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lederen 
DA CAPO, DA CAPO!' 

Først vil vi på redakti•)nen takke 
for 1je mange gode indslag vi har 
modtaget fra de (Jer) menige 
medlemmer, Opsangen i sidste 
nummer af RIPOSTEN har sikkert 
været medhjælpende til denne 
positive udvikling, 
I skal dog ikke hvile på lau .r
bærerne, fordi vi skal bruge 
indslag fra Jer ti 1 hvert nummer, 
Så k:lø på, fat pennen og skriv om 
alt hvad I mener klubkammeraterne 
bør vide, eller for den sags skyld 
ikke vide, 

Et lille hjertesuk! 

Det er jo ikke en nyhed vi mang
ler indslag til RIPOSTEN gang på 
gang, men hvad der hel ler ikke er 
en nyhed er problemerne omkring 
Den sorte Kasse, Selvfølgelig er 
det i orden at få skrevet på kor
tet, men er det helt umuiigt at 
betale af bare en gang i mel lem? 
Det er fuldkommen meningsløst at 
1jer skal være bundet 5-6000 kr, i 
den Sorte Kasse og mon ikke dette 
er en medvi rken1je årsag til at vi 
nu ikke mere kan få Vinderøl? Det 
kan være at klubben bør udsende 
nedenstående rykker og adressere 
den i konens navn, det vi 1 måske 
give pote? 

Oet mener redaktionen/ 

Vi har ved gennemgang af vores 
debitorregnskab konstateret, at De 
står i restance med et beløb sva
rende til dkr, 48,oo (S,fr, 10,37 
omregnet til dagens kurs), 

Dette beløb hidrører fra et over 
disken givet kreditkøb i de til 
B,74 hørende lokaler på 6 bayerske 
Øl på flaske af mærket "Carlsberg" 
De kan iflg, vedlagte bilag 
konstatere at transaktionen har 
fundet sted den 4. maj 1985, 

Da vores betalingsbetingelser er 
løbende 2 år + 10 mdr, netto, og 
disse betingelser er blevet gjort 
Dem bekendt af en af B,74's støt
teforenings bestyrelsesmedlemmer, 
ser vi os desværre nødsaget til, 
såfremt indbetalingen ikke er 
foretaget senest den 4, april 
1988, at erklære Dem personlig in
solvent med en senere betalings
standsni ng til direkte følge, 

Såfremt Deres indbetaling har 
krydset denne skrivelse, beder vi 
Dem se bort fra skrivelsen, 

Der skal samtidig gøres opmærksom 
på, at vi med glæde ser frem til 
Deres næste besøg i B,74, hvor De 
selvfølgelig vil kunne optage nye 
kreditter, dog på lidt · andre 
vilkår, såfremt vi modtager vores 
tilgodehavende inden ovennævnte 
dato, 

På støtteforeningens vegne: 

sign, sign," 

Bliver det dig næste gang? 
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Kontaktperson: 

Damefodbold LissoJuul 
tlf. 06 80 05 49 

Der var engang et lille fodbold
hold, som bestod af 10 skønne pi
ger, De elskede at spille fodbold 
og det var ganske vist, 

Hver onsdag trænede de flittigt 
1)1;i om tirsdagen spil lede de kamp 
på livet løs, Deres to trænere, 
Ole og Bent, var ganske tilfredse, 

Alt var fryd og gammen på det 
lille stadion, MEN så en dag!!! 

En dag ske te det at klubbladet 
skulle udkomme, og hvor var så de 
10 skønne piger samt deres to mas
kuline trænere Ole og Bent??? 

Ja, det spørger vi også om, Måske 
de levede lykkeligt til deres dag
es ende, men hvordan får vi nogen 
sinde det at vide hvis de ikke 
skriver til bladet? MORALE: 

DELTM !tKT IVT I /i:ll'BBEN, DVS. 
HJEJLECllP, FESTER" /1RfMN6El'fENTER, 
/i:WBBLAO 06 KO/ti EVT. SELV /t!EO NYE 
SJOVE PHUNO.l i .I 

Hvad er der el lers sket siden 
sidst? 
- Siden sidst har vi jo fået af
viklet de sidst par kampe og det 
e1' ·~ået udmærket, selvfølgelig 
bur1:le vi havet banket KFUM, n1en 
der havde vi vidst fået alt for 
meget respekt, da de havde en en
kelt "proffer" med, 
- Så har vi afholdt Hjejle-cup, 
men i år kunne vi slet ikke leve 
op til sidste års resultat, I år 
blev det nemlig til en sidste 
plads (lidt pinligt) da vi jo i 
turneringen havde slået nogle af 
deltagerne, Men tilslutningen gik 
lidt i kage, selvom vi syntes vi 
havde været i god tid med at få 
udsendt meddelelsen om stævnet, 

Ll. 

