
Fra rygternes overdrev 
De brave gu t ter og gutinder i 8,74 
er begyndt at indse , at Øl og bold 
ik ke er al t. he r i I ivet (st •Jrt 
suk l •) Q er i fu l>j gang me•j for
skell ige f ormer for efteruddannel
se, Det er j•:i så m•)derne , nu om 
stunder, Hvorvidt det så kommer 
dem , eller nogen anden , til g>:>de 
•:>g gavn , kan kun tiijen vise , men 
1jet for 1 yder: 

- at Harry hin Halvsorte, vores 
lokale fakir, er begyndt at gå til 
matematik, så han kan lære at reg
ne den ud. (Måske skulle han hel
lere starte et kursus i akunpunk
t.u1· , så1jan som der altid bliver 
stukket til ham'l 

- at turteldurerne Thomas og Lissa 
er begyndt på Lillerød Højskole. 

- at Kaj Keeper er begynd t at læse 
t i 1 dyrepasse r, Ikke i håb om et 
j ob i Zoo, men fo r at lære at hol
de buret rent, 

- at Flasker er begyndt at stude re 
gymnastik, Den jyske domme1·sta11d , 
har dog frabedt ham at øve sig i 
høje knæ- og benløftninger midt i 
en fod bo 1 dk amp, 

- at Keld og Jørn er begyndt at 
læse til geodæt , De vil revolutio
nere det go1je gamle Verdensatlas , 
så det ikke kun indeholder land
kort, men nu også røde kort, 

- at Mogens er begyndt på journa-
1 i sthøj skolen, Hans debut kan læ
ses i det nye nummer af "TÆNK" , 
Artiklen heddei·: "Tænkningens ne
gative indflydelse på mHmænds 
reakt i ons·evne" , 
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Hvem skal jeg tale med? 
Silkeborg B-74 Kim Konnerup-Møller Kampfordelor 

Klubhuset Almindsøvej 30 Allan Geisshirt 

Marienlundsvej tlf. 06 82 48 04 Odinsvej 25 
tlf. 06 81 62 19 

Tlf. 06 81 53 57 Festudvalget 
Stephen Knudsen Håndbold-

Bestyrelsen: Sanatorievej 14 afdelingen 
Formand tlf. 06 81 42 21 Henrik Olsen 
Niels Henrik Buch 

KajVeng Sølystvej 30 
Solbakkevej 13 
tlf. 06 81 13 57 Baunehøjvej 67 tlf. 06 82 65 89 

tlf. 06 81 34 76 
Kasserer Damefodbold-
Per Hammershøj Knud Larsen 

Malmøvej 122 
afdelingen 

Gravmosevej 12 Lissa Juul 
tlf. 06 83 69 70 tlf. 06 82 64 70 

Baggesensvej 18 

Jørn Andreasen Per Riemenschneider tlf. 06 80 05 49 

Vidarsvej 10 Vestervænget 29 

tlf. 06 81 57 99 tlf. 06 81 48 25 Oldboys-

Finn Herlev Thomas Jensen afdelingen 

Frank Jægersvej 77 Grønnegade 19 Stephen Knudsen 

tlf. 06 80 06 05 tlf. 06 80 05 49 Sanatorievej 14 
tlf. 06 81 42 21 

Lotte Sørensen Claus H. Jensen 
Baggesensvej18 Landlystvej 49 Niels J. Nielsen 

tlf. 06 81 07 48 tlf. 06 81 61 46 Lyngbygade 75 
tlf. 06 82 71 52 

Thomas Jensen Udtagelses-
Grønnegade 19 komiteen Redaktionen 
tlf. 06 80 05 49 Uffe Koch Finn Herlev 

Støtteforeningen Visbyvej 14 Frank Jægersvej 77 

Formand tlf. 06 82 22 53 tlf. 06 80 06 05 

Christian Simonsen Keld Herlev PerH.Jensen 
Falstersgade 12 Rudbølvej 30 Godthåbsvej 6 
tlf. 06 80 13 91 tlf. 06 81 59 11 tlf. 06 82 34 49 

Søren Fæster John Villadsen Søren Adsbøl 
Saxogade 8 Hjejlevej 65 Dalvejen 42 
tlf. 06 81 19 41 tlf. 06 81 18 87 tlf. 06 81 25 26 

Lotte Sørensen Kresten Knudsen Jens Peter Jensen 
Landlystvej 49 Lyngbygade 57 Frederiksberggade 56 
tlf. 06 81 61 46 tlf. 06 82 13 83 tlf. 06 81 07 59 

Niels J. Nielsen Christian Simonsen KajVeng 
Lyngbygade 75 Falstersgade 12 Baunehøjv J 67 
tlf. 06 82 71 52 tlf. 06 80 13 91 tlf. 81 34 76 
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lederen 
Vi har flere gange i RIPOSTEN 

kommet med nogle "sure oostød" om
kring sløseri og slendrian i 8,74, 
hvot' mange medlemmer i for stor 
grad tager tingene for givet. 

