»RIPOSTEN«
Boldklubben af 1974 · Silkeborg

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

Jørn Andreasen får overrækt en "Gl. Dansk"
samt pokalen for god indsats i 1988.

4.ÅRGANG
NR.1
HOF er ikke det værste vi har
Depot v/ Erik Kvorning

Oplag: 198 stk.

lederen

Hvem 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
Mølledamsgade 9 st.
tlf. 06 81 20 62
Finn Herlev
Frank Jægersvej 77
tlf. 06 80 06 05
Claus H. Jensen
Baggesensvej 18
tlf. 06 81 07 48
·Thomas Jensen
Grønnegade 19
tlf. 06 80 05 49
KaiVeng
Bavnehøjvej 67
tlf. 06 81 34 76
Lissa Juul
Grønnegade 19
tlf. 06 80 05 49
Keld Herlev
Rudbølvej 30
tlf. 06 81 59 14
Chr. Simonsen
Falstersgade 12
tlf. 06 80 13 91
Støtteforeningen
Formand
Christian Simonsen
Falstersgade 12
tlf. 06 80 13 91
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Søren Fæster
Saxogade8
tlf. 06 81 19 41

Lotte Sørensen
Landlystvej 49
tlf. 06 81 61 46
Niels J. Nielsen
Lyngbygade 75
tlf. 06 82 71 52
Kim Konnerup-Møller
Almindsøvej 30
tlf. 06 82 48 04
Festudvalget
Stephen Knudsen
San9torievej 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
Grønhegade 19
tlf. 06 80 05 49
Lotte Sørensen
Landlystvej 49
tlf. 06 81 61 46
Udtagelseskomiteen
Kresten Knudsen
Drewsensvej 24
tlf. 06 82 62 53
Chr. Simonsen
Falstersgade 12
tlf. 06 80 13 91
Mogens Kjær
Serup~Tinghøjvej 2

8632 emming
tlf. 06 85 58 15
Poul Østerby
Balle Kirkevej 34
tlf. 06 82 60 97

Kampfordeler
Allan Geisshirt
Odinsvej 25
tlf. 06 81 62 19
Håndboldafdelingen
Benny Pedersen
Præsternarken 34
tlf. 06 84 80 46
Damefodboldafdelingen
Lissa Juul
Baggesensvej 18
tlf. 06 80 05 49
Oldboysafdelingen
Stephen Knudsen
Sanatorievej 14
tlf. 06 81 42 21
Niels J. Nielsen
Lyngbygade 75
tlf. 06 82 71 52

Så blev generalforsamlingen vel overstået (se referat andet sted i
bladet,
Det mest epokegørende på generalforsamlingen var vedtagelse af bestyrelsens fo1•slag til ny organisationsplan, hvorefter bestyrelsen
bli'r på 9 medlemmer, der hver får
mindst en specialfunktion at varetage, Ideen er, at alle klubbens
udvalg og afdelinger bli'r repræsenteret i bestyrelsen for dermed
at styrke kollektivet,
Forslaget betyder ligeledes, at
nogle opgaver som tidligere "flød"
bli'r systematiseret, Her tænkes
specielt på materialeudvalget, som
får til opgave at holde styr på
bolde, tøj, rekvisitter o,l, En
tiltrængt opstramning på dette område, Også sponsorudvalget og turneringsudvalget er nye tiltag i
forhold til tidligere,

Redaktionen
Finn Herlev
Frank Jægersvej 77
tlf. 06 80 06 05
Per H. Jensen
Godthåbsvej 6
tlf. 06 82 34 49
Søren Adsbøl
Jacob Paludansvej 52
tlf. 06 81 25 26
Jens Peter Jensen
Frederiksberggade 56
tlf. 06 81 07 59
KajVeng
Baunehøjvej 67
tlf. 81 34 76

Køb dine sportspræmier hos fagmanden

GULDSMEDEFORRETNINGEN
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Friedrich
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TORVET 108

TELF. 06 82 21 20

8600 SILKEBORG

Men det at al le bestyrelsesmedlemmer får faste ansvarsområder
vil helt sikkert betyde, at bestyrelsen vil være i stand til at varetage sine opgaver på bedste vis,
Et glimrende initiativ, som tegner godt for klubbens fremtid ,
Måtte det smitte af på de sportslige resultater i 1989, Vi har i
år fået flere nye unge talentfulde
spillere, som vil give 8,74 et
tiltrængt lift,
Vi tror på, at B, 7.4 vi 1 være at
finde i toppen af serie 5 i år,

FAGLIG VEJLEDNING - EGET VÆRKSTED
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fodbold

Kontaktperson:
Jens Peter Jensen
tlf. 06 81 07 59
SERIE 5, I,

THE YOUNG ONES!
B,74 er i denne sæson blevet ramt
af et foi· klubben hidtil ukendt
fænomen, nemlig tilgang af unge
spillere, Her er ikke engang tale
om "unge" i den forstand, som
klubben er vant til, dvs. 25-årige, men den ægte uforfalskede vai·e, nemlig 18 til 20-årige, Hvorfor unge knøse valfarter ud til os
skal forblive ubesvaret, men positivt er det da, (or som Herr Formanden (Niels-Henrik hvis nogle
skulle have glemt det) så rigti·~t
udtrykte det på generalforsaml inqen den 23/2-89, så er det jo dem,
,jer skal føre klubben videre,
ihvertfald på "eliteplan",
At dette ikke kun bliver ved tomme ord er allerede bevidst, da serie 5,1, i sine hidtil to tørste
træningskampe er stillet op i en
stræk t forynget udgave, Holdet er
i disse to kampe stillet op med
Henrik Rafn, Uffe Koch, Keld,
Thomas, Niels-Henrik og de tre unge "veteraner" <i B,74-regi) Mulle, John Fog Jens-Werner, samt de
nye unge: John Marvig Sørensen C20
år - angriber), Torben Nissen (20
år - målmand, som dog også kan
bruges i angrebet), Lasse Vitus
Laursen C18 år - forsvarer/midtbane) og Jens Peter Drejer Husted
<19 år - midtbane),
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TURNERINGSPLAN FORAR 1989