F1'edag aften var der nemlig kun 5 
sikre til at deltage, og vi skulle 
j1) gerne være 7. Efter at have 
ringet til alle damer i Silkeborg 
og omegn og som ikke kunne være 
med, var det en lidt modløs mine 
vi ankom til Hjejle-cup, Men efter 
stor opfindsomhed fra damernes si
de skyndte vi os at lave stævnet 
om til 5-mands fodbold, og efter 
at have overtalt dommerne samt de 
andre hold kom der heldigvis 2 

B,74'ere mere, Mere kaos kunne der 
vist ikke være, Efter nedelaget 
gik nogle af de modløse B,74 piger 
ne1j på Mackies Pizza og efter en 
god bid mad og et par fadøl be
stemte vi os ti 1 at vende stærkt 
tilbage næste år, 
- Desuden har vi planlagt en fest, 
(dato er lidt usikker). 

Nål' vi ser tilbage synes vi at 
det har været en god sæson med go
de kampe samt tilgang af nye spil
lere som har været med til at sæt
te sit eget præg på holdet på en 
'~od måde, 

Hele holdet vil også gerne sige 
tak til Jan og Kim fordi de igen i 
år har været friske til at træne 
os, Vi synes I har lært os meget 
og er kede af at I vil til at 
stoppe, Men hellere holde i tide 
da vi også her til slut kan mærke 
at tiden og lysten ikke er den 
samme mere, 

NYT EBÅ BESTYBELSEN 

Et stort punkt på dagsordenen har 
været tilrettelæggelsen af Hjej
le-cup'en, Det blev en stor 
sportslig triumf for B.74, der 
hjemførte en flot 3, plads, så 
måske skal v1 til at investere i 
et større pokalskab? 

Vi var nødt til at afvikle stæv
net på en dag i år og med delta
gelse af 2 hold færre, men det 
bliver der rettet op på til næste 
år, hvor vi har 10 års jubilæum, 

En god ide, syntes vi i bestyrel
sen var turen til Djurs Sommer
land, men mere om dette et andet 
sted i bladet, 

Et par andre punkter, der har væ
ret fl'emme, har været forslag fra 
kommunen om udflytnino til et an
det idrætsanlæg, Men - det vil vi 
selvfølgelig stritte imod med næb 
og klør . 

Endvidere er vi blevet tildelt 
hallen på amtsgymnasiet fredag af
ten , men nærmere herom senere 

Et af de punkter de1' meget tit 
går igen er de evige skyldnere af 
kontigent, Så har du ikke bi' agt 
den kontingentrestance ud af ver
den, så skynd dio! ! ! 

Til sidst forlyder det fra ve 1-
unde r ret te t kilde, at det skrider 
fremad med klubsangen, Sidst kunne 
Niels-Henrik "synge" omkvædet af 
sangen, 

Best.vrelsen 

U;--
Hjortens Diner Transportable, ~~~ 

CEl'J BEDSTE' (.~~ 5~-C I 
GOD MAD GØR 1«'-~~ /'* 
EN GOD FEST BEDRE! ')) 

r~~~~T~KLUBBEN. \ (( HJOHTEN 
Q en d1rek1e l1np; t1i køkkenet: 82 9 1 3 3~.._ 
eller 82 93 20 
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SEKSEREN! 
Side 6 om & af serie 6! 

Da vi oå serie 6 er et meget føl
somt og musikalskt folkefærd, rør
te det os dybt at læse , at RIPOS
TEN måske sang på sidste vers, 

Da vi også er i besiddelse af en 
g1Jd pol'tion fantasi, kneb det 1)S 
ikke at forestille os, hvordan det 
ville lyde, hvis redaktionen af 
dette udmærkede organ, selv ville 
til at oplade deres egne organer 
for at synge det før omtalte sids
te vers, Derfor skynder vi 1'.)S her 
at starte en ny i ns ti tut ion: SE/i'S
EREN/ 
Lidt facts om serie 6: 
Serie 6 består af en hård (visse 

steder i hvert fald) og fast ker
ne af spillere, ' men er på ingen 
måde et lukket h•Jld, Faktisk har 
cirka ca. 35-40 spillere været med 
i ål' , Holdets kampe er som regel 
målrige, efter devicen: Hvorfor 
tabe 1-0, når man kan tabe 6-1 ! 
Sejre kan det også blive til, Så

ledes fik vi hele 2 (to) i forårs
turneringen, og sammen med to uaf
gjorte kampe, kunne vi oversomre 
med 6 point og en målscore på 11-
31, Fornemt! Det var derfor med 
sindsro vi kunne tage fat på 
efterårsturneringen, 