Men det er som om vindene er ved 
at vende. 1jer er på det seneste 
sket. så meget positivt i klubben , 
at det er svært at bevare pesimis
men her ved indgangen til 1989 , 

- "Støtten" har præsenteret et 
pænt overskud efter et par r11a9re 
år, 
- Vores afslutningsfest var et 
tilløtisstykke, hV1)r alt klappede, 
Selv økonomien hang sammen. 
- Medlemmerne er begyndt at af le -
vere indkæg til RIPOSTEN - TIL TI
DEN! S A D A N ! t ! 
- Vore klublokaler er 1gang med en 
t il trængt "ansigtsløftning", som 
udiJvei' de allerede lagte fliser i 
gangen, bl.a. vil betyde mal i ng af 
væggene og rensning af gulvtæpper
ne. 
- Endelig barsler bestyrelsen med 
et foi'slag til en gennem9ribeMe 
organisationsændring i klubben. Et 
foi•slag del', hvis det bliver ført 
u1j i livet, uden tvivl vil betyde 
meget for klubben i årene frem, 

Alle disse post i ve t111g gør, at 
v1 1 redakt ionen, ser med stor op
t iu1isme på fremtiden, roen la1j os 
nu ikke hv i le på lauerbærernet Lad 
1989 bl i ve 8, 7 4' s år , både på Q1J 

uden for banen. · ·· 
Redaktii:rnen vil gerne ønske me1j

lemme1' me1j familie, spons1)rer og 
annon cøre1· en qod Jul 09 et 01Jdt 
nytåi' . - -· 

VEL /'føD T I ,1 _qs_q 

HOF er ikke det værste vi har 
Depot v/ Erik Kvorning 
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Kontaktµ rson: 

Damefodbold Liss< Juul 
tlf. 06 80 Ob '1 

Siden sidst har dameafdelingen 
holdt en "lille" afslutningsfest, 
Tak til festudvalget, som kom med 
flere festl i•;ie i ndsla9, de fleste 
dog udført af os selv, 

Randi sagde farvel til Kim og Jan 
ved at fremsige et lille vers, 
hvor hun takkede dem for deres go
de indsats, Vi forstår bare ikke 
hvordan de kan undvære os??? Men 
der står sikkert mange på sprin9 
til at "overta•;ie" dameh•)ldet! ! ! 
Skulle nogle kende nogen/nogle, 
som var interessei·et vil vi gerne 
høre nærmere, 

Der vil i løbet af februar 1989 
blive indkaldt til spillermøde, Vi 
regner med at kunne samle et hold 
i9en næste år, Ingelise og Kate er 
forMbentlig klar igen, Skulle 
no·~le ikke vide det har Ingelise 
fået en dreng, TILLYKKE! og Kate 
skal nedkomme ti 1 januar, Vi må 

desværre se bort fr a Randi næste 
år, S•)m foretrækker Schweiz. Men 
hun vender garanteret fry gtelig 
tilbage, 

Fodboldafslutnin•;ien, som bekendt 
blev afholdt i Bal le Forsamlings
hus, blev i9en i år en succes. Vi 
var kun repræsenteret med 4 damer, 
hvilket nok giver st•:>f til efter
tanke, Lene førte si•;i fint frem i 
ringridningskonkurrence på cykel, 
Iført netstrømper og shorts kæmpe
de hun bravt, Men på grund af ner
ver missede hun ringen på et dår-
1 igt tidspunkt 09 måtte henvises 
til en f jer,je plads , (Ud af fem,) 
Alt i alt en god indsats af Lene, 
Vi håber at flere vil n·1elde sig 
til alle de gode ar rangementer, 
som klubben laver, 

Vi håber vi ses ti 1 forå1·et, og 
ønsker jer alle en god jul samt et 
9odt nyt.åi· ! 

BEDRE OG Bi l_ L I GE R E= 

HEDE TRYK 
ep røv ei4.8 ( JCJ s ilketJOr1=J 
t e I 0 6 8 2 3 '.:J ;"1 1 

3dr.: Vestergade 17 - 8600 Silkeborg 
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Hind bold 
Efter at have la9( ud med en sejr 

mod FK 73, hvilket var ret imoone
rende vores træningsindsats taget 
i betragtning, k•)m vi ind i en 
svaghedsperiode, Flere nye spille
re skul le spil les ind på holdet, 
Flere skulle endda først lære reg
lerne, Altså nederlag til Centrum, 
Skelhøje og Gødvad, dog i alle tre 
tilfælde kun med et mål, 

Så kunne det være nok og de 2 
næste kampe blev vundet suverænt. 
Først måtte ØBG stå for skud, så 
topholdet KFUM, der endda havde 
forstærket holdet med en B,74'er, 
Ole P, Det hjalp bare ikke, Godt 
spil og fremragende målmandsspil 
af reservemålmand Per Riemen
schneider gav en overbevisende 
sejr på 16-11, 
Tilskuermæssigt er vi også i klar 

frem9ang, Vi har også oplevet at 
der til en af vores kampe har væ
ret over 2 B.74'ere, Gennemsnittet 
lig·~er i øjeblikket på 1,33 pi'. 
kamp, 

Kontaktperson: 
Henrik Olsen 
tlf. 06 82 65 89 

Hallen pA amtsgymnasiet blive ik
ke brugt til håndboldtræning, Der
for kan den benyttes af alle klub
bens medlemmer til eks . badminton, 
mod indmeldelse i håndboldafdelin
gen hvilket kun koster kr. 60 100, 

t1ød op t.il M11db1Jfdaldelinge11s 
ka1111.1e bJde med kone og Mrn ~'g lJ 
en· lornø.ielig la.11ilieeftermiddag 
hvor der vil blive disket op !lied 
M.ndb1.ifd i en kla_sse lor sig, 

. Si 1 keb,:; rg KFUM ! • 
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Nyt syn 

Johansen 
Specialoptik 

Henning Johansen . Vestergade 28 v/Mldtjyllanda Avls · 8600 Silkeborg · Tlf. 06 82 14 83 
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Sekseren 
SIDE 6 OM OG AF SERIE 6 

Så er sæsonen slut . 8 kampe blev 
det til, o ·~ ialt ca. 32 spillere . 
<Man kunne godt fristes tii at si
ge at det bliver 4 i snit pr, 
kamp, men det er vist at se lidt 
for pesimistisk på det,) 
Flere klubber trak sig mod slut

ningen af turneringen, så vi fik 
nogle lette, men absolut velfor
tjente points, 

Der var en klar fremgang at spore 
på serie 6 i efterår~t. Forårets 3 
sejre , 2 uafgjorte og 6 nederlaq 
blev vendt til 6 sejre, 2 uafgjor: 
te og 3 nederlag, Resultaterne : 