Sidstnævnte scorede B,74's enlige
mål direkte på frispark, da holdet
i den første træningskamp blev besejret af Resenbro med 2-1 på en
bane, der ikke tillod ret meget
ordentli·~t
fodbold, og spillet
hang da heller ikke rigtig sammen,
Det gik straks meget bedre i den
anden kamp mod Sejs,selvom holdet,
og Niels-Henrik i særdeleshed, var
præget af de natlige udskejelser,
Spillet i l, halvleg var ikke specielt godt, men alligevel lykkedes
det John S, at score sit debutmål,
inden Sejs fik udlignet til halvlegsstillingen 1-1, I 2, halvlegs
start havde Sejs et par nærgående
forsøg, men lidt efter lidt overt•)g 8,74 spillet, og 1-2-kobinationerne begyndte at fungere i den
grad, at kampen endte som en ydmygelse af Sejs-fyrene, og det var
helt fortjent at evigunge Uffe
Koch kunne score 2 gange til en
B.74-sejr på 3-1,
Med det udmærkede spil i frisk
erindring kan man ikke lade være
med at tænke på hvordan det dog
ikke skal gå, når så stærke spillere som Erik "Scheisse", Tonny
Oest og Esben m.fl. kommer med,
SERIE 4 HERE llE CO/'fE/ ! ! //
1

SERIE 6

SIF - B,74
B,74 - Gl, Ry IF
B,78 - B,74
B,74 - Bryrup IF
Galten GF l - B74
B,74 - Ry Sk,
Låsby B, 2 - B,74
B,74 - S, Vissing l
Silk, Kam, - B,74
B,74 - Funder GF 2
Skovby IF 1 - B,74

9,4
15,4
22' 4
29' 4

kl.
kl,
kl '
kl '

10' :30

13,30
13,30

13,30
8 '5 k 1' 19, 15

15,5
20 '5
27' 5
3,6
10,6
14,6

kl. 13,30

k 1' 1:3,30

kl '
kl,
kl.
kl,

13,30
13,30
13,30
19,00

SERIE 5,2,

Gjessø UF 2 - B,74 11 ,4 kl, 18,30
B,74 - Gødvad BIF 1 13,4 kl, 18,30
Sejs/S, IF - B,74 23,4 kl, 10,00
8, 74 - SB
27, 4 kl , 18,30
B, 74 - Virk 1und 8, 4, 5 kl , 18,30
Engesvang FR - B,74 15,5 kl, 10,00
B,74 - Vinderslev 1 18,5 kl, 18,30
Them GF - B,74
29,S kl, 19,00
B,74 - Resenbro
1,6 kl , 18,30
Si 1k , Kam , - B, 74 11 , 6 kl, 10,00
B,74 - Ø, Bording 15,6 kl, 18,30
Eventuelle spørgsmål
til Allan Geisshirt,

Ft< 73 - B,74
B,74 - Ø, Bording
Virklund B, - B,74
B,74 - Engesvang B,
Resenbro - B,74
B,74 - Funder GF 1
Skægkær - B,74
B,74 - Sejs/S, IF
Them GF - B,74
B,74 - Vinderslev
B, 74 - Ry Sk,

kl, 16,00
kl, 16,00
k 1, 19,00
k 1, 16,00
6 '5 kl' 16,00
15' 5 k1, 10,00
22' 5 k 1' 19,00
27 '5 kl ' 16,00
3,6 kl, 16,00
l 0 '6 kl' 16,00
17,6 kl, 13,30

kan rettes

8,4
15,4
25' 4
29' 4
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LORD NELSON
Østergade 4 - 8600 Silkeborg - Tlf. 06 82 09 28

Smart fmids1Øj ti ham. Lev. til detn• folk
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Sekseren
SIDE 6 OM OG AF SERIE 6
Serie 6's utrættelige mandskab
har endnu en gang vist deres samfundssind, Ved trofast at ubeblive fra træningen to gange om ugen,
og dermed undlade at deltage i den
ufattelige vandalisme andre og mere rebelske individder har udvist
i den forgangne tid ,
Kun enkelte vildledte, og dem må
vi ~o nok acceptere findes, tog
del i denne samfundsfjendske aktivitet.et, Et par stykker var lige
ved at blive lokket i fordærv men
reddede sig, da gadelygterne begyndte at blive tændt allerede
klokken 18,30, En enkelt så dog
lyset, da det også gav sig til at
regne, Der skal lyde et st•:nt TAK
til disse ansvarlige B,74'ere,
De få , der deltog i de omfattende
Ødelæggelser af kommunens velplanlagt.e om omhyggeligt udførte græsplæne, må virkelig kunne stille
med en god forklaring på deres
handlinger, Ellers ser vi ikke anden udvej, end at kalde dem for•
STRÆBERE!
,
Af disse STRÆBERE så ovenikøbet
flere gange i købet af vinteren
(som 1fog hurtigt blev omdøbt til
italiensk forår) blev hyllet af
nogle tililende scifozis, gør ikke
sagen bedre, Hvor er det usportsligt, at købe en flok unge mennesker til den slags undergravende
virksomhed~ Skam jer!
I

