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Fra rygternes overdrev
DET FORLYDER FRA PALIDELIG KILDE:

- at PER
for (s >tand!

- at PETER SIGGARD ikke kan udtale
klubbladets navn rigtigt, Den korrekte udtale er RIPOSTEN og ikke
som PETER har troet RIP OSTEN!

- at JENS WERNER har fået sin bums
ni· ' l . 000. 000 !

- at PER HAMMERSHØJ vil have
styrtløb ind under klubaktiviteterne!
- at KURT spil ler som et brækket
ben!
- at VETERANHOLDET har følere ude
i håb om at kapre nye spillere,
SJÆFEN udtaler at der er flere
interessante emner både i Den gamle By i Arhus samt på Hjerl Hede!

MURER

har

en stor

- at vor elskede formand · NIELSHENRIK er klubbens svar på KNUD
LUNDBERG. De er begge ihærdige
soldyrkere og de prøver forgæves
at holde sig unge selv om de
hurtigt nærmer sig de 70!
- at BENNY "SOFA" har fået endnu
et øgenavn, nemlig JOE COCKER!
- at RIPOSTEN gør det meget sjovere at blive hånet!
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4.ARGANG
NR.2 .
Oplag: 198 stk.

Lederen

Hvem skal jeg tale med?
B-74 Silkeborg
Klubhuset
Marienlundsvej
Tlf. 06 815357
Bestyrelsen:
Formand
Niels Henrik Buch
Færgevej
Kasserer
Per Hammershøj
Nyvangen 54
tlf. 86 81 20 62
Finn Herlev
Frank Jægersvej 77
tlf. 86 80 06 05
Claus H ..Jensen
Baggesensvej 18
tlf. 86 81 07 48
Thomas Jensen
Grønnegade 19
tlf. 86 80 05 49
Kai Veng
Bavnehøjvej 67
tlf. 86 81 34 76
Lissa Juul
Grønnegade 19
tlf. 86 80 05 49
Keld Herlev
Rudbølvej 30
tlf. 86 81 59 14
Chr. Simonsen
Falstersgade 12
tlf. 86 80 13 91

Støtteforeningen
Formand
Christian Simonsen
Falstersgade 12
tlf. 86 80 13 91
Søren Fæster
Knudsgade 10
tlf. 86 81 19 41
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Lotte Sørensen
Landlystvej 49
tlf. 86 81 61 46

Poul Ø t rby
Balle Klrk v J 34
tlf. 86 82 60 97

Niels J. Nielsen
Lyngbygade 75
tlf. 86 82 71 52
Kim Konnerup-Møller
Almindsøvej 30
tlf. 86 82 48 04

Kampfordeler
Allan Geisshirt
Odinsvej 25
tlf. 86 81 62 19

Festudvalget
Stephen Knudsen
Sanatorievej 14
tlf. 86 81 42 21
KajVeng
Baunehøjvej 67
tlf. 86 81 34 76
Knud Larsen
Karlskronavej 8
tlf. 86 82 64 70
Per Riemenschneider
Vestervænget 29
tlf. 86 81 48 25
Thomas Jensen
Grønnegade 19
tlf. 86 80 05 49
Lotte Sørensen
Landlystvej 49
tlf. 86 81 61 46
Søren Fæster
Knudsgade10
tlf. 86 81 19 41
Udtagelseskomiteen
Kresten Knudsen
Drewsensvej 24
tlf. 86 82 62 53
Chr. Simonsen
Falstersgade 12
tlf. 86 80 13 91
Mogens Kjær
Serup Tinghøjvej 2
8632 Lemming
tlf. 86 85 58 15

Håndboldafdelingen
Benny Pedersen
Præsternarken 34
tlf. 86 84 80 46
Damefodboldafdelingen
Lissa Juul
Grønnegade 19
tlf. 86 80 05 49
Oldboysafdelingen
Stephen Knudsen
Sanatorievej 14
tlf. 86 81 42 21
Niels J. Nielsen
Lyngbygade 75
tlf. 86 82 71 52
Redaktionen
Finn Herlev
Frank Jægersvej 77
tlf. 86 80 06 05
Per H. Jensen
Godthåbsvej 6
tlf. 86 82 34 49
Søren Adsbøl
Jacob Paludansvej 52
tlf. 86 81 25 26
Jens Peter J n n
Frederiksborggade 56
tlf. 86 81 07 I
KajVeng
Baunehøjv< j I
tlf. 86 81 3'1 /(i

PLADS TIL BEGEJSTRING?
B, 74 gå1· i Øjeblikket med planer
om udvidelse af vore klubl•:>kaler,
For
at
disse
planer
kan
realiseres, er der mange ting, der
skal falde på plads, Vi skal for
det første have en aftale med Silkeborg Gymnastikforening om leje
af en større del af kælderen,
hvilket er den eneste udvidelsesmulighed vi har i de bestående
rammer,
For overhovedet at komme til at
diskutere denne mulighed kræver
det, at Silkeborg Orienteringsklub
opgiver deres lejemål i kælderen,
Dette vil de også gerne, såfremt
de kan få egne klublokaler et
andet sted i byen, S,O,K, har således ansøgt kommunen om klubfaciliteter i en ejendom beliggende i
nærheden af Vejlsøhus og kommunen
er positiv, Men så nemt går det
ikke,,,, Ejendommen ligger i landzone, så det kræver godkendelse
fra amtet og miljøstyrelsen og
måske også Dronningen, for at
S,O,K, kan gå igang med ombygning
af denne ejendom og dermed opsige
lejemålet, hvorefter vi kan starte
forhandlinger med SG om leje af
lokale1•ne,
Når vi når så langt får vi brug
for DIG,,,, Klubben skal nødvendigvis skaffe penge til ombygningen, så du bedes støtte de initiativer klubben og/eller støtteforeningen tager for at skaffe disse
midler,

Endelig får klubben brug for
arbejdskraft til selve ombygningen, Også her opfordrer vi medlemmerne til at være positive og give
et nap med, hvis man bl iver
spurgt, Bestyrelsen vil givetvis
indrykke en annonce i RIPOSTEN når
den tid kommer,
Større og bedre klublokaler er
til gavn for alle 74'ere!

wRing 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
rentea!gi!t.