Låsby - B,74 1-3 
B,74 - Skjød 1-8 
B,78 - B.74 2-2 
B,74 - Gjern 3-2 
VRF 80 - B.74 7-1 
B,74 - Resenbro 4-2 
Thorsø - B,74 2-0 
8,74 - Gødvad 2-2 

Haurum/Sal 1, KFUM og Hammel trak 
sig, 

Fra serie 6's side kunne v1 godt 
tænke os, at komme i pulje med 
flere hold fra Silkeborg og nær
meste omegn næste år, Ganske vist 
fik vi os nogle gevaldig hyggelige 
og meget lærerige køreture ud i 
den skønne midtjyske natur, men 
det ville være skønt, hvis vi ikke 
skulle køre så langt, Det er også 
lidt sjovere at spille mod hold 
hvor der er nogen man kender, ' 

6 

Ved årets afslutningsfest, blev 
så Arets serie 6-Spiller kåret , 
Helt efter forventning C?l valgte 
den viise , kloge, intelligente ju
ry med det store overblik, at lade 
prisen gå til holdets store stra
teg, slideren, den geniale midt
banespiller og selvbestaltede an-
fø1·e1·: Mo·~ens Pophår . lTak for 
det' ) 

Derimod var det en overraskelse 
for os alle at se Klavs Kjærgårds 
meget behændige og eleqante be
handling af cykel og spyd, Iført 

muskelsprængt t-shirt, stormaskede 
nylonstrømper og hvad der vist 
nærmest må betegnes som tanqa
shorts , var han tæt ved at tronlle 
såvel konkurrenter som publikum 
under fode (Og hjul), Alt i alt en 
god og veltilrettelagt fest, En 
stor tak til festudvalget for det 
gode arbejde, ' 

Et selvportræt af Arets serie 6-
Spiller: Moge.ns Kjær, 

• 
~ 

fodbold 
ARET DER GIK 

Serie 4 præsterede, som det enes
te hold i 1jenne sæson, at rykke 
ned, og det til trods for , at hol
det 3 runder før afslutningen var 
spillet ned til 1:1 på Danish 
Overseas for at klare skærerne , 
Det skal nemlig ikke være \11'.)Qen 
hemmelighed, at h•)ldet havde a'ile 
tænkelige muligheder for selv at 
afgøre det, 

Efterårsturneringen var ellers 
begyndt miserabelt med en næst
si1jsteplads til følge , men på en 
•Jylden måne•j lykkedes det hol1jet 
at vinde 4 kampe i træk, og håbet 
var atter blevet 1 ysegrøn t inden 
den altafgørende kamp mod en anden 
af nedrykningskandidaterne: Skov
by, Desværre viste det sig , at 
B, 74 lige så godt kunne have sendt 
et kombineret hold af OK-klubben 
og Vejlsøhus All-Stars på banen, 
da t"1oldets indsats i netop denne 
vigtige kamp var til at krumme 
tæer over , og nå1· Erik "Scheisse" 
ovenikøbet formåede at overfuse 
dommeren, tilskuerne og samtlige 
med- og modspil lei·e n1ed de værste 
glose1· i det danske spr•)g på sin 
nytillagte Grenå-accent, så måtte 
det jo gå galt, og derfor var 
Skovbys 3-1 sejr fuldt fortjent, 

Den sidste kamp blev vundet med 
2-1 over bundskraberne Ry i en 
ditto kamp, men til trods for 
"Scheisses" forskellige teoretiske 
udregninger om de andre klubbers 

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

7-0 nede r lag og brug af diverse u
l1)Vl ige spi l lere , så var nedryk
nin•;ien en ke n,jsgerning, Q1~ 1jett.e 
blev na turligvis fejret på behørig 
vis, som de t jo hører sig t il, 

Se r ie 5 kla rede sig fint i år med 
en pl acering i den t·edst.e halvdel 
af række n, Holdet va r på et tids
punkt med i den drama ti ske opryk 
ningsk am p, men en rækk e knebne ne
der lag, heribland~ et ti l SB på 1-
1) en sø ndag for mid1jag med kun 10 
mand 01J et mål sco ret et pa 1' mi 
nutte1· ·fø1· tid, sat te en stoppe1· 
for klubbens d1·ø mm e om ige n næste 

år at have et ho ld i serie 4. Se
rie 5 var som sagt de t af klubbens 
serie-hold der klarede si g bedst i 
år , men med så ko mpetente fol k på 
holdet som Uffe "OS" Koc h og John 
"Evigskæv" Poulsen , så var de t vel 
forventet, 

Serie 6 overraskede al le eksper 
ter ved på overbevisende måde, og 
med ikke ti dl i·~ere set charmebold 
af høj karat, at vinde de 3 si •jste 
kampe, endda uden at nwdstanderne 
fik scoret! (Med til his tor ien hø
rer måske også , at de tr e modstan
dere trak sig,) El le rs blev 
holdets sæs•:in kendetegne t ve1j en 
række glimrende kampe krydret med 
de sædvanlige kæmpenederlag , Deres 
udsendte husker fra 1jen fol'løbne 
sæson især en kamp mod tophol 1jet 
Thorsø på disses hjemmebane en 