6

Bortset fra alt dette, er det jo
ved at være ved tiden at tænke på
forårsturneringen, Serie 6's pulje
består i år overvejende af hold
fra Silkeborg og nærmeste omegn,
En ændring i forh•:>ld til sidste
år, som vi hilser meget velkommen,
Sidste år kæmpede serie 6 med en
del
mandskabsproblemer,
Dette
skul le vi gerne have gjort noget
ved i år, Tænk hvis vi for eksempel kunne stille med det samme
hold 2 gange!!!
Vi har i år fået "vores egen"
mand i UK - Mogens, Om det så gavner noget som helst vil tiden vise, Vi kan jo altid håbe, Men håb
alene gør det ikke! Det kræver også en indsats fra V•:>res side, En
indsats som kort kan beskrives således: HJiLP l!K !1EO l/T HJiLPE OS.I
Dette kan gøres ved f ,eks, at gi- •
ve UK besked:
- hvis du ved, at der er dage hvor
du ikke kan spil le (det te gælder
dog ikke Jørn, Ellers vil han jo
ikke komme til at spille i år)
- hvis du godt kan spille, men ikke lige kan komme til træning
- hvis du er skadet
og så videre,
Giv UK besked, så de hele tiden
har rimelig check på tingene,
Og lad os så håbe på en god sæson
for serie 6, Vi ved jo, at vi er
ET STÆRKT HOLD ! !

Kontaktperson:

Damefodbold
Mandag den 27 /2-89 blev der afholdt spillermøde for dameafdelingen i fodbold, Hele 15 spillere
mødte op, incl, .Jan og 4 nye spillere, Vi byder de nye velkommen og
håber I vil falde godt til i klubben, Også velkommen til Jan som
har lovet at træne os igen i år,
Han kommer sikkert på noget af en
opgave, da der er nok spillere til
2 hold,
Vi forsøger derfor at finde en
hjælpetræne1·, for at afhjælpe .Jan
lidt, så hvis I kender noaen der
kunne tænke sig at hjælpe -med at
træne, så kontakt Lissa!
Vi fandt ud af, at vi vil træne 2
gange om ugen inden kampene begynder, mandag og onsdag k1, 17, 45 ? Første gang mandag den 13/3-89
kl, 17,45, Da græsbanerne ikke må
bruges endnu, starter vi op på
grusbanen, Klæd om hjemmefra da
omklædningsrummene ikke blive; åbnet før firmasporten starter,
1

LissaJuul
tlf. 06 80 05 49

Vi får nyt tøj i år , ,jog kun ti 1
1 hold, så holdene må skiftes til
at bruge af det nye tøj, el ler er
der ni;,gen der kan skaffe et nyt
sæt?
Vi regner med at arrangere en
lille fest inden for næ1· fremtid
så vi rigtig kan blive rystet sam~
men og lære de nye at kende inden
sæs•)nen starter,
Håber I vil være f-litti·~e til at
møde op til træning, Vi skulle jo
gerne ende med at få 2 gode hold ,
Hvis der på nuværende tidspunkt
er nogen der har kolde tæer bedes
de meddele det hurtigst muligt, vi
skulle jo nødig til at trække det
ene hold!!!
Vi ses mandag den 13, marts.I

~.~~~~~L
Telf. 06-82 28 '40

d totalkonto· !Or De ...
ft!re penge at rade o~,:\'t'sKE
e d det samme·· · t•.AJ BANK
.

. ar os mere u mage
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rati•:>nel drift af klubbens man13e
aktiviteter, Den nye bestyrelse
fik fØl•3ende sammensætning: NielsHenrik
Buch,
Per
Hammershøj,
Christian Simonsen, Claus Jensen,
Thomas .Jensen, Finn Her lev, Keld
Herlev, Kai Veng og Lissa Juul.
Bestyrelsen
konstituerer
sig
senei·e,
Herefter blev det kassererens tur
og Per Hammershøj fremlagde regnskabet, som viste et overskud på
ca, 1:3,000 kr, Regnskabet blev
g•:>dkendt, Som revisor blev Niels
Hr·~en Nielsen (Niller) valgt og
Torben Møller blev supleant,
Under in1jk1)mne f•:ii·slag havde
bestyrelsen forslået en kontingentforhøjelse til kr, 250,00 pr.
halvår. Forhøjelsen skal bl.a.