Vurderingsinspektor
Kent Christoffersen
11f 06812182
Silkeborg

V\ude1mgsmspektor
Knud Mikkelsen

TU 06898326
Ry. Them. S1lkebo1g

>D
Kreditforeningen
Danmæk
Distriktakontoret: Søndergade 12 · 8600 Silkeborg · Telefon 06 81 53 00
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Kontaktperson:
Jens Peter Jensen
tlf. 06 81 07 59

fodbold

EN DÆMPER PA FORVENTNINGERNE!
Inden sæsonstarten blev førsteholdsspillerne under et spillermøde med højtbelagt smørrebrød og
et kæmpe kaffetraktement (betalt
af klubben'), informeret om, at
det fra alles side blev forventet,
at holdet omgående skulle vende
tilbage til serie 4, og de fleste
spillere regnede vel egentlig også
dette mere som en let, overkommelig formalitet end et faktisk problem,
Men virkeligheden viste sig hurti•3t at være helt anderledes, F•)r
bl•)t nogle få år siden var forskellen på serie 4 og 5 anseeli•3
men idag er der mange serie 5hold, som både teknisk og konditionsmæssigt er helt på højde med
de gennemsnitlige serie 4-hold,
Serie 5,1, har endda haft den
tvivlsomme fornøjelse at få en
øretæve på 6-1 af rækkens ubestridte tophold Gal ten - et hold,
1jer uden tvivl vil le kunne gøre
sig gældende i oprykningskampen i
serie 4, Så der er grund til at
lægge en dæmper på forventningerne
og optimismen, og måske satse mere
på oprykning næste år, hvor holdet
er endnu bedre sammenspillet ,
Holdet har tabt til Galten og Gl.
Ry, spillet uafgjort mod Sdr.
Vissing og vundet resten, bl,a,
10-0 over rækkens nummer sjok
Låsby , hvilket giver holdet en

1

4

placering blanijt de 4-5 første i
rækken, Det skal dog også påpeges,
at holdet er løbet ind i en række
uheld; således har Keld været væk
i en del kampe på grund af af en
skade, Espen Snarrer er optaget af
arbejde de flest gange holdet
spiller, og endelig brækkede Kurt
benet i kampen mod Gl. Ry og smider først gipsen i starten af
juli, Her fra RIPOSTEN skal skal
der komme en opmuntrende hilsen
ti 1 Kurt, i håbet om forhåbentlig
snart at se dig i klubben til
såvel
træning og kamp som
hyggeligt samvær,
Serie 5,2, har haft en lidt mere
uheldig sæsonstart og har ved redaktionens slutning kun vundet 3
kampe, og ligger placeret i den
nederste halvdel, til trods for,
at holdet i .John F, ha1· en uvurderlig joker: hver gang har smides
eller tages ud scorer holdet nemlig, Der er dog ingen tvivl om, at
materialet på dette hold er så
godt, at det nok ska l avancere
kraftigt (ja, Siggård er jo med
igen, Red, ) igennem resten af sæsonen, når holdet får lidt me re
held i sprøjten,
Serie 6 har fået en fo rnuftig
start på sæsonen ved at ha ve vundet over halvdelen af sine kampe i
f•)råret!, Dette er selv føl gel ig en
uforbeholden holdpr1st1tion, men
t•) personer gå1' ig n oq 1q n, når

man ser på forårets kampe, nemlig
de to Kristensen'er Tonny og Kim,
Tonny scorer så mange mål, at det
kræver en mellemstor japansk
C•)mputers kapacitet at holde styr
på dem, mens fighteren Kim, der en
1/3 af klubbens postmusketerer,
nærmest har taget patent på fidusbamsen, så det kan være, vi snart
skal passe på, at han ikke bl iver

sol·~t

til Porto! (Ha, ha, ha),
Sluttelig skal der herfra komme
en opf•Jrdring til at møde op til
klubbens holds kampe, såvel ude
som hjemme, og være med til at håne modstandernes kejtede løbemåder
•)g grimme udseender, så vi kan få
Mg le flere af de sej 1·e, der gør
det sjovere at dl'ikke øl i Sumpen
bagef te1· !

TURNERINGSPLAN FORAR 1989
:3ERIE 6

!3ERJE 5, 1,

2- 4
SIF - 8,74
B,74 - Gl, Ry IF
1- 4
1- 3
B,78 - 8,74
8,74 - Bryrup IF
3- 1
Galten GF 1 - 8,74 6 - 1
B,74 - Ry SK,
2 - O*
8,74 - S, Vissing
1- 1
Låsby B, 2 - 8,74
0 - 10
Silk, Kam, - 8,74
3,6 kl.
8,74 - Funder GF 2 10,6 kl'
Skovby IF 1 - 8,74 14 '6 kl'

2p
2 p

4p
6p
6p
8p
9p
11 p
13,30
13,30
19,00

SERIE 5,2,

0p
3- 0
FK 73 - B.74
0p
8,74 - Ø, Bording
1- 3
2p
Virklund B, - B,74 1 - 2
4p
8,74 - Engesvang 8, 3 - 1
4p
2- 1
Resenbro - 8,74
• p
8,74 - Funder GF 1 3 - 4
6p
2- 3
Skæ•3kær - 8,74
7p
8,74 - Sejs/S, IF
1- 1
Them GF - B,74
3' 6 kl' 16,00
B,74 - Vinderslev 10,6 kl, 16,00
17,6 kl, 13,30
8,74 - Ry SK,