Den første kamp var Md Låsby , i 
Låsby, Det blev en flot 3-1 sejr , 
Efter en spændende, men målløs 1, 

halvleg, kom Låsby foran 1-0 på et 
straffespark. (Tak for Øl, Flas
ker,) Kaj var el lers ude i:>g rØl'e 
ved bolden, og med nye hansker 
kunne det være at han have fået 
afværget, Det plejer at være et 
godt tegn på en nedgangsperiode 
for os at komme bagud, men denne 
•Jang ej, 
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I stedet slog vores hem
melige våben Peter Stadell ti 1 2 
gange og bragte os på 2-1, med god 
hjælp fra Flasker, soni dermed fik 
oprejsning , Sejren blev slået fast 
af fony Kristensen, som med lidt 
skudtræning kunne have bragt os 
yderligere foran. 

Foran vores eget mål brændte det 
på adsk i 11 ige ·~ange, men når Kaj 
blev passeret, lykkedes det hver 
gan•J at få forhindret bolden i at 
komme over stregen, med forskelli
ge midler. Det var således på en 
•J•Jd holdindsats sejren kom hjem. 
Den blev så fejret med den efter
tragtede vinderøl, som vi ellers 
ikke har fået for meget af, 

To dage senere kom vi dog ned på 
jorden igen, (Hverdag i alverden 
kan man da også finde på at starte 
en efterårssæson op med kamp både 
trisdag og torsdag for et serie 6-
hol•j???) 

SkJød på hjemmebane, st•Jd der på 
programmet. De fleste af os havde 
e111jnu udekampen i foråret i frisk 
erindring, En rigtig "herrekamp", 
S•Jm endte 1-1 , Men denne gang ·~i k 
det som det så ofte er gået os, og 
efter et straffespark, et selvmål 
O•J en flot "Jesper Olsen" me•j me
·~et mere kunne vi gå til pausen. 
Stillingen? Nåh.,, tjah,, .øh., ,0-7, 
Ikke noget at tale om. Efter dette 
velfortjente pusterum, gik det 
bedre i 2, halvleg. Jørn var 
mester for vo1'es obl igat•Jriske 
mål, og selvtilliden struttede i
gen, Men inden dommeren nåede at 
fløjte af, fik SkjØd det sidste 
mål, til slutresultatet 1-8. 

Endnu et beskedent nedel'lag ti 1 
SEl(SERNE, 

• 
~ 

fodbold 

Så ruller fodbolden igen efter 
sommerferien, og det ser mildest 
talt noget broget ud, 

Serie 4 holdet har i skrivende 
stund tabt de 3 første kampe i ef
terårsturneringen 1Jg det begynder 
efterhånden at se sort ud for før
steh•Jldet. Vi håber dog de sikrer 
sig endnu en sæson i serie 4, 

Derimod nærmer andetholdet sig 
toppen, Tre sej l'e •Jver tophold 
samt et enkelt nederlag tyde1• 
godt, Holdet spiller meget 
m•Jtiveret og der er god ånd på 
holdet, 
Serie 6 er ligeledes startet godt 

på efterårsturneringen med 2 sej
re, en uafgjort og så godtnok en 
"sæk" på 1-8, men sådan nogle hug 
kommer der bare en gang i mellem, 
hvilket serie 6 også ved, 
P.S. !øvrigt forlyder det at "Sto
re Klaus" har lavet 2 mål til træ
ning, så måske har serie 4 fundet 
sin redningsmand her? 

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

KAMPE I EFTERARET 

SERIE 4: 

0:3 '09' 88' 8,74 - Gødvad k 1 ' 13,30 
10,09,88, Laasby - 8,74 k 1' 13 ' :30 
17,09,88. 8,74 - HOG k 1' ]:3 '30 
24,09,88, KF\JM - 874 kl' 16,00 
01'10 ,88' 8.74 - Them kl' 13,30 
08' 10 '88' B,74 - Skovby kl' 16,00 
15, 10,88' 8.74 - Ry kl' 13,30 

SERIE 5: 