Generalforsamlingen
Torsdag den 23/2-89 blev der afholdt oi·din;H generalfo1·samling i
B,74 med et fremmøde på ca. 40
medlemmer, dog ingen fra dameafde1ingen! !
Som noget helt nyt blev Keld Herlev valgt som dirigent og han gav
straks ordet til B,74's enevældige
formand Niels-Henrik, Formanden
kom først ind på 1988's sportslige
præstationer, der som bekendt var
en noget blandet fornøjelse. Serie
4 rykkede jo desværre ned hvilket
man kun kan beklage, Bedre gik det
de 2 andi·e seriehold, med placeringer i den g•)de ende af rækkerne, Også old-boys holdet sluttede
flot og dameholdet havde også en
fin sæson. Formanden havde stor
til tro ti 1 fremtiden, En masse
unge nye ansigter er mødt til træning og de skal hurtigst muligt
spilles ind på de respektive hold,
en udvik 1i ng vi al le spændt vi 1
følge. Herefter ki:in1 formanden på
støtteforeningen, Især "støttens"
økonomi har det knebet med, men
formanden roste støtteforeningens
medlemmer for at have taget fat om
nællens rod og det ser allerede nu
ud til at "støttens" lidt vaklende
økonomi er ved at komme på fode
igen, Flot klaret' Til sidst roste
Niels-Henrik (helt fo1•tjent) det
fremragende klubblad "RIPOSTEN"
der ud over at være fantastisk
godt også er en rentabel forretning, der giver et pænt overskud,
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Så var det blevet tid til attenens højdepunkt: bestyrelse ns nye
organisationsplan,
Klubben skal
fremover ledes af en bestyrelse på
9 medlemmer, hvor de 7 af medlemmerne hver har deres udvalg at stå
til regnskab for, Oe 7 udvalg
består af fodbold- håndbold- dameog old-boysafdelingerne samt støttef•:>reningen og sponsor- og mater ialeudvali~ene, Denne opdeling er
valgt så klubbens bestyrelse har
føling med, hvad der foregår rundt
i klubben, så evt, problemer kan
løses hurti•3ere og så man i det
hele taget får en meget mere

bruges til nyt tøj til holdene
samt at få støtteforeninqens underskud ud af ver1jen, Efter lidt
diskussion blev forslaget vedtaget!
Vandrepokalen for god indsats qik
i år helt fortjent til .Jørn And;easen, S•:>m trådte ud af bestyrelsen efter 10 års virke, .Jørn blev
en populær vinder, især da han
di skede op med en kasse skabskolde
naturalier senere på aftenen,
Til sidst takkede Kel1j for go1j
orden på generalforsamlingen og
herefter var klubben væl't for en
Øl og pizza fra Mackies,

(i)---

BP depot-butikken"
SPECIAL BUTIK FOR:
•værktøj
•gasudstyr
• olieprodukter
•hus-haveartikler
• landbrugsartikler

PeterElbæk
Brokbjergvej 6 · 8600 Silkeborg
Tlf. 06-815311og06-8219 66

"

Lidt mere og lidt bedre
end De er vant til...
- få maden fra Hjortens Diner Transportable.
DEN DIREKTE KØKKENLINIE

TLF. 06 82 91 33

NYT EBÅ BESTY.SELSEN
En meget stor del af tiden på
bestyrelsesmøderne har vi brugt på
den nye organisationsplan . Vi har
haft kontakt med en del af klubbens medlemmer for at få udfyldt
"hullerne" i de forskellige udvalg, Hensigten med denne nye plan
er at få en mere rationel drift af
klubben, hvorved tingene bliver
lavet og svindet/spildet bringes
til et minimum.
En anden meget stor tidskrævende
del af arbejdet er de kære sponso-

rer, Sær 1ig i år har det været meget svært at skaf fe de nødvendige
sponsore1· , blandt andet på g1·und
af den økonomiske afmatning, Men
det ser da ud ti 1, at det O•JSå
lykkes at skaffe det nødvendige
antal sponsorer i år, trods alt,
Elle1·s er der jo en masse
småting , som skal ordnes for at få
klubben til at fungere i det dagli•Je , og så ha r vi haft generalforsaml ingen at planlægge, men
nærmere herom andetsteds,

ET ORO FRA KASSEREREN! (Se billed
andetsteds i bladet)

"

Som nævnt på generalforsamlingen
er EDB-alderen på vej ind i klubben, Det vil du først og fremmest
mærke i forbindelse med opkrævning
af kontingent, Opkrævningen vil
blive foretaget i nærmeste fremtid
eller er allerede i gang afhængi9
af RIPOSTENs udgivelsesdag
Girokortet vil indeholde oplysninger om kontingentets størrelse,
evt. restance samt målaktier tegnet for sæsonen 88 (og evt, restance for målaktier for sæsonen
87)'

Niels Henrik Buch
formand

Fi nn He r l ev
næstform and Per Hamme r shøj Thomas Jensen
kasser er
sekretær

I klubbens EDB-anlæg, hvor dette
ganske glimrende klubblad !hørt!
Red,) er blevet til, er der desuden blevet plads til et medlemskartotek, Og apropos dette kartotek, så flytter folk lidt mere end
de gjorde i gamle dage, Derfor:

hvis du har/skal ændre adresse,
t. elefonnumn1er 1 Nn eller status (
passiv til aktiv" aktiv til passiv, mand til dame osv,.J meddel da
venligst Keld Herlev (se billed
andet steds i bladet} dette eller
smid de nye oplysninger i klubbens
postkasse!

Til nye medlemmer, der ikke er
sikker på om de er blevet registre ret gælder det også om at kontakte Keld Herlev (se bil led andets teds i bladetl,
Det var alt for denne gang,
Je res for "altid"
Mr , Moose
P, S, : husk nu venligst , men bestemt, at betale dit kontingent!

Ring i dag
Deres direkte kontakt
til Kreditforeningen
Danmark kan oplyse
Dem om Deres lånemuligheder.
Et 20-årigt Kreditforeningslån er den bedste
løsning for de fleste,
og så er det uden
renteafgift.