Fortsættelse p§ næs te side .' 7 



solbeskinnet søndag eftermiddag i 
det tidlige efterår, Selvom kampen 
blev tabt med 2-0, så kæmpede alle 
indædt, •)g en helt række enkelt.
mandspræstatii:rner faldt i øjnene: 
Kaj Keepers effektive benspjæt på 
målstregen, Christian Købmands 
uovertrufne sweeperspil (ja, I 
læste rigtigt!) og Klavs Kjærs
gårds eventyl'lige evne til at 
splitte et hvert forsvar op, med 
en overrwoplende oq eleqant 
hæl af levering, Helheosindtryf.:ket 
blev dog skæmmet en smule af Søren 
Fæsters ufattelige små øjne og da 
Mure1'en midt i 1, halvleg måtte 
lade sig udskifte, da han skulle 
ud og brække sig en nærved
liggende grøft, som et resultat af 
nattens udskejelser , 

Alt i alt blev den forløblne sæ
s1:in en noget blandet fornøjelse, 
men lad os de positivt på det: i 
næste sæson kan det ikke gå værre 
end at vi i 1990 har 3 serie 6-
hold, 

JENS llERNER 

TIPSJNOLEVERJNG 

jKOVBO·PIBER 
HAnchUme 
PIBER 

ALT I 
REPARATIONER 
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INDENDØRS FODBOLD 

Som rwgle sikkert. har ladet sig 
fortælle, var 8,74 reoræsenteret 
ved den seneste udgave af HAFNIA
CUP indendørs fodboldstævne i Bry
rup, 8,74'erne stillede i tøj 
sponseret af MACKIES og med fuldt 
hold (at dømme efter nagles øjne.> 
Hol.jet var: Villa, Risvig, SpJald, 
Henning og Thomas, en f r y9t i ndgy
dende konstellation. 

1, kamp ·var mod Winthers fabrik
kel' 2, Her 1jominerede de flot 
klædte B.74'ere totalt og udklas
se1'ede de ikke uefne modstandere 
med hele 9-0. 

2. karnp va1' mod Gødvad , Her 
hvilede B,74'erne desværre oå lau
erbærerne, Et knebent nei::le1'lag på 
3-4 var nok til at Villa måtte ta
le dunder til Thomas efter et par 
hasaderede forsøg, 

:3, kamp var (vi stnoU n-11:i1j Oles 
Auto. Da de havde slået Gødvad 
skulle 8,74'erne blot vinde, og 
det gjorde 1je så, Ikke m1n1jst for
di Henning i målet omsider var 
vågnet op efter et par skud hhv, i 

mave og hoved, .S-:3 O•;J 1jerme1j pul
jevinder . 
Puljevinderkampene var mod: Midt

jysk Udlejning 3 og et par h•:tld 
fra Bryrup, 

l. karr1p mod M,U, var en flot qanq 
fodbol•j. 6··:3 t1 l de etbenede 
B,74'ere, Det var virkelig en for
nøjelse at slå 1j1sse 4 yMlinge
spi l lere S1)f11 ba1'e troede de ku' 
,jet der, Specielt •jet sidste mål 
a.f Thomas vil blive husket læn9e . 
En kamp som lover godt for fremti
,jen. Cn:J de stævner som v1 v11 kun
ne 1je 1 t.aqe 1 , 

2, c11~ si•jste kanrn, He1' lt;•;ide 
8,74'erne i •;ien ut1'ol1qt fl•)t ud, 
Med 4 flotte mål mod modstandernes 
2 Val' kimen lagt, oq me•j 4 min, 
ti l bage troede v1 på senen. Men 
ak , med hjemmebanepubl1k ummet i 
r yggen og en nedadgående formkurve 
f or 8, 74 vendte Bryruofolkene kam
pen og vandt. 6-4, T:l E: , 74'ernes 

ære ska l det f>J1'tælles at 81·yruo 
vandt det samlede stævne. 

Alt l a.l t. m~ man konstatere , at 
vi, 1)venikøbet i n1e•Jet flot tØ,J 
fra MACt::IES, har fået sariilet et 
godt indendØ1'sl1ol•j , som nok skal 
i;iøre siq i den absolutte too, Vi 
man9ler blot at al le er æi:J r u n~r 

vi møder op, men det er JO nok øn
sketænk111nq i•jet vi JO er f er1i .;1.~ 

stævne rne foregår i ørdaa-søndao. 
Præmie: 5 flotte t-shirts med :HAF
NIA-CUP oå ry9gen, 

For indendørsh~;J det 
!Hl7!'f//S 

UJ--
idå·møbler E3 

SILKEBORC 9 



Portræt af en B. 74 sponsor 

Byens populære møde- oq soisested 
HJORTEN i ndegå r i 8, 7 4 's sponsor
t ruo , HJORTENS slogan: Stedet hvor 
foH: m01jes , kan vi kun bekræfte, 
da der altid e0 stuvende fuldt, 
HJORTEN kan tilbyde rigtig god Mad 
ti l meget oopulære pnser , serve
ret af f1'iske pi1~er med 9odt hu
mør I 

Fredag og lørdag er HJORTEN ramme 
om musik 1)9 dans fo1' fuld udblæs
ning , Her skal man indfinde sio 
hvis man vil mødes med byens kønn~ 
piger og friske fyre, 

VI SES P4 HJORTEN/ 

STØT vore annoncører -de støtter os. 
10 

Silkeborgs h"ggeligc spi>chus og nat- Åbent fra Y - ll3 fredag 
restaurant med dejlige rn..:nucr og fl1r- t1!:! l0rJ:1g fra 9 - 05 
nuftige priser K~kkenct abcn t fra J UIJ - 2 .. ;IJ 

Ring på Hu>k ogsft Hjorten Tra11'ponabk 

06 82 93 20 06 82 91 33 
og bc~til bord på stedet. hvor der al
tid er folk. 

(Se io\Ti~t under Diner Tr::rn;ri,1r-

tablc) /=-~cø·· . 

