Han næqter dog at acceptere, at 
,jet.te ei' et brud med Riposten, så 
han figurerer stadig som medlem af 
redaktionen som "Onkel reJsende 
Mack", 

Som nye 1 redaktionen er indtrådt 
Kai d~n Kreative >JQ F>Jt>Jgraf
Søren, , 

V i vi 1 gerne by•je 1j isse to 
velk>Jmne i arbejdstrøjen, og vi 
t1·or på, at bladet dermed er sik
ret e~ tryg fremtid, 
Dette kræver naturligvis - ud>Jver 

en st.abi l redaktion - at vi ti 1 
stadighed modtager indlæg fra med
lemmerne, 

Tak til Niels-Henrik og velkom
men til Kai og Søren, 

DET FORLYDER 

FRA PÅLIDELIG KILDE 

KNUD "DEN TIDLIGERE" SKAL GIFTES 1 

På Danmarks besættelsesdaq (er 
der mon en dybere mening med aet?) 
bliver Knud Larsen viet ti 1 hans 
yngste datters mnr - oqsl kaldet 
Sa.ndra , , , 

Det torly.jer, at alle de1· møder 
o~· til globryllup i Gødvad Ki1•ke 
den 9,4,88 bliver trakteret med 
minimum en flaske Øl. 

Vi fra redaktionen håber, at det 
bliver en "Gudd>Jmmel1g" dag og be
nytter lejligheden til at takke 
Knud for en stor indsats for 8,74, 
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BIUGO~ _!!_J 
RAPPORT FRA DEN ALPINE AFDELING• I 

Det hår1je kerne af alprne 
vovehalse 1 B,74 skiafdel1ng var i 
Januar måned en tur i lignes 1 de 
franske alper, 

Selv om turen var billig og Køo
manden mere end sædvanlig støjende 

sine overtalelsesforsøg (vel 
omkring 7.S - 80 DB) , lykkedes 1jet. 
ikke at få mobiliseret mere end de 
8, der har set. lyset, Det var 
skuffende, men OK. Det var en her-
1 ig tur, 
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ReJsen derned huskes vel mest for 
,jen vam le værtshL4ShØrrf1 der bre•jte 
sig i he l e b1;ssen t ra det kort.
bord, hvor 4 B,74'ere havde 
pla.ntet si.g. De flest e af me•jpa.s
sagererne var unge mennesKer på 
omkr in·~ 20 år. De f rk bruta lt 
f Jernet et pa1· fordomme ve1jr . 
ældre mennesker . Da lyset runat 
omkrin·~ i b1Jssen f•)r iængst var 
slukket i både ØJne, walkmanns og 
transistorrad1oer var stØJen og 
fQrureningen henne fi·a k:ortt101·,jet 
knap t>Jppet endnu , Føj, 

Terrænet dernede var suverænt , 
14.5 ski 1 i f te i det store om1'å.de, 
Op til 4000 meters højde og 15 km 
nedad, Folk ved ikke hva1j de qår 
glip af, Selve opholdet dernede 
forløb storartet, Spise- og værts
huse i topklasse til billig penge , 
Karsten søgte dog forgæves efter 
et par specialiteter, S•)m ma n 
normalt. skal helt ti 1 Borneo for 
at finde, Det. kom lidt bag på 
Pou 1 , I næs ten 8 sekunder sa.qde 
han ikke en lyd, 

Vel hjemme igen, 14 dage efter 
gik turen til Sælen i Sverige, 
Hyggetur med koner og afkom, For 
ca, 600,00 pr, næse kunne man så 
rykke ind i en luksushytte med 
satt.elit-TV - 2 farvefjernsyn -
sauna - opvaskemaskine o,s,v. Flot 
terræn med afvekslende ·piste i al
le sværhedsgrader, Hi:dger oq Chr, 

gJorde hvad de kunne for at brække 
både arme oq ben, Men Ch1·, "Taxi" 
Simonsens flot udførte styrt l øb 
sidst på ugen vil blive husket, 

Det har, som de fleste nok har 
observeret , ·~ivet ham et qodt 
"rygstød" at bygge videre på, 

Allerede nu kan man godt begynde 
at spare op ti 1 næste år, Alpin
af delingen mel.de1· siq igen med en 
tur, og vi kan røbe, at det san
synligvis bliver med DSB's toq 
"Skiløberen", der qår direkte til 
Set, Anthon i Østr-i·~, I toqet er 
der både bar , 1jiskot.ek samt- sove
V•Jgn (men den kan ve 1 næppe 
interessere nogen l, _Det må blive 
en succes. 
Vel mødt næste år, 
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ALLE HAR GODT AF 

/V 

\\~) 
ET STORT SE SMILI' 1 • 

Smilet blev i denne omgang til et 

. V. 

: \·.-~ 
e 

Men hvad er mere nat,urligt. en 1j 

forskellige masker, når der er ta
le •)m KARNEVAL? 

Hårdt arbejde - man9e timer. En 
aften som skulle overgå den senes
te fest med flere længder. Gaver -
som selve Dronning Magrethe (lad 
os i denne fMbindelse sende en 
hilsen til Ole og flen1111i11g pJ 
Sjælland! ville være stolt over, 
konkurrencer og gags der ville gi
ve genlyd over hele kloden. 
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NEJ DA!! I! I! 

Vi gfr skam et forsfg iqen. 

f estudval_qet, 

3.dr.: \festergade 17 - 8600 Silkeborg 
Tlf. 06-8210 77 -

Bl flov episode- en //Ile dt1mmert-dot at 
IJ/lve l!dt til qrin .. .' o 0 

llvem tJ/!r' kvarta/8·tor8ken .. ? 
00 0 

- fø/9. med i næ8te r 
!lommef!u 1 

oO I 
o~ I 

i BEDR E DG B ILLIGERE 
t 

HEDE TRYK 
aerøve1 4. 8600 s ilkeborg 
tel 06 82 3 3 2 1 

LORD NELSON 
Østergade 4 - 8600 Silkeborg - Tlf. 06 82 09 28 

Smart- mtidsW'j til ham. le/. til detni!Je folk 

@ 

Husk at meddele adresse- og 
telefonændring til kassereren! 
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