Claus Jensen
Christian Simonsne
forma nd for
B.74 - Støtteforen i ng

Kai Ven g

Lissa J uul

Ke ld He r lev
\,\1rd«trlngsmspekt0r
Kom Christotfersen

'ni 068121 82
Silke borg

Vurde1mgsmspektor
Knud M ikkelsen

Tii 06898326
Ry, Them , Silkeborg

>D
Kreditforeningen

Danmæk
rn.trllrtskontoret : Sandergade 12 · 8800 Silkeborg · Telefon 06 81 63 oo
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Portræt af en B. 74 sponsor

)

DER BOR EN BAGER.,,
Men sukkerkugler og kringler er
her måske ikke det allervigtigste .
En fl•;t og velassorteret forretning er det ihvertfald,
Ejerne Inger og Varny Nielsen
forsyner nu på 6, år Ringgården og
omegn med alt det en bagerforretning kan byde på, og derudover leveres der til en del af byens

døgnkiosker , Til at hjælpe i forretninoen har man ikke færre end
11 ans;tte, som man altid kan forvente en venlig og imødekommende
betjenino af! Derfor:
STØT - RIN66AROENS
STØTTER NE/1ll6 B. 74.'

B//6ERI"

OE

NYLANDSYEJ 27 • SILKEBORG • 06-8219 81

STORT UDVALG I PASKEÆG!

OLD-BOYS NYT!
89 sæsonen står for d•ren, U-32
holdet vi 1 ioen diske op med guf
til kæben i ~form af samspilsramt
bold på savannafræserne, Bazookabrølerne på Ølkridrtsregerne vil i
år årbenbares med et hold uden
spalter i karsen,
Som Kristian Sponsorsparker
udtaler på sin af ro-bulgarske
dialekt: "Tilstedeværelsen af overflødig midtbanespil er tilbøjelig til at udøve en ødelæggende
virkning på den målsøgendes kvalitet og konsistens!" Men kære klapperytmiker, frygt . ikke, for som
Svend Onsdagsslagter udtaler: "I
have a dream ! At some day i f the
crowd will, we will win!"
Fra tidligere glansperioder er
vores erfaring, at får vi falsetklokkerne pakket ind i et par
shorts og læderdyrsgladiatorerne
kommer på græs, vil klubbens
øvrige hold ligne en flok U-12

spillere der studerer græsrodsbevægelser på klappekagebanen,
Brian Pepsidreng, 6olle Heppevæske, Boy Wonder Knud, Holger Luxuslår, Bongo Fussegylle samt de øvrige humlebombere p! holdet ser
frem til en sæson i godt selskab
med heppevæske og klatkagekløe,
Er du en udtræksspiller, der tilhører reservearmeen og har været
udsat for en mafiabytters (UK-medlem) koldbøtte dispositioner og
iøvrigt mener, at du er blevet gået et utal af gange trods dit åbenlyse talent for blodbudding og
grønsværstamtam med lårballekorpset, kontakt da SJÆFEN eller NILLER I B,74' savannatempel og husk
så lige på: at, når de til disposition, for et antal spiller værende næringsmidler er konsumeret, maksimeres risikoen for interanimalske udtømninger!
Deres udsendte KAROLINEPllSHEREN

AT FEJLE ER MENNESKELIG,
FOR AT LAVE LORTETIPS,
KRÆVES EN SØREN FÆSTER

EN FORSVARSTALE TIL OB-74'ERNE!
Som forsvarsspiller kender du den
situation, at komme hjem fra bold
og der kun er en ting der kan redde en fra totalfallitens rand,
Netop det, at der om lidt ringer
en platfodet dværg klædt ud, som
en pose pommes-fri tes på døren og
si·~er, at han har 390 milliarder
kroner i kontanter til en!
Hvorfor nu det vil den intelligente læser spørge? Jo, for er
netop du blandt de spillere 1jer
ligner en krøllet Bilkapose, iført
stilethæle og derfor spiller i
forsvaret, vil din hovsafod i kampens hede bedrive straffe eller
selvmål, Dette krediteres den ivrige forsvarsspiller, i form af
strøøl til dine medspillere , Naturligvis og helt legalt - alt betalt!
Er du tværtimod født i det
rigtige stjernetegn, bærer skrædde1•syede Van Gils underbukser •:>g
er camoufleret som en ostemad i
angrebet/midtbanen, kan du roligt
tage 100 kr med til kamp og forvente at have 125 kr, med hjem
ind, bestikkelse af spejderføreren (dommeren),
Hvorfor nu det, vi 1 den reta1·derede læser spørge? Som angriber/midtbane kan du spille totalteater ved, at brænde straf fe,
oplagte scoringschancer eller ved
simpelhen ved at have glemt dit
målsøgende ben i kummefryseren selvfølgelig uden naturalieafreg-

ning til dine overbærende medspillere, Denne skævhed i naturalieydelserne vil en ekvilibristisk
basisgruppe rette op på i den kommende sæson, ved at proklamere
føl·~ende ølre1~ler der udløser en
omgang til gutterne:
1, fddselsdag.1
2, Brændt straffespark/
3, llforsk)'ldt at have frembragt
g)'serstraffe i eget mJlfeldt/
4, Ved at have brændt et antal(!)
Mrmalt mJlgivende chancer" s.§
selv modstanderne smiler med-