_F_r_o_k_o_s_t ___ b_u_s_s_e_n ___ B_c_st-il-sa_m_m_c_d_a~ ~- ·;S? 
mc llcm S o~ JO p?i - ''~ l"e"'T ·' 

korer alle h,·erdace fra 11 - 13 med 
mad til firmafrokost. familiefrokost 
eller u\·cntede gæster. 

Diskotek 

06 829133 

KRONHJORTEN 
06 8212 74 
Silkebor".s ind
bYdend~ -o,:: feq. 
!iQe di,koiek for 
det 'obnc pu
blikum . ..\bcnt 
t il kl. 11:'.(lll 
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NYT EBÅ BESTvBELSEN 
Et par af de punkter som har ta

get vores tid har blandt andet væ
ret drøftelse af en omstrukture
ring af klubben , så der ikke bli
ver så mange løse ender og man 
bliver mere sikker på at tingene 
bl iver ordnet. Hel' har Niels-Hen
r ik arbejdet en del med "en plan" 
som ser meget spændende og lovende 
ud , Men nærmere om det et andet 
sted i bladet. 

Og så har vi jo hvert år på denne 
tid, det evigt tilbagevendende 
problem , der hedde\' soonsorer . 
Nogle går le t og and re er 
betydelig tiijskrævende o·~ vi reg
ner da også med, at netop i år vil 
det blive særligt svært , da flere 
forretninger har brugt sponserkro
ne1'ne til anden side og endelig 
den almindelige afmatning , S•)m 
f indes flere steder i erhvervs
l ivet. 

Da vor kontingent el' uhørt lav , 
fo1'ekommer det os mærkværdigt , at 
folk stadig skylder en del penge i 
kontingent . Vi har uden sammenlig
ning byens billigste kont ingent, 
så dem , der har sort samvittighed: 
6.4 P.4 POS.THl'SET 06 F.4 BET/ILT Oll 
KONT JN6ENT/ i .1 / ·' ·' 

Ende! ig skal der nævnes et par 
vinteraktiviteter. Bl.a. et inden
dørsfodboldstævne, som I vil få 
nærmere besked om, Vi har også få
et tildent haltimer på Amtsgymna
siet hve1' fredag fra 20-22, så 
meld di•J ind i håndboldafdelingen 
(kr, 60,00l og få del i halaktivi
teterne, som f ,eks, badminton 
et c. Vi træner stadigvæk torsda1J 
aften på stadion , men ,som Mget 
nyt er der nu også blevet mulighed 
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for at træne lør•jag eftermidda'd · 
Her er der lige S•)m om t1)1•sdagen 
mulighed for omklædning og bad i 
stadionhuset, Klubben er blevet 
tilmedlt JBU's træningsturnering 
som start pi sæsonen 1989, mere om 
,jette senere. 

Til sidst en efterlysning: Vi 
mangler k lubtjøjer- 01~ bukser fra 
alle hold, så kik skuffer og skabe 
grundigt efter, Klubtøjet kan af
leveres enten til Niels-Henrik el
ler Thomas . 

346" 58 k.R, 
------------------

Det er alt hvad vor aftale har 
indbragt os fra UNO-X. Men det har 
hel ler ikke været bakket ret g1Jdt 
op blandt klubbens medlemmer. 3 
har købt benzin og 2 fyringsolie, 
og det er jo bare en lille ændring 
i benzinforbruget/indkøbsstedet 
der skal til for at skaffe klubben 
en masse penge, for vo1· aftale er 
afhængig af købet hos UNO-X, De 
346,58 kr, lyder jo ikke af meget, 
men tænk på, hvis der var 20 eller 
30 ja måske 40 som tankede benzin 
hos UNO-X, si kunne det hurtigt 
bl ive til mange penge, sandsynlig
vis et sted mellem 5-10,000,00 kr. 
og det kunne yder 1 i1Jere øges ved 
køb af fyringsolie. 

Så nemmere penge kan klubben næs
ten ikke tjene i en tid hV1)r ,jet 
bliver stadig vanskeligere at hen
te sponsorpenge, SA få oprettet et 
k ontok•)r t hos IJNO-X og si ned og 
tank benzin til dig selv og tank 
penge til klubben. 

Husk af aflevere månedsopgørelsen 
i postkassen i klubhuset, 
På forhånd tak for din støtte. 

FORMANDEN HAR ORDET! 

Glasnost og Perestrojka i B.74! 1 

To af tidens mest •)mtal te be
greber glasnost !åbenhed) og 
perestrojka (omstrukturering) slår 
nu også igennem i B.74, 

I løbet af den tid hvor jeg har 
været formand for klubben , er der 
mange medlemmer, der ha1• henven•jt 
sig til mig med et ønske om større 
indsi•Jt i de forhold, som besty
relsen dagligt arbejder med. Lige
ledes ha1· man ytret ønske om en 
strammere styring af de mange 
praktiske opgaver 1 der skal løses, 
for at klubben kan fungere i hver
dagen, 

Man må Mk se i øjnene, at hele 
foreningen i gennem tiderne har 
vokset sig så stor, at det kan væ
l'e vanskeligt for ikke at sige u
muligt at varetage en ansvarlig 
ledelse uden en fo!'holdsvis over
skuelig opbygning, Ikke mindst de 
Økonomiske forhold gør det nødven
digt at stramme op. 

Disse forh•Jld har gjort, at vi i 
bestyrelsen igennem efte1•året har 
arbejdet med et forslag til en ny 
struktur i den daglige "drift" af 
klubben. 