04,09,88 S8 - 8,74 kl, 10,30 
10,09,88 8,74 - FK 73 kl, 13,30 
17,09,88 Sejs - 8.74 kl, 16,00 
24,09,88 8,74 - Graubal, kl, 13,30 
01,10,88 61, Ry - 8,74 kl, 13,30 
08,10,88 B,74 - Virklund kl, 13,30 
15, 10, 88 Them - B .7 4 k 1 , 14 , 00 

SERIE 6, 

03 ,09,88 VRF 80 - B,74 kl, 14,00 
08,09,88 8,74 - Resenbro kl, 18,30 
18,09,88 Thorsø - 8,74 kl, 13,00 
25,09 ,88 8.74 - Gødvad kl, 10,00 
02,10,88 Haurum - 8.74 kl, 13,30 
09, 10,88 8,74 - ? kl, ? 

16, 10, 88 KF\JM - 8, 7 4 k 1 , 10, 00 

Ved tvivlsspørgsmål kontakt Keld, 
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NYHEDER FRA 8,74 ALPINE AFDELING! 

B,74 succesfulde skiafdeling har 
barslet med en tur til ren dis
countpris, 
Turen •Jår ti 1 St, Michael Am 
Kratschberg, der ligger i Østrig 
omkring Salzburg, 
Turen er i uge 6, altså ugen lige 

før vinterferien, Den koster kun 
kr, 1,195,- og der er rabat på 75% 
for evt. bø1·n, Skiområde op til 
2700 meter og ca, 25 1 i f ter, Det 
skul le 1 ige være et område hvor 
både begyndere og øvede kan få 
prøvet færdighederne, 

Der vil al lerede når dette blad 
udkommer være afholdt et informa
tionsmøde for de folk vi er sikre 
på er interesserede, Det er fordi 
hurtig tilmelding er nødvendig, 
Men selvfølgelig til den pris den
ne rejse kan gøres for, så er vi 
sikre på at mange flere melder 
sig, /'fEN /lLTS.4 HURTIG 
TIL/'fELDING.' .'i 
Der satses på at alle spiser sam

me sted, således at alle er samlet 
mindst en gang hver dag, (Det bli
ver nok også den eneste gang), 

Hvis du er interesseret så kon
takt. Søren Adsbøl el ler Christian 
Simonsen, 

STEMNINGSBILLED FRA SIDSTE ARS TUR 

Hind bold 

Nu bliver det sna1•t alvor, Hånd
boldsæsonen er så småt. ved at 
starte op, Nyheden i 8,74 er vores 
langt om længe erhvervede træ
nin•Jst id, 

f/l'fTSGYl'fNMIETS Hf/L 
FREO/IG KL, 20-22, 
FØRSTE TRININGS/IFTEN 0, .9, 9, 88, 

En god træningstid, der dog kræver 
diciplin og god moral hos den en
kelte sportsudøver, Den 9, septem
ber mødes vi i hallen og holder et 
lille møde om hvordan vi skal til
rettelægge "træningen", Alle er 
ve 1 ki;mne, 
Kontingent for en hel sæson er 
stadig 60 kr, + 10 kr, pr, kamp, 
Det må da være Danmarks laveste 
håndboldkontingent, 
Vi har endnu ikke modtaget tur
neringsplanen, men kun puljen vi 
skal spille i: 

8,74 
IF Centrum 
Engesvang BK 
F~" 13 Kragelund 
Frem Skelhøje 
G.ødvad GIF 
Hauge Thorning 
Resenbro {IJF 
Silkeborg kFl/11 
.ø. Bording-Balle GF 

Kontaktperson: 
Henrik Olsen 
tlf. 06 82 65 89 

Lutte gamle kendinge, og kun to 
lange rejser, 

Vi skulle gerne have mange spil
lere til træning og til turne
ringskampe så skynd dig med din 
ti lmeldin·~ på opslaget i klubben 
eller mød op den første trænings
aften fredag d, 9.9,88, kl, 20, 
Ring evt, ti 1 Henrik, 

V I SORGER FOR GRAVERING 

TJPSINDLEVERJNG-

SKOVBO·PIBER 
Hindstime 
PIBER 

ALT I 
REPARATIONER 

V----'S7 
!overfor Midtjyhands Avrsi 

Tff . 1061 82 22 30 
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.3dr.: \festergade 17 - 8600 Silkeborg 
Tlf. 06-8210 77 -

SÅDAN ER B-74 
Klubben set med en ynglings øJne. 