Gjessø UF 2 - B,74
B,74 - Gødvad BlF 1
Sejs/S, IF - 8,74
8,74 - S8
8,74 - Virklund 8,
Engesvang FR - 8,74
8,74 - Vinderslev 1
Bryrup IF - 8,74
8,74 - Resenbro
Silk, Kam, - 8,74
8,74 - Ø. Bording

033042931'6
11 '6
15 '6

2p
5
2 p
7
4p
5
4 p
5
6
p
2
6
p
Oll
8
p
1
10
p
4
kl' 18,30
k1. 10,00
kl' 18,31)

Vundet Uden Kamp
*li == Tabt
Uden Kamp
TRYKSAGER
- så tal med

HEDE I RYK
asrøvej 4 , 8600 s ilke b o rg
t e l. 86 8 2 33 2 1
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Sekseren

Damefodbold

Kontaktperson:
LissaJuul
tlf. 06 80 05 49

SIDE 6 OM OG AF SERIE 6
DAMERNE SLOG TIL IGEN!
Så skete det - det vi alle har
ventet på så længe, Endelig skulle
vinterens møjsomraeligt brugte timer (eller mangel på samme) og de
første spæde træningskampe vise
hvilken frugt de havde båret ,
TURNERINGSSTARTEN stod for døren!
Udstyret blev checket endnu en
gang - nogle gik endog så vidt, at
de pudsede deres støvler, Materialeforvalterne sled og slæbte og
overgik sig selv, Nu ventede vi
ba1•e på, at dommerens fløj te
skulle lyde for første gang, Selvtilliden fik den sidste gang
smøring, og benene en god gang
kamfer, efter mottoet: er man ikke
god kan man jo altid lugte godCtl!
Og så gik det ellers derudaf,
Brandkamp blev afløst af afbrændere og udbrændte indsatser, på god
gammel serie 6 vis , Men end ikke
sejre kan slå et stærkt hold ud,
næh nej , der skal mere til end som
så - vi er altid ·~ode for et so1idt nederlag,
Og hvor dan ser det så ud for
serie 6 efter 7 kampe? 25 spillere
e1· løbet på banen fo r hol 1jet - 4
kampe er vundet - 3 er tabt
(uafgjort er vel nærmest et fy-ord
i serie 6 sammenhæng) - al tså 8
points og en målsc ore på 26-20!
Det ku11ne de andre hold vel nok
tage ved lære af! Resultaterne kan
ses andet steds i bladet, men
fremhæves sk al al 1igevel 9-1 sej-

6

ren over Vinderslev , At en kamp
for serie 6 kan slutte 9-1 er der
overhovedet intet overraskende i,
men hvad der virkelig sætter serie
6's styrke i relief er, at det for
en gangs skyld var os, der vandt
med disse cifre!
På mUscorersiden lader det til
at Tonny har tænkt sig at lægge op
til en rekordforbedring i B-74 i
år. (Look out Mr. Koch! l Indtil
videre er det blevet til ikke
færre end 13 FULDtræffere, En fornem indsats, som dog ses ses i
fo1·ho l d til det ENORME antal
chancer selvsamme dyreCmis)handler
har haft - i såvel æd1·u som knap
så ædru tilstand,
På fidus-bamse-siden har Kim lagt
permanent billet (og ølpenge ) ind
på, at få sit navn indgraveret i
den BRilliante fidus-bamse ,
Tilgangen af nye spillere til
klubben har også sat sit spor p.i
serie 6, For første gang i mange
år, er det ikke længere en kamp i
sig selv at samle spillere nok til
holdet , Tværtimod er det ved at
udvikle sig til en kamp om at
kt)mme på holdet. Hvor vid t det er
godt eller dårligt kan ma n jo al tid diskutere, men så længe det er
til fordel for ser ie 6, sikrer det
jo, at vi forbliver et STÆRKT
hold !

STØT vore annoncører -de støtter os.

Både kampmæssigt og socialt,
Efter rystsammenfesten den 20, maj
i Sumpen, hvor der blev nydt en
pilsner eller to, har samtlige
hold (2) holdt buret rent! B,7411
- Ry 4-0. HJøllund - 8,74/2 0-2,
De øv1· ige resultater bør beundres
på opslagstavlen i klubben!
Tilbage til det sociale, Med 16
tilmeldt + 2 af vore 3 trænere
(tja, et eftertragtet FRIVILLIGT
job) lagde vi ud med et forrygende
orienteringsløb, med masser af opgaver, som selvfølgelig gav konkurrencedommerne vanskeligheder og
grå hår i de lyse l•)kker, Hold 3
vandt en kneben sejr på grund af
den særprægede RAP-udgave af sangen som lød som følger:

Vi er sultne, åh så sultne,
det er vi, det kan I tro!
Vi længes efter det kolde bord-er
og en kølig pilsner til-eller to!
Vi vil ha' is og ch•)Cb)lade,
rullepølse, rejesalat
og flæskestej med remoulade
og en kølig pilsner til-eller to'
Udover sangen her (der går på Vi
er ikke som de andre, Red,) havde
hold 3 et taljemål på 274 cm tilsammen, samt en forrygende Fhist•)rie,
Resten af af tenen stod i morskabens tegn, og vil g.i over i historien sammmen med en kølig pilsner
- eller to'

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

TLF. 06 82 9133
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OLD-BOVS NYT!
OB-NYT PA GAMLE DASER!

For 10, gang afholder vi Hjejlecup, si det er jo et lille jubilæum vi fejrer i år 1 Planen er også
i år, at vi spiller 2 sideløbende
turneringer, nemlig Hjejle-cup,
der består af 6 herrehold og
Hejre-cup, som i år også vil bestå
af 6 hold , <Det må jo siges at
være en slags ligestilling 1)
Hjejle/Hejre-cup'en løber af stablen LØRDll6 OEN 5, IW6UST 1989,
hvor vi begynder kl, 12,00 med
lodtrækning til puljerne, Hvert
hold spiller så 2 indledende
kampe, o·~ sidst på dagen spilles
endnu en kamp, som gælder den endelige placering,
Selve turneringen begynder ca,
kl, 12,45 og f•;rventes afsluttet
ca, kl, 18,30, Også i år er vi
nødt til at holde cup'en på en enkelt dag, da stadion er optaget om
søndagen, På stadit;n vil den sædvanlige øl/pølsevogn også være opstillet i år, med salg af alt godt
til ganen til rimelige priser!