1idende til en'
5, l'fidtbanespil le re. der ikke har
forladt 111idtercil'klen i 10 minutter - de findes" se vor
næs te kamp·'
6, llfbud til kamp uden at tilkendegive dette over for den neutrale tlli."-l'fafiai
7, lied at score hat-trick i
8, Holdsejr - klubben forpligter
sig til at yde et antal vinder.øl/
9, Ved at have pJ.rJbt sig faderskab til en nyfødt baby.1
10, Ved at have guldbryllup" vinde i klasselotteriet .. tips
eller solgt en Skoda" som en
l'fercedes eller bare opt.ørt
sig fjollet/
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:sydbyens synkende skude:
STØT vore annoncører -de støtter os.
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STØITEFORENINGEN
VI KLARER ÆRTERNE SELV OM VI ER
FATTIGE!
Vi klarer ærterne selv 00·1 vi er
fattige, sådan er bestyrelsen i
Støttens nye slagord, og dermed
vil jeg benytte lejligheden til at
byde de to nye bestyrelsesmedlemmer Kim (F00) og Niller <FARFAR)
velkommen, De har allerede på nuværende tidspunkt været til stor
gavn for vores arbejde og med stor
indsats både i klubhuset og på
regnskabets side, bidraget til at
økonomien er på rette spor,
Vi vi 1 i nær fremtid, ti·ods mangel på pe11ge, begynde en modernisering af klubhuset der omfatter
maling, el, nye bordplader samt en
til trængt rensning af gulvtæppet,
så vi måske kommer de værste lugt·~ene1·
til livs, Bestyrelsen i
Støtten vil derfor være åbne for
forslag til fornyelse i klubhuset
1)g ændring af arbejdsgangen i baren, så henvend dig til en af
Støttens bestyrelsesmedlemmer hvis
du har et forslag el ler bare en
god ide!

De der var med til generalforsamlingen i B,74 ved, at en ny
struktur er på vej i hovedbestyrelsen, og den vil jeg benytte
lejligheden til at byde velkommen,
.Jeg håber at vi i næ1• fremtid vil
være i stand til at etablere et
godt samarbejde med den nye bestyrelse og at strukturen vil
skabe et grundlag for en fæl les
le1jelse, der vil arbejde med gensidig respekt for hinandens funkti•)ner. Ti 1 slut en lille påmindelse:
Hvad kan man gøre for at støt te
St.øtten og dermed klubben? 6il' en
aktiv støtte, ikke bare ved k!b af
.øl, men meld dig til en arbeJdsopgave i nyrenoveringen af klubhuset/
Formanden i støtten
CHRISTIAN

GO' TUR FA, HØNSE!
Henrik Olsen, en af B,74's mest
markante spillere gennem tiderne
har valgt en ny l ivssti 1! Hønse
har solgt sit hus og investeret i
en HUSBIL hvor han, Elsebeth og
ungerne vil køre de sydeuropæiske
landeveje tynde,
Hønse er (trods alderen) en af
B.74's
bedste
midtbanespillere
kendt for sine fantastiske af leveringer og pragtfulde skud på mål,
Selv om Hønse er Københavner med
stort K f,eks: VÆK MED LORDED
(lortet) er han en kammerat af dimensioner! Hønse er, som med fod-

bold, en ri•Jtig god håndboldspiller og har som kaptajn for det
aldrende håndboldhold pisket holdet frem til nogle fantaktiske
sejre,
Det eneste der kan holde Henrik
hjemme fra sportspladsen er når
familien holder GRISEFEST, men ok,
alle har vel en hobby som skal
passes!
Vi er mange der vil "savne" fa,
Hønse, men familien har lovet RIPOSTEN at være vore udsendte medarbejdei·e, PA B.74'S VEGNE ØNSKER
RIPOSTEN HENRIK, ELSEBETH, .JEPPE
OG METTE EN RIGTia GOD TUR!

idS·møbler S
SILKEBORG

Her skal Tarmrenseren og famil i e bo de kommende måneder.

16

17

Hind bold
B, 74's stærke serie 4 hold bekræftede sit værd ved at gennembanke Engesvang 16-12, Hol det kan
nu ikke rykke ned, I.Hvem fa'en
havde også regnet med det?l Holdet
har i år haft nogle samarbejdsproblemer, som skyldes at de unge un-·
der tredive år ikke afslutter tidligt nok, men efter at Søren Adsbøl er blevet fast mand er holdet
nu i takt og tone frygtindgydende
for enhver modstander!
OAMEHANDBOLO I B.74?
Skal damerne endnu engang markere
sig i B, 74? På opfordrinq er je·~
\Kirsten Købmand) blevet påbudt,

Kontaktperson:
Benny Pedersen
tlf. 06 84 80 46

at finde ud af om der er interesse
for damehåndbold i sæsonen 89-90,
T1·æningstiden skulle være i orden, ligeledes er tilmeldingen til
turneringen, så nu mangler vi bare
spillerne, Emner til en eventuel
træner er også velkommen!
Hvis dette her lyder blot en
smule spændende, og du mener du er
et emne til en kommende B.74 serie
4 håndboldspiller, så giv venligst
lyd inden 1-4-89 til:
k'IRSTEN 06 80 13 91
BENNY 06 84 80 46
FINN 06 80 06 05

Fra rygternes overdrev
Det forlyder fra pålidelig kilde,
at der i den senere tid har verseret visse ubekræftede rygter om
kontraktspillere i B,74, Hvordan
disse ry·~ter er opstået, stil ler
de økonomisk ansvarlige sig
fuldstændig uforstående overfor,
Men for ligesom at være på forkant
med udviklingen, har vi kontaktet
Mgle prominente personligheder i
klubben. Vi spurgte: "HVAD VIL DU
KRÆVE AT DER SKAL STA I DIN KONTRAKT?"
KUMAR vil kræve en klausul om Arbejds- og Opholdstilladelse
MUREREN vil højst betale 175,00
krone1• pr, kamp
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KAJ KEEPER vi 1 have nye handsker
hvert 4, år
THOMAS vil have Adidasstøvler med
stylte-propper
MOGENS vil kræve, at der bliver
tale om en permanent ordning
PØLLE vil kræve støvler med påmonteret fartskriver
HOLGER vil kræve en spilledragt i
neonfarver
RAFN vil kræve et tæppe foran sit
mål
MR. MDOSE vil kræve ret til at
spille med slips, og at blive tituleret med De
JØRN vil kræve sin løn udbetalt i
slankemidler

Kar sten Skovgaard ses her
me d torsken i hånden!