Forstil dig situationen: en unger
svend fra kæmpefænomenet SIF tager 
en torsdag aften fra Søholts over
befolkede og ukrudtsfyldte grusba
ner ind til Silkeborg Stadions 
frodige græstæpper, fordi han har 
hørt, at en flok glade knøse her 
plejer at udøve en god, gang fod
bol1j, 
Ungersvenden møder op i sin netop 

indkøbte 589 kroners ADIDAS
træningsdragt og nypudsede fod
boldstøvler i håb om , at gØre et 
godt indtryk på sine nye klubkam
merater, men mod al forventninq 
ser han ikke en flok unge toptrim: 
mede og velklædte mænd, men deri
mod en række lidt ældre gutter med 
vildmandsskæg og dertil hørende 
topmaver, S•)m i et temmel igt ad
stadigt tempo indfinder sig på 
træningsbanerne, snakkende og gri
nende, selv•)ffi træningen officielt 
startede et kvarter tidligere, 
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BEDR E O G BILLIGERE 

HEDE TRYK 
r ø ve 1 4. 8 600 sil kebo rg 

t.el06 823321 

Ungersvenden får en uvasket og 
fælt lugtende orange overtrækstrø
je smidt i hovedet, og kampene på 
firmafodboldmålene tager sin be
gyndelse, og selvom det nærmeste 
de fleste af spillerne kommer Jan 
Mølby er hans vægt, så bliver der 
alligevel gået til vaf lerne, 

Imedens står ungersvenden måbende 
og tænker: "Hvor er træneren? Hvad 
med disciplinen? Hvorfor træner 
første-, anden- og tredieholdet 
ikke hver for sig? Hvad med det o
bl igatQr i ske 20 minutters opvarm
ningsprogram, konditionstræningen 
og skudtræningen, som jeg er vant 
til fra SIF?" 
Efter træningen, og et brusebad i 

råb og skrig i Stadionshusets Qm
klædningsrum, følger ungersvenden 
strømmen af folk ned i en skummel 
kælder, hvor lugten af øl og man
desved er så ubehagelig, at det 
for uindviede udefrakommende kræ
ve1· en lufttæt iltmaske for bare 
at kunne opretholde et minimum af 
åndedræt., 

. lkonto" får De 
ed tota t råde over. 

flere nge a ~Y• )'{SKE 
· det sarnmet-•• \.~lBANK 

IJngersvenden køber sig en .Jolly 
Time og en kølig Carlsberg, og 
satter sig ved det nærmeste bord, 
medens taberholdene giver fadøl 
til sine modstandere, Ungersvenden 
bl iver hel' introduceret for Frede 
Fup (der i virkeligheden hedder 
Preben Nielsen), Mureren (som er 
en kvadratisk kontorassistent ved 
navn Per) og selveste Gud, som til 
hans store skuffelse "blot" viser 
sig at være eksformanden Knud, 

Sent på aftenen forlader unger
svenden temme 1 ig bedug·~et SIJMPEN, 
mættet af indtryk og overbevist 
om, at det eneste han fortryder 
er, at han ikke forlod SIF noget 
før til fordel for B syv fire, 

Denne højst hypotetiske sol
strålehist•)rie e1· u1jen tvivl rea
listisk, og fortæller ihvert.fald 
at B, 74 er klubben ikke som al le 
de andre, Omvendt har mange garan
teret været til træning een gang 
og bagefter sagt til sig selv: 
"Hvilket uorganiseret gedemarked", 
og er aldrig kommet igen, men det 
er i mine Øjne også en positiv 
ting, for sådanne ville aldrig 
kunne finde sig til rette i 8,74, 

mere umage 
- ldi.Kor os 

Her e1· intet trænerdiktat.ur, 1111:1, 

derimod en udtagelseskomite, som 
sætter et fø1·ste_hold til ti år ad 
gangen. (Så selvom du har spillet 
divisionsbold, skal du ikke tro du 
er noget') 

Venskab og humor er grundpillerne 
i klubben , og øgenavnene yngler 
som rotter, Såle1jes havde j1g kun 
vuet kort tid i klubben fjfir j::g k 

begyndte at blive kaldt Je~s Wer
ner af Chefen (s•)tfi jo ~'gentlig 

hedder det-I-ved-nok) ale111 . fndi 
Chef en troede jeg he1j 1jet ;--4g \~il 
bliver ie·~ ikke kalijt andet Gud 
!ikke Knud) bedre det . 

Selvom konservatisme i mine øjne 
næsten på al le måder er indbe·~1·e

bet af alt ondt, så mener jeg, at 
med hensyn til B.74 så bør vi ikke 
forandre noget, hverken hvad angår 
træning, klubstruktur eller noget 
andet, Fodboldmæssigt bliver vi 
nok aldrig meget bedre, men Silke-
borg har brug for en klub som 
B,74, 120 medlemmer kan ikke tage 
fejl. 