Godt vejr har vi også bestilt, si
vi regner f/led en n1asse mennesker
pJ s tadit1n den 5, august, Der for:
tag endelig kone/n1and, forældre,
hunde og andre familiemedlemmer
med og giv dem en fornøJelig Jørdag eftermiddag/ Om aftenen vil

der
endvidere være opstillet
grill, så køb noget godt kød eller
måske bare pølser og vær med til
at gøre aftenen lige så festlig
som eftermiddagen med garanti bliver,
P,S, Når nu Morten Olsen kan stabilisere landsholdet på grund af
sin rutine, var det måske en ide
at ta•3e Svenne med på Hjejle-cup
holdet!

*
UJ--

LORD NELSON
Østergade 4 - 8600 Silkeborg - Tlf. 06 82 09 28
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Smart fmids1Øj ti ham. Lev. iil detftM folk

Optakten til årets turnering blev
hentet fra tv-udsendelsen "Eksistens" under mottoet: Hvem er jeg?
Hvem er I? Hvorfor er jeg her?
Disse 3 kryptiske teser, faldt
hurti·~t ind i holdets libanesiske
spillestil, dog med proteste1' fra
Knud "Libani;n", del' mente at modstanderne smurte bolden ind
liMlie, Svend "Blodbuddin·~" kunne
entre banen under sloganet "Nej
til vold - ja til kreativt hærværk", for derefter at blive udvist efter kortere spilleti•j end
Ben Johnson løber 100 meter,
Af mere vægtige grunde for pointtab kan nævnes, at vi faktisk har
haft 300 kg ( i ncl . Klitte også
kal1jet "Råbjerg Mi le") der er løbet off-side på en gang. Spillet i
de første kampe har vuet præ·~et
af f•Jr meget temporær s1;l formørkelse og for megen oedalrekyl ,
hvilket har fået de veludlånte
serie 5 spillere CU-39'erel til at
hoste efter vejret!
Hvorf•Jr spille old-boys når man
kan slappe af me•j li•jt Uatka9ekløe på serie 5? Her er ikke tale
om varme indianere med ou-ha O•~
harpiks, men om spillere for hvem
(måske for første gang) der får
lov til at starte et angreb, spille midtbane og få lov til at afslutte, for derefter at skulle erlægge 200 hjælpetropper i klubbens
kassei Den eneste vinder i kampene
er Nillers skumskylleanlæg,
11

Ti'o1js disse odds inwd sig, hal'
holdet rned mirakuløs energiudfoldelse kunne gungre i takt med
stævneorkestrets
grønsværsbongorytme og tilrane sig B streger på
evi9hedskalenderen. Christian Biskuit, Go! le Bæ rum og Brian Øglemarkør har i de næste kampe lovet
masse af huller i modstandernes
netundertrøjer, der imod vil Epoxy
Carsten Mk sør·~e for a~ Tin Tin
Niller ikke triller kugle med egen
ruseejer i
.ØL{.lf

11

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

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

9

P Ø L L E S

VETERANER
Vi er i år blevet beriget med
endnu en nyskabelse, nemlig veteranb•)ld , Aktøi·erne skal være over
40 år men man kan få dispensation tii at bruge old-boys-spillere,
hvilket vi blandt andet også benytter,
I veteranbold er hovedvægten lagt
på det sociale samvær og det kan
ooså ses af 1·esul taterne, Det e1·
f~l'løbig blevet til en enkelt
sejr, og op til flere nederlag,
men skidt pyt, bare man Ur sig
rø1·t, så man kan drikke øl i Sumpen med god samvittighed!
I næste nummer af RIPOSTEN håber
vi at kunne bringe en me1·e udførl i•J artikel om veteranholdet, og
deres kamp for at få sæsonen overstået!

ØDlilB

P 0 L T E R A B E N D

Poul er blevet · gift, Vist nok med
Esther! Det blev der en uforglemmelig polterabend ud af , Poul blev
efter en solid og måske lidt turbolent indsats i Resenbro-kampen
"bortført" ud til Linå kro, hvor
der indledningsvis blev hældt et
par øl på ham,
Poul vækker altid opsigt, både på
grund af jetfrisuren 1::i1J sin til
tider (højt) og meget snakkende
facon, Men iført bøllehat og smukt
deki::ireret kedeldragt, var han en
sikker træffer,
Derefter gik turen ad omveje ned

i klubben hvor der var dækket
smukt op, både til Poul og de der
havde valgt at f Ølge ham den sidste tid som en fri mand,
Kort fortalt lykkedes det for
Poul at holde sig nogenlunde sober
i ca, en ~ time. Deri?fter gik han
hurti·~ over til vrøvlefasen, den
førte direkte over i råbefasen, og
som et effektfuldt punktum fulgte
BRÆKFASEN, Men han var i følge Per
Riemenschneider forbløffende hurtigt klar, og det lykkedes ham
efter sigende at ho_lde både bøllehat og kedeldragt på ret køl i adskel lige timer endnu!

...