Så er det atter blevet tid til at
uddele KVARTALSTORSKEN og denne gang tilfalder torsken et medlem
der kan kan berette en tragikomisk beretning Qm at ski' el ler
ikke at ski', Det drejer sig om
Karsten Skovgård, der igennem meget lang tid havde glædet sig til
ski turen
med
B,74's
alpine
Han
havde
endog
afdeling,
investeret i helt nyt skiudstyr og
regnede med at blive kåret som
dansk skisports nye supertalent,
Der var absolut intet der kunne gå
galt!
Men ak og ve, Karsten måtte sande
at skæbnens veje e1' lunefulde, I
ugen op til turen blev han ramt af
influenza og han havde det helt
sikkert ikke gQdt da skibussen til
Østrig tog af sted med de forventningsfulde B,74'ere,

Karsten trQede bestemt at sygdommen havde toppet, men det havde
,jen slet slet ikke, og hele den
triste affære endte med at Karsten
røg på syghuset med en slem lungebetændelse. Han var ikke så meget
som et enkelt sekund ude at stå på
ski, og det selvom han var en uge
mere i Østrig end de andre, Han
havde bestemt ikke regnet med at
ski' to uge1· i en østrigsk hospitalsseng!
Vi på rekdaktionen er meget bevægede over Karstens skæbne, og håber at det kan muntre ham lidt op
at blive tildelt dette nummers
KVARTAL TORSK,
P,S, Se positivt på hele historien
Karsten! Hvis du havde fået en
sygdom i næsen havde du ikke været
hjemme endnu!
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B,74'S SKIAFDELING!
Skituren gik denne gang til Set.
Michael i Østrig, Der var gjort et
solidt stykke arbejde for at
hverve så mange deltagere som
muligt, Der blev afholdt introdukti•)nsaften, oplysning om turen
blev sendt ud i god tid, og det så
faktisk ud ti 1 at anstrengelserne
vill bære fruqt, Der kom hurtigt
ca, 20 tilmel.d inger fortrinsvis
fra klubbens medlemmer , Desværre
indløb der i ellevte time afbud
fra Henning Høfeber + familie samt
Henrik Rafn, Som om det ikke var
nok med1jelte Ka1•sten Skovgård et
par dage før afgang at han var
syg,
Han havde dog glædet sig så meget
til turen at han besluttede sig
til alligevel at tage af sted , Han
gennemførte
busturen
iført
sovepose og et udseende der fik en
til at tænke på kz lejr og tynd
kålsuppe, Da vi kom derned dappede
han direkte fra bussen og op i
seng, Der blev han de næste 14
dage, Det viste sig nemlig at han
havde pådraget sig en særdeles
ondartet lungebetændelse, Den lokale læge ordinerede en hasteindlæggelse på det lokale sygehus,
Det var den vinterferie!
Vel ankommet derned efter en behagelig busrejse i en halvfuld bus
(herligt!), kunne vi så konstatere at de ydre rammer om ferien så
godt som var iorden, Godt sted at
bo, sol fra en skyfri himmel osv.,
der var bare lige en enkelt .
detalje der måske var lidt utilfredsstillende, Der var ingen sne!

Det var lidt i modstrid med den
sidste snemelding som købmanden
havde indhentet, Den lød på 3
meter sne, så vi gik ud f\'a at en
lokal drivhuseffekt havde smeltet
det hele meget hurtigt,
Benns rejser arrangerede så en
skibus og vi blev transporteret 20
km væk hvor det nærmeste sne var
at finde. Der var til gengæld rigeligt med sne og selv om pisterne

~

var lidt vel korte og liftsystemet ikke rigtigt udbygget til den
kapacitet, så fik alle deres l~st
styret, enkelte mere end rigeligt
endda!
Alt i alt var det en god tur og
det er glædeligt at flere og flere
af klubbens medlemmer er begyndt
af fatte interesse for skiløb, Det
er nemlig sådan at selv om man er
en fattigrøv, så kan man godt komme med på sådan en tur, det er
billigt, sjovt og meget mere, og
kan der ikke garanteres godt skiløb så kan et par ture på den så
velkendte r, , påregnes, Vi vender
stærkt tilbage næste år!

TIPSINOLEVERING

SKOVBO-PIBER
HAndsUme
PIBER
ALT I
REPARATIONER
V...._..'.J7
!overfor Midtjyllands Avis)

TK. 1061 82 22 30
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''

SPRÆKKEN''

Som jeg rigtig nok konstaterede i
min første brevkasse ligger der
under den rolige overflade i 8,74
et stort og ulmende beh•)V for at
få nogle ting frem i dagens lys,
Ting som vi ikke tænker •)Ver ti 1
daglig, men som man, når man k•)mmer hjem, egent! ig godt kunne
tænke sig at få belyst bedre og
evt. gjort bedre, Her er 3 eksempler på slige slags og til alle jer
derude S•)m går med nogle ting I
gerne vil vide mere om, set i B-74
lys, skriv I trygt til "SPRÆKKEN",
Kære brevkdsse

Hvor længe skal man have været i
klubben, før man kan få en kna·~ i
omklædningsrummet ved siden af Uffe eller Keld?
0en Mbefulde unge 11