Jens li'erner 
Tidl. Jens Peter 
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BESTYRELSEN MENER: 

Bestyrelsen havde søndag den 26, 
Juni 1988 anangeret en tur til 
Djurs Sommerland, 

I den anledning orienterede vi 
medlemmerne i god tid, så de havde 
en chance fo1· at tilrettelægge de 
nødvendige ting, Det eneste man 
skulle foretaqe sio var at indsen
de en ti 1 me i .j i ng ~ 11e1· I' i nge ti 1 
en af bestyrelsesmedlemmerne, 

I bestyrelsen var vi enige om at 
vi her endelig havde fået stablet 
en rigtig familietur på benene , og 
vi håbede turen ville blive en 
succes, . 

V•) re f 01'håbninger blev dog hur
ti·~t dysset ned, da vi næ1'me1je os 
tilmeldingensfrist.ens udløb og det 
blev da også n•dvendigt at aflyse 
turen på grund af manglende til
slutninq, 

Det ;ar selvfflgelig en kæmpe 
skuffelse, da vi i bestyrelsen 
havde brugt megen tid til dette 
arran·~ement, Samtidi·~ havde vi 
\'egnet med, at turen ville blive 
en samlende faktor i klubbens so
ciale liv, 

Vi vil derfor gerne have noget 
respons fra medlemmerne, eller 
ægtefællerne på hvorfor denne tur 
ikke blev til noget, .Jeg_ opfordrer 
derfo1' så man~~e som muf1gt ti 1 at 
aive deres besyv med i næste num
;er af RIPOSTEN, 

Svarerne skal bruges ti 1 at ana
lysere om det er Mget der skal 
bruges tid på fremover, 
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En stor tak til de 4-5 stykker som 
fulgte vor opfordring til at an
skaffe sig et kontokort hos UNO-X, 

Det skal lige genopfriskes, at 
klubben vil kunne få et godt fko
nom i sk til sk u1j på denne måde, og 
det er JO altid de "kunstige" pen
qe som er de sværeste at opdrive, 
- A

1

ftalen med 8, 74 går ud på at vi 
får et belfb 1 forhold til de an
tal liter benzin/fyringsolie vi 
kfber, SJ derfor .. opret et konto
kort og tank hos l.WO-l, 

Få enten en anMdning om kunde
kort i klubben eller hos UNO-X, og 
aflever 1jin kvittering i postkas
sen (også i klubben) el ler ti 1 
.Jørn, 

portræt af en succes* 
Det er lykkes RIPOSTEN at købe de 
dansk e rettigheder ti 1 et inter
wiev som Uffe Koch for nyligt gav 
til ~ew York Time's internationalt 
anerk endte sportsjournalist Peter 
Bai'nval ly, Redaktionen har ved 
hjælp af div. ordbøger oversat den 
interessante artikel: 

P,8,: Eftel' mange gloværdigP. år i 
dansk topfodbold melder spfrgsmå
let sig, ligger du snart støvlerne 
på hylden? 

U,K,: Nej, nej da, ikke de ftrste 
mange år, .Jeg er nem~ig v~d at 
indffre en ny dimension i mit 
spi l, Det er meningen at modstan
derne skal opfatte mig som en tynd 
kæp, der tilfældigt er sat i deres 
målfeldt, og jeg kan godt afsl_øre 
her, at jeg gtr g•)de fremskridt. 
.Jeq har i flere af årets kampe 
k•)~met under 11 skridt Pl', kamp, 
Mit mål er selvfflgelig at opnå 
det helt sublime, at få min egen 
lille plet på banen, en plet jeg 
kan kalde min egen, og hvor 
medsoillerne altid ved je~~ er at 
find~. Antrit og placeringsevne 
vil for mig være en by i Rusland, 

Selvfflgelig vil der i slutningen 
af min kan iere kunne •)pstå visse 
problemer i forbindelse med trans
port ind til min plet, men her 
håber jeg på hjælp enten fra Falck 
eller overlevende klubkammerater, 
slutter Uf fe Koch, men kan al
li·~evel ikke dy sig for a.t tilfø
je: Når jeg skal på efterltn vil 
jeg få meget mere tid til fodbold, 
o•;i det vil selvfflgelig indvirke 
på min form i positiv retning, så 
SPIL MIG VENNER! 

Formandens 
visdomsord·. 