"Pølle" på vej t il fest ..
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Portræt af en B. 74 sponsor
I
)
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Henning Johansen har siden 1981
været indehaver af butikken beliggende Vestergade 28, og har i de 8
å1' virkelig fOl'm!l et at. skabe en
butik med et bre1H sortiment
indenfor briller, ure, kikketer
samt meget andet , Alt iås i alle
st.ønelser og farver , OIE•n en t,i n9
har
al le disse produkter ti 1
fælles: alt hvad ma~ køber hos
JOHANSEN SPECIALOPTIK er kvalitetsmæssigt helt i topl
Og ikke nok oied det, 8etJeni119en
er også bare i orden, Om man køber
for 10 kr, eller fo1· flere tusinde, kan nian være sikker på at få
en frisk og sober betjening af
enten indehaveren selv, ha.ns kone
Lilly eller af Helle, som de iflg,
Henning BESTEMT ikke er i famile
n-1ed 1
Så husk: hvis du skal have nyt ur
eliei· nye briller,
hvis u1·et
strejker eller brillen knækker , så
kontakt
JOHANSEN SPECIALOPTIK,
Vestergade 28, Ikke kun fo1·d1 de
er byens bedste.: DE STØTTER DGSiS

8, 74 .'

Nyt syn

Johansen
Specialoptik

Henning Johansen . Vestergade 28 v/~ldtjyllands Avls . 8800 Siikeborg . Tlf. 08 82 14 83
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STØT vore annoncører -de støtter· os:·
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NYT FRA
FESTUDVALGET

SOMMERHUS UDLEJES!

Festudvalget er allerede igang
med at planlægge dette års gigantiske afslutningsfest!
Et nyt og spændende sted bliver
rammen omkring dette årti 's mest
markante og latterdræbende festshow ! levende musik, bedre end nogensinde før vil få de trætte fodboldben på toppen igen samt mad så
alle kan gå den kolde tid i møde
uden problemer! !Spæklag!)
Glæd jer og sæt X i kalenderen
L.ØRO//G /JEN 28,
19,00.'

NYT FRÅ BESIYaELSEN
Kalmerhus fra 1983 udlejes, Huset
er beliggende i Vestervig, ca, 7
km fra Agger, Huset indeholder:
Hyggelig stue med udgang til
sydvendt terrasse!
Køkken i forbindelse med stuen!
2 gode soverum - ialt 6 sovepladser 1
Ledige uger: 22 - 23 - 24 - 25 28 - 29 samt 33 og
fremefter.
Pl'isen ligger fra 1,200,00 til
l ,600,00 pr, uge excl, el,

OKTOBER 1989 kl.

Som omtalt et andet sted i bladet
bliver der afholdt Hjejle/Hejrecup lørdag den 5, august 1989,
Efter dagens hårde kampe, vil der
samme aften kl. 19,00 være GRISEFEST med kulørte lamper i Sumpens
huggelige baghave! Festen er kun
for B,74 med påhæng, Tilmelding på
opslagstavlen i Sumpen! VEL MØDT!

Henvendelse:
Finn Hel'lev
Frank Jægersvej 77
8600 Silkeborg
Tlf, 86 80 06 05

Som sekretær i bestyrelsen, er
det blevet mig !Thomas "Mørch"
Jense n) pålagt af vores strenge
næstformand Finn Herlev (hermed
dementiet Finn!) at skrive et par
ord om hvad vi egentlig foretager
os ved et sådant møde, Vi diskutere 1· faktisk de til mødet fremsendte punkter samt en del andre
faste punkter, Såhemt I ha1· lyst
ti 1 at læse referaterne fra disse
møde1· e1· I velkommen til at sige
det til mig, hvorefter jeg hurtigt
kan fremskaffe det ønskede referat!
Jeg kan imidlertid sige, at der
efterhånden er så mange punk ter,
at et møde faktisk tager omkring 4
til 5 timer, og der er ikke engang
tid til at spil le kort! På disse
møder får vi os så nogle sunde
diskutioner, hvor det hele ender
ud i, at vi gør hvad der er bedst
for klubben. Det er sådan set hvad
vi får møderne til at gå med, men
det er spændende, sjovt og så lærer man faktisk også sine klubkammerater (dem der er i bestyrelsen) at kende på en lidt anden måde, nemlig som alvorlige,
ansvarsfulde mennesker der tør taQe en beslutning, !Amen, Red, l

Til sidst har vi et lille hjertesuk: hvis der f.dr en kamp indtages
et niMgenmJltid i klubben, s§ skal
/ sgu' rydde op efter fer.' Det
samme er gældende n§r h'kalet. har
været udleJet til fest . Ryd op,
vask af, og slæb affaldet 011er i
containeren ved grusbanen, Sker

dette IKKE, blive1' _vi nødt til at
lukke fol' den slags ting, og det
vil da være ærgerligt, Ryd
ligeledes flasker INE.J, ikke Søren) af barderne og sæt dem i kasser, tøm askebægere således at det
er rart for andre at komme derned
efter en klubaften og/eller en
fest , Vi skal jo være der allesammen'
Endvide1•e skal jeg bede al le om,
når der er trænet/spillet kamp, om
at være påpasselige med at få ALLE
bolde med ind, også kampbolden,
Bolde er sgu' for dyre til blot at
smide væk, og jeg mener uden bolde
spiller B,74 ikke, og det er jo
derfor vi er her, ikke?

:. ;t

\festergade 17 - 8600 Silkeborg
06-8210 77 43.dr.: Tlf.
1

®

It

HOF er ikke det værste vi har
Depot v/ Erik Kvorn1ng
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REJSEBREV FRA

TARMRENSEREN

Tarmrenseren hviler ud efter en hård træning
i Portugal.
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HEJ ALLE B,74'ERE!
Her så en lille rapport fra onkel
rejsende Hønse+ familie,
Nu, hvor jeg har opsagt min kontrakt med Oporto har jeg tid ti 1
et 1il le brev, Det var lidt svært
at komme på førsteholdet i Oporto,
og da de ikke har et old-boyshold, er vi enedes om at skil les
som venner, M3.ske kan je·~ få en
rimelig kontrakt med Casablanca
United FUTball Club, men det må
vente en 14 dages tid indti 1 vi
når så langt!
Pt . h•Jlder vi ferie ved Algarvekysten, Vores lille husbil ha1· på
forsvarligvis bragt os gennem
Tyskland - Holland - Belgien Frankrig - Spanien + det meste af
Portugal, Turen er foretaget i et
adstadigt tempo med mange ophold,
både på og udenfor campingpladser,
uden dog af den grund at komme i
kon flikt med politiet, Vi har oplevet meget, men alle detaljerne
må I have til gode til et 24 timers lysbilledshow i Sumpen en
gang ved juletid,
Nå, men her i Portugal er det uti·olig dejli·~t. Billig vin - 5 liter god Oao på dunk til 35 kr,, og
så får man endda en S'er tilbage
når man af leverer den tomme dunk!
Altså for hver 35 liter vin man
drikker får man 5 liter gratis,
Det ei· et godt system! Her er så
et forslag til næste generalforsamli ng: for hver 7, Øl får man en
gratis, <Dette forslag skal behandles seriøst!)