11

~"ære

•oen hJbefulde unge 11
Se min unge ven, denne ære er ikke
alle t'il enhver beskAret. SoRJ du
sikkert ved har disse to gode gamle 8, 14-kæmpere haft deres pladser
i 0R1k11dninqsrun1met i ind til to
menneskeald1:e, Oet siges at huset
blev bygget op omkring disse to'.
Grunden til at undertegnede nu i
f Jere Jr har siddet ved siden i1f
llffe, er blot det at Jeg siden mit
Il, Jr, ganske simpelt har Jagt op
til størstedelen af Vffes n1JJ,
(Begge to? Red, J Du skal altsJ ~J
en eller anden milde have gJort dig
pladsen h'rtJent, Jeg vil her al-

varligt indsÆyde at I for alt J
verden ikke n1J tage de to herrers
pl ddser / Peter Stddel prøvede
engang at tage Kelds, og var
øJeblikkelig sat ud som trettende
mand (dengang vi kun Ol.It te være
12.J, sJ til alle Jer oprørere: lad
være, men koncentrer ,fer on1 at
lefle for den1,
HJber du er
tilfreds Oled mit svar ,
Højt ærede herr Jensen

Kan De acceptere at formanden herr
Niels-Henrik Buch mødte op til en
træningskamp med podeholdet serie
5, 1, med et udseende der klart bar
præ·~ af at have indtaget stærkt
al koholiske drikke, af tenen før?
Tror De ikke dette vil have en negativ indflydelse på disse sunde,
uspolerede ungdomsspillere?
Ærbødigst 8-74 BU /fors llfdeling
Kære Oødbidder
For det første vidste ,ieg slet
ikke at vi havde en sJdan lraktion
i klubben, og jeg vidste heller
ikke at vi har sunde .. uspolerede
11ngdo01sspillere. Ej heller .!Jt vi
har et qodt hold, Derimod ved .ieg
.!Jt Niels-Henrik er formand, at han
havde indt.!Jget ådskellige alkoholiske drikke, og det var til en
tr1ningskan1p, (Ikke indt.!Jgelsenii.>
Dette sammenholdt: Ja.li.I Herre 6ud
manden er .io ved at være gamOJel og
skål jo leve livet, sJ bær over
med ham de næs te 4-5 sæsoner,
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Kære Br evkasse

Er det rigtigt at Murerens første
fodboldtræner blev gråhåret allerede inden den første træninqsaf ten
var slut og nummer to emigrerede
til Australien? Af frygt for represalier fra Murerens side vil
jeg gerne være anonym 1)g underskrives med
"Jokeren•
Kære "Jokeren"
Lad 111ig besvare dette pJ en kla r ,
entydig og forstJelig n1Jde , /'fed de
trends /'fure ren i den senes te
dekade har initieret for at opn§
optiDJal benefit, kan 111an, ud fr a
hans
totale resourceallo/.::er ing,
i11pleo1entere de oppertunities so111
abstraheres i personager i den integrator type son1 dit senario henholder sig til, For at opn§ den

synergi SOD! /'furerens innov;uion
giver indspark til, er det nødvendigt at optiDJere de dynamiske fast
moving paraDJetre sonJ Jigger i hans
nie tMe værktøjer" /'/EN det te er jo
iDlplicit/ Oerfor kan man konstatere at de estimater soDJ din
work-sht1p ligger op til, for at
den i ntrinsiske n1t1tivatit1n i trænerens M-hoc løsninger iDlplement.eres, mJ siges at profilere /'lureren i den retning at hans
processt,vring er pJ forkant med
trænerens
styr ingsins trunJenter ,
/'fere direkte kan Jeg nok ikke
forDJulere det/

Det var alt for denne gang 00
husk: hvis du har spørgsmål 0 ;
B 74 forhold er "SPRÆKKEN" den
perfekte problemløser!
THO/'fAS

PA MED PILEN ,,PØLLE''
Carlsberg, Riposten 1:i13 "Støtten"
inviter er ti l dartturnering i
"Sumpen" FREDAS OEN J I, l'fARTS I989
kl, 18,30 ,

All e kan del tage,,,
- pass ive som akti ve
- damer og herrer
- juniorer og veter aner
kort sa•3t: alle 8,74 'ere i
Der er masser af flotte præmier ,
ekstra delikatesser på menukortet,
og underholdning på et høj t
sportsligt niveau , - Altså udsi13t
t il endnu en ufor glemmelig aften ,
Tilmeld dig allerede nu (til meldi ngen er BINDENDE! !) på nedenstående kupon, som sendes t il :

eller af leve r din tilmelding i
baren sammen med ti lmel1jingsgebyret på kun kr , 20,00,
Af hensy n t il den pr aktiske tilrettelæggelse bedes di n til meld ing
være os ihænde senes t den 28 ,
marts 1989!
SNYD IKKE DIG SELV FOR DENNE OPLEVELSE,
NB: Riposten vi l naturl igv is være
(det var Finns! ) og
bringer et udfø rl ig t referat i
næste nummer,
p.§. pletten

Finn Herlev
Frank Jægersvej 77
8600 Silkeborg

UJ--Nyt syn

Johansen
Specialoptik

Henning Johansen . Vestergade 28 v/Mldtjyllands Avls . 8800 Siikeborg . Tlf. 06 82 14 83
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BINDENDE TILMELDING TIL B.74 OARTTURNERING FREDAG DEN 31, MARTS '89
NAVN _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ ___ _
ADR , _____________,________ _ ___ __ _ _____ ·- ___ _ .. __
TILMELDINGSGEBYR KR, 20,00 VEDLÆGGES,
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