"HOF er ikke det værste vi har .. :' 
Depot v/ Erik Kvorning 13 



Det er med stor sorg at vi på Re
daktionen ikke denne gang kan ud
dele Kvartalstorsken, men desvær
re er der ingen i det sidste kvar
tal der har kvajet sig nok til at 
modtage den fornemme præmie, Der 
har dog været nogle emner på tale: 
Brian, Karsten og Kristian fra Old 
B1:>ys for årets drop, men de har 
betalt sig fra den bommert Chris
tian KØbllland for 2 drop i kampen 
mod Gødvad, men han har jo reddet 
serie 5 så mange andre gange i år, 
eller Lotte for at have giftet sig 
med Sam, men ingen af emnerne er 
faldet i god jord, 

14 

Nykredit 
bni_ger 
hovedet ... 

Nykredit 
,f., li I/ I • f1illl , I/• J:: rr t/1f' ·· rr /11 '1 ~ 

Østergade 13 
Postboks 202 
8600 Silkeborg 
Tlf. 06 8119 88 

Derfor har vi besluttet at vente 
til næste nummer af RIPOSTEN med 
at agere julemænd (det er jo ooså 
det store julenummer), så kan det 
jo være at vi kan holde et rigtigt 
"torske•;iilde" ved at uddele 2 
torsk, Så kære medlemmer: Gør 
RIPOSTEN en tjenste: Kvaj Jer qodt 
o•;i grundi•;it i de næste -par 
måneder, si kan det være at netop 
DU får den så ef ter-tragted~ 
Kvartalstorsk, 

N 

S TJERNEDRYS 

Denne kvartals stjernedrys skal 91 
til Jan og Kim, som i de seneste 3 
år, med bravour, har trænet damer
ne, De har nu begge ønsket at gi 
pi pension og redaktionen ønsker 
at takke dem begge for godt arbej
de, De kan afhente 6 CARLSBERG i 
sumpen inden 1, oktober, ellers 
til falder de liflige dråber redak
tionen, 

~l:ster~ 
Ho \Crupsga de 24 · 8600 Siil<ebo rg 

Ttll . 06-8 2 28 ~o 

Kjellerup Hvidevare-Service 
støtter B· 74 

*~-

,,,, ~ «~ __ .., ' ~~-- ~~>~--- .. :' 

Du kan gøre en go~ handel hos Kjellerup Hvidevare-Service og samtidig støtte B·74. 
Ring direkte til S. Bjørnholdt og sig, du kommer fra 8 ·74 - eller kontakt Keld Herlev. 
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OLD-BOYS NYT! 

Som det eneste hold soiller vi 
natur al iebold! Faktisk e.r vi ki::>m
met til den konklussion, at grun
den til vores nederlag skyldes, 
sal1~ af fadøl, Dengang vi havde 
flaskeøl 1 vandt vi kamp efter 
kamp, Derfor trænqer vores hold u
troligt meget til-flaskeøl for ti
,jen, Vinderøl er bleven til et 
fremmedord for os, 

Til kampene stil ler vi i 3-0-7 
opstilling, hvilket er så er
hvervsvenligt, at vi holder ABENT 
HUS i forsvaret hver onsdag, 
Samtidigt er vQres spil blevet 
mere tilskuervenligt, - vi kan 
føre med 5-0 •=>g alligevel være i 
tvivl om sejren er hjemme, 
Farfar tog sig til sit hårdt prø
vede h1:>ved i kampen mod Resenbro 
hvor Brian Drop, Karsten Skovtur 
og Kristian Kvaj i fællesskab for
måede at skovle bolden i eget net 
uagtet det at de nærmeste Resen
brospi l lere befandt sig i eget 
straffesparksfelt, 

. Hvis vi me1j årets ,jrop ikke får 
igangsætterprisen, vil del' efter 
fol'lydende indløbe protest fra 
Resenbr•:>, 
Ingen tvivl om, at vi har et godt 
hold med mange gode di· ibl.ere 

1 

blander vi dette med vores lokale 
ei·faring, bør vi ikke kunne tabe 
kampe i de sidste 15 minutter 
Forklaringen på dette problem e~ 
ligeså mange som der er spi 1

1

1ere 
på holdet, men som Søren "Emanuel" 
Fæster, med vægt bag ordene vil 
sige:"Der mangler dræbere ioran 
en der kan score på de mest op~ 
lagte chancer! 1 ! " "Forsvaret fun
gerer upåklageligt, med vægt bag 
alt hvad de foretager sig" vil 
Kr1st1an udtale og heri kan Kars
ten og Brian give ham kontant ret 
i, Mureren vil tage sig til sin 
runde AF-mave og udtale disse fede 
ord:" At vinde en kamp er ligesom 
at parre elefanter! Det sker på et 
højt plan under udfoldelse af en 
masse brølen og larmen - og det 
tager to år at frembringe et godt 
resultat, · 