Folk hei· i Portugal er rare •Jg
hjælpsomme, Pigerne smukke, mørke
med sorte Øjne - bare der ikke var
så hiange fyre der 1ignede Thomas!
Endnu har vi do·~ ikke mødt nogen
der ligner Mureren eller Bruno, så
det er da en trøst!
Det er rygtedes helt herned at
SIF klarer sig godt og ligger på
S, - 6, pladsen, Men hvad med 8,74
når tarmrenseren er på husbilrundfart? Kanske' en kommer til 3 serie 6 hold? Plej nu de unge talenter godt, så vi gamle kan få noget sjov ved sidelinien , når vi
ser serie 4-bold,
Ellers følger jeg med i international fodbold på mit nyerhvervede
4 ~ tommer s/h fjernsyn, Sort/hvid
er udemærket når man ser Ruud Gul1it, Frank Raijkard (sort) og van
Basten (hvi1j),
Nu vil jeg gå op og bytte min
Oao-dunk nr, 7 (gratis') Næste
rapport sansynligvis fra Casablanca, Hav det godt og hils alle
HØNSE - GRIS - T//R/'fRENSEREN =
HENRI/( + FRU HØNSE 06 //F/i'O/'f/'!ET.'
Køb dine sportspræmier hos fagmanden

GULDSMEDEFORRETNINGEN

Friedrich
TORVET 108

8600 SILKEBORG

TELF , 06 82 21 20

FAGLIG VEJLEDNING - EGET VÆRKSTED
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Kontaktperson:
Benny Pedersen
tlf. 06 84 80 46

Hind bold

INGEN DAMEHANDBOLD!
Efter en sæson med håndboldsoil
på godt og ondt, har vi igen i.år
med stor succes afholdt vores
årlige håndboldafslutning i Sumpen, som foregik på meget vanlit~
vis med en del godt til aanen!
Samtidig blev der ved denne- lej1ighed uddelt den år l iae vandrep•)kal for aodt kammiratskab
Også i år var -der utrolig skar~
konkurrence, men ' den tilfaldt dog
også i år til den meget stærkt
spillende Keld Herlev,
Det er igen i år lykkes håndboldafdelingen af få træningstid
på-Amtsgymnasiet, men mere om dette i et af de næste numre!
Puljeinddelingen for 89/90 ser
således ud:
B. 74,. Si lkebt1rg
Bording kFll/1 I
!F Centrum
Engesvang Bli"
Frem, SkelhøJe 2
Gødvad 6/F I
Hauge-Tht1r11ing
li"arup-kØll'rJ
Levring !F
.ds ter Bording 6F I

NB! Hvem kan hjælpe håndboldafdelingen Rled at finde en trøjesponsor for 89/90?
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Serie 4

herrer,

1. Hauge-Thorning 2

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

IF Centr ...
FreM SkelhtJe
0.Bording-Balle 6F 2
Silkeborg KFLI!
Resenbro UIF
Gtdvad GIF
874, Silkeborg
Engesvang Boldklub 2
FK 73, Kragelund

KRAGEBENETS FLUGT OVER CYKELSTYRET

pulJe 2

Kp

Nr. Holdnavn

V U T

18 14 2 2
18 13 0 5
18 10 I 7
18 8 3 7
18 9 0 9
18 9 0 9
18 7 2 9
18 6 I Il
18 5 0 13
18 4 I 13

1111
210-146
190-151
216-183
194-184
210-195
178-199
180-188
l'l'J-204
178-261
202-246

Pt
30
26
21
19
1818
16
1310
9

DAMEHANOBOLD!
I sidste nummer af RIPOSTEN var
der kratter igang for at stille et
8,74 damehåndboldhold på benene,
Desværre var tilslutningen for
lille og derfor bliver der ikke
noget af det i sæsonen 89/90, Men
måske lykkes det til næste sæs•)n!
Damerne giver ikke bare sådan op,
vel?

rr.l
'C;J,1

TJPSINOLEVERJNJG

SKOVBO·PI BER
HAndsUme
PIBER

ALT I
REPARATIONER
v...,...v

0

Som bekendt blev der afholdt en
meget vellykket dartturnering i
Sumpen sidst i ma1·ts, (Se andetsteds i bladet,) Flere af klubbens
mere promenente medlemmer var mødt
frem denne aften, bl ,a, formændende for klubben og støtteforeningen, Ligeledes var støttens kasserer at finde, Sidst, mem
bestemt ikke mindst, val' klubbens
kasserer Per Hammershøj <Hans
kongelige Højhed Mr. Moose)også
troppet op, i dagens anledning på
cykel, hvilket senere vil le vise
sig at få st•)r betydning for uddelingen af KVARTALSTORSKENI
Mose, som vi lægfolk tillader os
at kalde ham, førte sig frem med
vanlig "charme", og kun sort uheld
førte til at han blev slået ud i
dartturnerin·~ens
semifinale. Om
det var ovennævntes skyld eller
bare det at det var forbandet
varmt i Sumpen ved vi ikke, Faktum
er i alt fald at Mose besluttede
sig til at støtte turneringens
sponsor CARLSBERG særdeles kraftigt,
Hen under midnat havde Mose
ligesom størstedelen af flertallet'
(det er mange!) en mere eller
mindre kraftig bimmelim på, og da
midnatsklokkerne lød, besluttede
Mose at pøblen havde set nok til
ham og at han hellere måtte se at
cykle (tsk, tsk!l hjem.