Det er vores ønsk:e, at flere af 
klubbens medlemmer aktiveres, og 
at ansvaret for de forskellige op
gaver uddeli1~eres, så.ledes at ar
bejdet bliver mere synligt, samti
dia med at styringen strammes op, 

I- løbet af vinteren vil forskel
lige medlemmer blive kontak:tet og 
deres accept indhentet, således at 
strukt.urf•)l'slaget er klart ti 1 
godkendelse på klubbens general
forsamling i februar, 

Det siaer sig selv at uden opbak
ning fr~ de aktive kan den forslå
ede ændrina af forholdene ikke 
gennemføres ~ Det vil også kræve et 
vist tidsrun1 at få alle tingene 
ti 1 at funqei·e til alles ti fl'eds
hed, 
/'fed Mb om positiv modtagelse yd
mygs t HERR FOR/'fl!NOEN. 

fiJ 
~Ister~ 

Honrupsgade 24 8600 Silke bo rg 
Telf. 06-82 28 40 

l~!iflfn'GI 
; CPVE1 :" "?L~ f'BOPG · TELF V6·82Z120 
ST011T v O'.I A ! r; I SPORTSPRÆMIEfi 

V I SORGER FOR GRAVERING 
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"SPRl/i'KEN" 

Det er med en stor klump i halsen 
o·~ vandet stående i \Siggård)lår
tykke stråler ud af Øjnene at Jeg 
!Deres brevkasse-redaktør> har 
konstateret at der er dumpet intet 
mindre end 3 indlæg ned i SPRÆKKEN 
oq så er disse indlæg endda fra 3 
i- klubben meget kendte og promi
nente medlemmer (nej, do9 ikke 
Hans Velærværdighed M1·, M•)OSe), 
but any1t1ay. som englænderen sai;ide 
da franskmanden spurgte om vej til 
R•)m, her er spørqsmålene og sva
rene: 

Kære Brevkasse 
Hvor I idt skal n·1an træne for at 
komme i samme form som Mureren 7 

Med venlig hilsen og på forhånd 
tak for et godt svar 
Jørn 

Kære J~'rn 
tak for det spørgsmJl" men Jeg vi 1 
nu hellere vende det 0111 og spørge 
hvilken form man er i ved at træne 
sJ 1 idt som /'fure ren.. og der er kun 
et svar: deform" oq n§r 111an sa111-
menholder det te ·~var n1ed det 
spørgs111Jl1 alts.§ sætter en tids
faktor p.§1 s.§ bliver det rundt 
reqnet Il vel gennemtænk te skridt 
pr~ sæsonhalvdel, Jeg Mber, du er 
t.illreds 111ed svaret, 
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Kære Sprækredakt.Ør 
Jeq spiller normalt på serie 6 (]) 
0 ,~ - det er jeg ·~lad for. Desværre 
har jeq et pr1)blem lUd•)Ver nn t 
spil rill og det er vor anfører 
.Jørn (3), Ikke nok med at han er 
lanqt over de 30 (4 l og derved, 
som- alle ved, ikke ved sine fulde 
fem (5), men bare fordi jeg vin~er 
•)Ver ham i rafling hver gang (b), 

holder han mig bevidst altid ude 
som trettener (7) også slevom vi 
kun er 10 mand($), Hvordan, o du 
min viise broder (9), forklarer 
man sinken ( 10) at jeg bør være 
in1je fra kampens start \11), og 
det uden at sire det gamle fjols 7 

Svar helst inden næste sæson (12l, 
da 1jette plager miq enormt me1~et 

( 13). 
Brt,der 11 

Kære Broder 11 
I det spørgsn1Jl synes Jeg man kan 
ane flere problen1stilli11ger, og da 
Jeq bliver nødt til at ht,lde denne 
br~vkasse nede p.§ et vist antal 
karakterer pr, linie, vil Jeg sva
re i punktform: !} Jeg har katah:
giseret dette 50111 et 5p,ørgsmJl,. i

det din sublime teknik berettiger 
til serie 4, 5.§ dette spØr.qsmJJ 
videre til l'I(_, seil' 0111 du er glad 
tor det, 2) Helt enig, Oit spil er 
qodt, J) Jørn har altid været et 
proble111, .tf) Jeg tror faktisk at 
Jørn er meget ældre, Hvor ga111111el 
er Pinocc io? (Se næsen,) S.> Oet 
har han ikke været siden han ko111 i 
bestrrelsen, 6) Jørn kan Jo J!(/([ 

snyde, (Se svar .tf,) 7) IJ'ere11 er 
qod nok l'fureren, i tips alts.§, !
Øvrigt synes .ie,q det er en god ide 

at have dio ude som Joker, (Jævn
t.ør Jørn' s- ti dl igere Job, ) 8.J Ja
men har der noqens inde været I 0 
p.§ 'holdet .r _9) Det te er ikke et 
svar, men en klar konstatering og 
en klokkeklar tilkendegivelse af 
min dominerende og næste11 over111en
neskeliqe intelliqens, En intelli
qens s;n1 kun Jeg- besidder i 8, ?.tf 
j·a s§.gar i Oam11ark1 ne.i overalt, 
JO) NeJ., Jørn er en træmand (Jvf, 
4 oq 6, .J 11.J Ou ved godt at de 
fles.te kampe starter søndag kl, f 
/0/.1/ /2) Oet. være h.er111ed gjort., 
/3) 11ureren, .1eg kan ikke klare a 
llOQet plager dig udover mi. · - . . e 
selvf.ølgel ig, HJber du kan 11 
mine svar, 

/(ære Thomas 
Hvordan får man flere homo
seksuelle ind i B,74 når klubben 
næsten kun består af ældre mænd 7 

"Oen u11ge mand" 