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

Smart mtidsiØj til ham. Lev. tjl detftlfJt! folk 

16 

11 SPRIKKEN" 

Det er med stor beklagelse, at jeg 
har måttet konstatere, at der fak
tisk, så at sige, næsten ingen 
indlæg har været til Brevkassen, 
Så kan man jo spørge sig selv: har 
folk i 8,74 da ingen problemer? ud 
over spiritusproblemer, praktisk 
ta lt ingen, Det er dog lykkedes 
mig at opsnuse nogle ting som fak
tisk er så tys-tys at de involve
rede ikke engang tør skrive til 
Brevkassen om deres lille "pro
blem", men gutter 1 vær ikke ban
ge, alt forbliver en hemmelighed 
mellem dig og mig, så intet abso
lut intet slipper ud, Claus, 

Her er nogle af de problemstil
linger 1 som jeg er blevet konfron
teret med i Sumpen, Værs'go og til 
næste gang, skriv om alt, simpel
hen alt, ellers må Brevkassen jo 
lukke og redaktøren begynde at 
rakke ned på medlemmerne, 

Kue Brevkasse/ 
Hvordan, kære Thomas, kommer man 
af med nogle uønskede kilo? 
"Neuman11 11 

Kære "Neumann" 
Enten Jøber du meget, drikker kt.m 
OK-vand" spiser næsten intet , le
ver asketisk" eller ogs§ ;,i du 
sn1ide konen ud, 

!\'ære Brevkasse 
:3ynes du ikke, Thomas, at det er 
sexet , når min trøje suger sig til 
mine 108 kilo lækre krop? Andre 
mener at ijet bare er for meoet 
Hva ' mener du? • ' 
"Hån1jværkeren" 

Kær1..' 11HJ11dværkeren 11 

tfit /'Jd er , skift anden-dagstrø.ien 
ud med en pelset kamel , 

k'ære Brevkasse 
Jeg synes at folk, når de bor sam
men skal gifte sig, for li•Jesom at 
gøre det acceptabelt at leve sam
men, Det at leve -på polsk synes 
Jeg er noget sviner i, Hva' si ger 
,ju, Thomas? 

"Stanislaw Sam" 

Kære "Stanislaw Sam 11 

Snak for dig selv pudseklud oq i 
øvrigt tak for polterabend - o,q 
bryllup, det ~1ar sgu' sjovt. 

Det var alt for denne gang men, 
husk nu, skriv, skriv, skriv, 
skriv, jeg el' jo til for Jeres 
skyld, 
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Fra rygternes overdrev 
DET FORLYDER FRA PÅLIDELIG KILDE 

Således hed en rubrik i RIPOSTEN, 
Den har været væk et stykke tid 
nu, Betyder det, at der ikke er 
liv i rygtyerne i B, 7 4? Betyder 
det, at de brave B,74'ere ikke har 
foretaget sig noget der er værd at 
tale om? Betyder det, at sladder 
og anden ondsindet tale for evigt 
er udelukket fra dette el lers så 
udmærket 1ngan? NEJ, NEJ, NEJ OG 
ATTER NE.J ! ! ! 
Det forlyder derfor fra absolut 
næsten pålidelig kilde, 

- at Dan "Lineker" Fæster har fun
det ud af, at han · vejer mere end 
sin navnebror og derfor er begyndt 
at smide om sig med pund, 

- at Harry hin Halvsorte er blevet 
set i byen en mørk nat, Hvordan 
det kunne lade sig gøre at identi
ficere ham, vides ikke, 

- at Mr. Moose har fundet ud af, 
hvad han skal bruge sit hoved til 

ydersiden altså, Videnskaben 
kæmper stadig med at finde ud af 
noget med hensyn til indersiden, 

- at Pølle og Holger er blevet set 
med deres surfere på, og især i, 
Silkeborg Langsø, 

- at serie 6 vil til at spille 7-
mands hold, 

- at Keld Højlev vil til at starte 
en fiskeforretning, 

- at Siggi i næste nummer af "Kort 
og Godt" vil lægge kortene på bor
det og fortælle om sine oplevelser 
med BONDEN opsparing, 

18 STØT vore annoncører ~de støtter os.· 

KLAUS KLUDDER 
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