Det var glimrende vejr, og da
sommeren jo var godt på vej, mente
han ikke at det var nødvendigt at
tænde lygterne ( tsk, tsk 1 l og dette skulle få katastrofale følger!
Da han cyklede uni:ler viadukten på
Ahavevej gik det galt, En modbydeli·~ indkøbsvogn, muli·~vis f1'a Jaco, sprang direkte ind i Moses cykel o·~ med et royalt: "Nu falder
Vi" røg Mose over styret og fik
akut asfalteksem 1 Det lykkedes dog
det stærkt forkomne kongelige
familiemedlem at komme på cyklen,
o·~ gennemføre turen hjem uden yderligere sty\'t,
Sidst på natten vågnede vor helt
med stærke smerter, så Alice (fru
Mose) måtte transportere den
stærkt forkomne Per Hammershøj op
på skadestuen, hvor der blev
konstateret 2 :< fractur på hans
klavicula (han havde brækket
kravebenet 2 steder, papnæser! J
Og hvad kan man så lære af det?
Sikkert ikke alt for meget, men en
ting er sikker: Mose er nu kommet
sig, og vi ser frem til (?) at
gense ham på grønsværen til en aod
gang fodbold, som han åbenb~rt
klarer bedre end cykling, KOM IGEN
KIM ERIKSEN, du har sgu' ærligt
fo1•tjent månedens KVARTflLSTORS/(i

ioverfo1 Midtjyttands Avtsl

n.

1061 82 22 JO
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STØTTEFORENINGEN
HAB OM SNARLIG UDV IOELSE AF KLUBLOKALERNE!
I sidste nummer af RIPOSTEN
lovede vi at der stod en snarlig
renovering af klublokalerne for
døren, Men da vi langt om længe
var klar til at gå igang, kom der
meddelse via Finn og aviserne at
Orienteringsklubben var blevet lovet en snarlig udflytning til
Vejlsøhus, så alle planer angående
renovering er blevet henlagt!
Vi har senere fået besked fra SG
om, at udvidelsen af klublokalerne
formodentligt kan gå i gang til
efteråret, og der er al lerede
blevet nedsat et håndværkerudvalg,
der skal se på planerne om den
snarlige udvidelse.
Vi er dog på foranle•jning fra
Keld og dameafdelingen blevet opfordret til at friske lidt op på
lokalerne med planter! Det er nu
blevet gjort, og Lissa, som har
købt planterne, siger at de kan
holde til lugten og manglende lys
og van•j,

På utallige opfordringer fra flere medlemmer, isu Kai, ham der
ved hvordan man scorer mål og som
iØvrigt spiser aftensmad i klubben
flere gange ugentligt, vil vi udvide vores sortiment af madvarer,
Vi vil i nær fremtid købe en mikroovn så vi kan varme hjemmelavede frikadeller!
Der er lavet en bemandingsliste
til baren, som indeholder navne og
telefonnumre på de pågældende der
skal være i baren, Så vi henstiller til medlemmerne at ringe til
disse hvis der ikke er mødt nogen
andre fra bemandingslisten,
Til sidst et meget lille surt
opstød, som stammer fra et
venligt, men bestemt praj fra SG,
I disse sommertider, hvor vi tit
sidder udenfor, har vi desværre
ikke al tid ryddet helt op efter
os, så Christian "Købmand" har lovet at der fra nu af IKKE ligger
kapsler og cigaretskodder uden
for!

(i)--

idS·møbler ~
SILKEBORG

2 '0

,,SPRÆKKEN''
Hu hej hvor det går, Problemerne
vælter ind til "SPRÆKKEN" for tiden, Lige fra folk med små Cundskyld Brunol problemer over til
til mere generelle problematikker; problemer , som skal ses i et
l.idt større perspektiv end de
fleste egentlig fatter, Jeg har
valgt tre ud fra bunken, der
passer indenfor de rammer, jeg har
afstukket ovenfor,
r(ære brevkasse

Mener du, ligesom undertegnede, at
klubbens nye strukturelle opbygning er et resultat af magthavernes fascistoide og pseudo-eksistentielle tankega nge grundlagt i
deres tidlige barndomsårs normværdier sigende, at drenge ikke må
lege med Barbie-dukker?
Endvidere kunne jeg godt tænke mig
at få at vide, om du synes, at
køleskabsdørsfabrikant er et frækt
•)rd?
Med forventning om et kvalificeret
svar "Den unge lier ther"
Kære "llnge lier ther •
Nu er det Jo sJJedes" at den nye
struktur i klubben er et udslag af
vores formands uudtømmelige fantasi og fremsynethed, Det er frugten af et Jrs intens kulegravning
af klubbens tidligere organisatfon" som han i al sin visdom fik
nedbrudt og nu har han sJ fJet

stablet dette mastodontværk pJ
benene, Om dette er lykkedes pga.,
at hans mor forbød ham at gJ/leqe
med Barbie-dukker" skal Jeg ikÆ·e
kunne sige" men dette leder jo
tanken hen pJ den tyske SS-officer
Klaus Barbie, sJ du har mdske ret
i , at der en 1i ile hanq til det
fascistiske og pseudo-eÅ·sistentielle" idet han (lrst nu tør trodse
sin Fru /'foder , !'/en en ting er sikkert,. med dette projekt vil han
have indskrevet sig i klubhistorien som "Nytænkeren" (hvad fedter
du for?, red, ) ,
I.øvrigt mener Jeg ikke, at køleskabsdørsfabrikant er et nær sJ
frækt ord som
ringssystem,

radiatorventile -

Kære brevkasse

Efter indførelsen af den nye folkeskolereform, hvor forældrene vil
få mere indflydelse i skolenævnene
har jeg tænkt på, om vi ikke også
burde have en forældrereoræsentant
i bestyrelsen, da aenn~msnitsal
deren på førsteholdet jo er ca ,
13Vo! år?