Søde "de1 INGEN 
01..' bl i 
taqe , • 
f " for-E>a.ID...1... ::L n.g: ore1 

Jeget. blev ve•jtaget i·~en at 9å over 
s il f la.skeøl, 09 1jer blev søgt om 
frivilliq hjælp til oasning af ba
ren. PMblemet synes 1jo9 at væ1·e 
løst, i1jet flere meldte Sl•J, Lotte 
kom in1j oå ,jen iemfeld19e 1:ioryd
ning fra . m,"ndesiden, f'i·~erne vi 1 
I KKE rydde op efter os mere. 
Så va~ det problemer med Den sor

te Kasse: SØ1'e11 Fæster er en ef
fiktiv o·~ fryqtet- inkassator. Den 
er i ha~~ Ud nedbra·~t fra 6.000 
kr, til 3.400 kr. Goijt a1·bejije 
Søren i 1 For frerntiden t•l1ver de1' 
qjort kort proces, 6 måneder i 

~assen = ingen kredit 09 kort 
derefter fremsendes regnin9. Det 
skal nævnes at der IKKE er tale om 
LM1mme trusler. Unde1, i:.vt ,, ..... J 

Nykre_dit 
bruger 
hovedet ... 

l\kTkredit 
.l.. ":t.~ li /IH rlJJll-,fi>, (:fl i/J!" ·To /l/l•a 

Østergade 13 
Postboks 202 
8600 Silkeborg 
Tlf. 06811988 
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OLD-BOYS NYT! 

"SPRlkKEN" 

Det er med en stor klump i halsen 
O•J vandet stående i \Siggård)lår
tykke stråler ud af øjnene at jeg 
\Deres brevkasse-redaktør) har 
konstateret at der er dumpet intet 
mindre end 3 indlæg ned i SPRÆKKEN 
og så er disse indlæg endda fra 3 
i klubben meget kendte og pr•::imi
nente medlemmer . (nej , dog ikke 
Hans Velærværdighed Mr. M•::iosel, 
but. anyway, som englænderen sa·~de 
da franskmanden spurgte om vej til 
Rom, her er spøri~smålene og sva
rene: 

Svineblæren e1· lagt til tønin·~ , 
menstruat1nsbindene med stivelse 
og humledragten er sendt til vask , 
Vortemokkasinerne har fået en gang 
"Olsen" svæ1·te, Dermed e1· sæs•::inen 
1988 slut , og terrorbalancen i de 
små hjem er atter bragt i balance. 

Græsrodsaktivis ·ierne sluttede på 
en 5,-6, plads i turneringen. "Der 
B•)mber Aus Mercedes" toppe,je sco-
1· ingsl i sten skarpt fol'ful·~t af 
"Zombie-Olsen", der desværre vil 
forlade os for at drage Europa 
rundt som fodboldsimulator. Tak 
til "Der Bomber" for sponsorstøtte 
og tak til "Zombie-Olsen" for vel
vi 11 ig hjælp som spar keadvokat i 
forsvaret, 

Arets siijste ~:amp var nwd 
Horn/Fårvang, der toopede elitese-
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rien med en gennemsnitsalder på 55 
år, Vi va1· opsat på ballonfe~t på 
rismarken, Desværre ville en af 
klubbens største talenter leqe 
gemmeleg med klatkagen oq sendte 
læderdyret i eget bur efter 2 mi
nutter, hvilket fik "Knud Rusebe
styrei·" til at fare rundt i buret 
1Jg lægge æg, Datotavlen viste ved 
pausen at vi var langt fra seJren, 
Vores humletrippere på pyntelis
terne forlangte mere klatkageklø i 
sparkeforstærkerne efter pausen 
Efter sublimt spil af yupp1eholdei 
godt støttet af jubelpodiet, kunne 
vi slutte årets sidste kamp med et 
mikroskopisk nederlag. 
Fra Sydbyens synkende Skude , også 

kaldet S,E,T,, forlyder det fra 
sædvanlig upålidelig kilde, at 
netop det te nede l'l ag to~~ så hår ,j t 
på "Kuvøsesjæfen", at han akut 
måtte på hospitalet og hilse på 
knoglesnedkei·en, 

S•)m det ses af fors idebi I ledet 
har 0.B, Tours igen gjort Gudenåen 
usikker, Det blev oå alle måder en 
våd tur , sQm på den ene el ler an
den led, gentages næste år, 

Med tak for en god sæson, vil 
8,74-D,B, også i 89 give konsu-
lentbistand til din forsænkede 
Velstandspukkel. 

P.S. Tak for alle tiders terrorba
lancesyretrip i Balle Forsamlings
hus, Rart at se et stort stykke 
arbejde fra Festudvalget lykkes, 

Deres udsendte /Jli/f 

STØITEFORENINGEN 
Støttens gen.eraiforsa~iin.g: 

Torsda~~ den 8,12,88, havde 8,74 
Silkeborgs støtteforening general
forsamling, Ca, 30 fremmødte. Keld 
blev, som de fleste incl, ham selv 
havde ventet , valgt til dirigent , 
o ·~ Christian t•)g som forman•j •Jr
,jet, 

Beretningen var kort drejede sig 
bl,a, om den f•)restående, delvis 
påbe•nndte og meget til trængte 
restaurering af klubl1Jkalerne . 
Ligeledes blev det foholdvis lille 
fremmøde (ihvertfald i vintermåne
derne) berørt og beklaget, 

Vores nye kasserer Niels-.Jørqen 
\Niller) gennemgik regnskabet , Det 
var der ikke noget specielt veij. 
bor tset fra at vor negativ~ 
egenkapital på ~:0 , 000 kr, miraku
løst 09 fantastisk hurtigt er 
blevet bragt ned til ca, 12,000 

kr""" 
Nyt medlem til bestyrelsen Hr. 

Fod, også kendt som Kim K. Møller. 
Han afløser Stephen, der er blevet 
for gammel . 

Det blev vedtaget igen at gå over 
t i 1 flti.skeøl , og der blev søgt >:iro 

frivillig hjælp til pasning af ba
ren , PMblemet synes ,jo•] at være 
løst , i•jet flere meldte si·~ . Lot te 
kom ind på ,jen lemfeldige ooryd
ning fra mandesiden, Pigerne vi 1 
IKKE rydde op efter os mere. 
Så var det problemer med Den sor

te Kasse; SØt'en Fæster er en ef
f ikti v o·~ frygtet- inkassat•)I', Den 
er i hans t.id nedbra·~t fra 6,000 
kr, ti l :3,400 kr, G•J•jt a1·bej1je 
Søren I 1 For frefl'1tiden bliver der 
gj ort k•)t' t proces , E. måneder i 
Kassen = ingen kredit 09 kor t 
derefter fremsenaes regning. De t 
skal nævnes a t der IKK E er tale om 
tomme trusler, Under evt, var de r 
en •jiskussion vedr. vort 
kasserskifte ; må de t hvile i fred l 

Ti 1 sidst. blev de r· serveret en 
velsmaqende lun anretning kompone
ret af Rie Flasker lhver:i ellersn 
Må alle fremmø•He benytte le .ill9 -
heden til at sige tak for madt 

Formand Christian Sinionsen 
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Ros 
.Ja , så skete det altså igen. 
Lørdag den 5, november 1988 var 
de1' atter arrangeret afslutninas-
fest og denne gang med en 
kanontilmelding, 104 tilmeldte 
B,74'ere i Balle Forsamlingshus, 

Forud for kl , 19 hvor det hele 
skul le løbe af stablen , var der 
gået r11an •Je, man·~e timer hvor vi i 
festudvalget havde olanlagt, 
diskuteret .. budget ter et , brain-
stormet ( "siqe en hel masse tin•J 
og ta·~e det bedste" ) oq ikke 
minds t brug t et ~ av af penge i 
ki ubben . 

Samme dags morgen k 1, 9 mødte 
festuijvalqet + kokkepi·~erne (2 :<: 

Rie + Vi beke ) •)p i f•) r sarol ingshu
set 01J st ar t ede op , Det skal i 
samme åndedrag nævnes at Pølle 
selvfø l ge lig også var det , 

Efter 7 timer s b•)r•jdækning , 
prøver, anlægsopst ill i ng, stillen
scene-an og navnlig madlavninq 
kunne ak t. ørene l ige nå hj em i bad , 
inden vi iqen befandt os i 

."Forsaml in9ern" for at sti I le de t 
si•js t e an og qøre parat ti 1 
invasionen. 

Så skete det ellers; men det ved 
I j•) lige så godt soff1 jeg: fantas
tisk lækker mad , festklædte
/stemte mennesker, optræden ·af høj 
klasse, intertainere på meget slap 
line, utrolig flotte præmier, 
spæn•jende l1)dtrækninger og tusind 
andre morsomme indfald og 
hændelser , for ikke at glemme 
musikken! 

Dagen efter mødte festudvalget 
igen plus Bm1go 1)9 frue (Tusin1j 
mange tak:I!) til en seriøs 1~ang 

oprydning, 4 timer senere var ste
det renere end under•J1'Undsbanen i 
Moskva, efte1· dette t•)g vi til 
forb•)ld , som blev et meget stort 
antiklimaks, 

Mandag aften gjorde vi økonomien 
op , For første gang gav en fest 
1)Verskudl Kr. 1,000 og disse blev 
fluks omsat i 3 vaser + 3 sæt 
frækt undert.ØJ (Kai) til de tre 
kogekoner , Ti 1 festu1jvalget : 
glæden ve1j at måtte arraniJere 
dette brag og glæden ved at se den 
st ore ti l melding og den måde som I 
op fø1•te jer på , Tusind tak for 
denne gang; 2, og, troi' vi selv 
(det er sgu' hårdt, men vi snakker 
om det i festudvalget) måske 
sidste gang , for det at hol1je møde 
i klubben er MEGET dyrt' 

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

Smart mtids1Øj 1il ham. Lev. til detft~ folk 

Denne KVARTALSTORSK aår helt ube
tinget til Finn Herle-v, Han skrev 
nemlig, tr•) det el ler ej , et gra
tualationskort til Per oa Tove 
Riemenschneider,,, Da Per -;'Mazda" 
Christensen blev aif t 
Det var ikke godi. D~t kunne Finn 

også godt se, og man må virkelig 
beundre vores eks-kasserer for den 
indsigt 01~ viden han har om hvad 
der rører sig i vor lille klub, 
Men vi føler her i redaktii)nen , 
eksklusive Finn, at denne ti:>rsk er 
den mest suveræne vi endnu har ud
delt, 

.STJERNEDRY.S 

Re•jaktionen er ri9tig kommet i 
j ulestemning, og derfor har vi be
stemt at uddele 2 gange stjerne
drys i dette kvartal! 

Festudvalget: Stephen, Kai, Knud, 
Per R., Th•)mas o·~ LQtte er selv
skrevne til at modtage 6 kol•je øl 
hver, selvfølgelig på grund af den 
fabelagtigt gode afslutningsfest i 
Ba 11 e, men også Knud Må !mand, sø
ren F og Mureren skal belønnes , 

0 

Finn H, 111ad kvartalstorskan 

Disse har nemlig, sammen me1j 
Stephen, langt kl rnke1· 1 st.rn1pen 09 
de t er vi rke l igt blevet vellyk
keltgt 1 Da Stephen JO sidder i 
fes udvalget må han nØJes med de b 
Øl han er berettiget til deri 

Så husk, at hvis du vder et posi
tivt stykke arbejde for klubben , 
kan det måske netop blive dig der 
i næste nummer vi 1 modta·~e 6 
skabsko l de CARLSBERG øl i ~enne 
1·ub1• ik: STJERNED* 

Det at lave mål - spørg Kai Veng 
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