Desuden tror jeg også, at konfirmationsforberedelser vil være en
god ide! Hvad tror du Thomas? Svaret haster, hvis de første B 74konf i rman1jer skal sprinae ud ti l
efteråret,
Med venlig hil sen /4 .F. Jensen
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først vil jeg gerne rette dig,
6ennemsni tsalderen er 14 Jr, Jeg
kan sJ dernæst sige, at der til
næste bestyrelsesmøde vil blive
taget op, hvorvidt vi skal neds1tte et udvalg, son1 vil lave et kommis,,riun11 der skal være udkast til
en hvidbog, hvor hele diskussionen
om
konfirmationsforberedelsi:
i
klubben ved Svend Thorup og forældrerepræsentant vil blive taget
op, men fra pJl idelig kilde har
jeg hØrt, at formanden er meget
varm pJ ideen, 11ere kan jeg pJ nuværende tidspunkt ikke for tælle
dig, men Jeg lover at vende tilbage,
Til !:J"prækken

.

Som boldflytter i 74 og gennem
flere års analytisk erfaring i
første række <kender flere i klubben, der kan læse spillet) har
mælkesyren steget mig til hovedet
og givet mig følgende kraniebrud,
Me1•e skematisk består problemet i

svar, for det er rart at vide, om
jeg skal spil le på søndag, eksempelvis om andre ligestillede komme1' ti 1 kampen 1
Hilsen "En der vistnok kender et
li, K, medlem •
Kære ovennævnte
Jeg har svært ved at sæt ti: mig ind
i problematikken lille ven, da Jeg
ikke er li, K, medlen1 (læs venligst
din ,,rganisationsplan/.i Jeg kan
doq kun se at sJfremt vi skal have
sp~'rtslig suaes er det jo bidende
n.ødvendigt ilt holdet møder op nJr
der skal spil les og ikke en dag
senere, Jeg vil dog foresU dig at
gJ til Keld Herlev, som sJ formidler kontakten videre til U,K, (se
iqen orqinasationsplanen), St'DI sJ
en sn~k med kampfordeleren Allan
vil finde ud af tingene.I

i

Jeg håber at I alle er tilfredse
med svarene, Husk, at er der noget
der ligger dig på hjertet, så
skriv til mig, for som jeg plejer
at sige:
HVIS DU VIL SLIPPE MED SKRÆKKEN,
SA FAT PENNEN OG SKRIV TIL "SPRÆKKEN!
TH0/1/JS

(De øverste trekanter markerer
spilledatoerne, De nederste trekanter
markerer
fremmødet til
kampene og den vandrette streg =
velstandspukkel på hjemmefronten!>
Her vil jeg k j ære redakteur bede
dig forklare, hvordan man som U,K,
medlem, får disse to kurver til at
ha1·monere , Jeg kræver
hurtigt
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Ho1trupsgade 14 . 8600 Silke no rg

RIPOSTEN PA PLEI IEN
DARTTURNERINGEN
Fl·eda·~ den 31, marts 1989 blev
der i Sumpen afholdt uofficielle
klubmesterskaber i dart,
CARLSBERG, RIPOSTEN og STØTTEFORENINGEN stod for arrangementet,
der blev en stor succes, 20 74'ere
deltog aktivt og 10-15 som tilsku-

ere,
b
CARLSBERG havde foræret klub en
en helt ny dartskive samt et par
sæt dartpile, så udstyret .va.r l
orden, Det var med stor opt1m1sme
at de aktive pilekastere starte?e
konkurrencen, og det viste. sig
hurtigt, at ikke alle favoritter
kunne klare presset!
Klubbens formand startede meget
nonchelant i en af de svære puljer, men måtte sande at hovmod
står for fald, Han forlod turnel'ingen ti 1 sto1• ærgelse for"",
ham selv, I første 1•unde n1åtte v1
ligeledes tage afsked med Poul
Mojn (der dog følte sig snydt af
dommeren> Karsten Skovgård, Poul
Østerby' Claus Jensen (det lykkedes dog for Fubs at komme på tavlen, Red,) samt 3 af 4 redaktører
fra RIPOSTEN - nemlig mesterkaster en søren Adsbøl og så Mureren
og dennes broder (suk) Jens Wernner, Den 4, redaktør - Finn He~lev
- skulle senere vise sig at spille
en afgørende rolle!
12 videl'e til anden runde hvor
halvdelen skul le so1·teres fra,

Her va1· de1· virkelig tale om
overmatchning for nogle af de
heldige fra første runde. Således
måtte Allan Geisshi1•t, Kresten
"Spjald", John "Zak", Mogens Kjær
samt klubbens sekretær Thomas
Mørch og kassereren Per Mose
forlade arenaen i mellemrunden, De
6 bedste til semifinalen var
herefter fundet!
Her viste det sig desværre at den
store arbejdsbyrde arrangørerne
havde lagt for dagen blev afgørende, idet Chr, "Købmanij" og forhenværende Finn meget udkørt måtte
"lade li ve t" , Nog 1e ta 1te om af talt spi 1, så de to kunne forberede
præmieoverrækkeisen,
Men
dette skal vi lade være usagt,
3 unge, nye 74'ere mod gamle
Jørn, Sidstnævnte blev nr. 4. De
øvrige 3 kæmpede en brav kamp, men
det var Lasse der trak det længste
strå, ET STORT TILLYKKE TIL LASSE,
N1·, 2 blev Kurt (han burde have
holdt sig til pilespil let, Red,)
og treer blev Jens PETER Husted,
Tak til del tage re og klubben og
ikke mindst CARLSBERG DEPOTET i
Silkeborg v/Erik Kvorning for en
g1)d aften,
VI HABER AT TURNERINGEN VENDER
TILBAGE NÆSTE AR,

T elf. 06 - 82 28 40
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