»RIPOSTEN«
Boldklubben af 1974 · Silkeborg

Fra rygternes overctrev
DET FORLYDER FRA PALIDELIG KILDE :
- at Benny er blevet stoppe i firmabilen forleden - solo, Han får
nu en bøde for overlæs,
- at Svenne selv vil lave sine nye
tænder, Kindtænderne bliver
af
Wolframkarbid, Fortænderne i brudfrit chromnikkelstål.

- at formandens bevægelsesmønster
på banen nu er en kendt viden om .
Kunsthåndværkerskolen sender et
hold kursister i skulptørkunst.
- at Jens Husted er taget til
Frankrig for at hjælpe med at
trampe vin. Den nye vin hedder
Bourg•:rnge sur pastis. (Kort varsel),
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Hvem skal jeg tale med?
B-74 Silkeborg
Klubhuset
Marienlundsvej
Tlf. 06 81 53 57
Bestyrelsen:
Formand
Niels Henrik Buch
Færgevej
tlf. 06 81 13 57
Kassere(
Per Hammershøj
Nyvangen 54
tlf. 86 81 20 62
Fihn 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
KaiVeng
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

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

Chr. Simonsen
Falstersgade 12
tlf. 86 80 13 91

Udtagelseskomiteen
Kresten Knudsen

Støtteforeningen
Formand
Christian Simonsen
Falstersgade 12
tlf. 86 80 13 91

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

Søren Fæster
Knudsgade10
tlf. 86 81 19 41
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Lotte Sørensen
Landlystvej 49
tlf. 86 81 61 46
Niels J. Nielsen
Lyngbygade 75
tlf. 86 82 71 52
Kim Konnerup-Møller
Almindsøvej 30
tlf. 86 82 48 04

Poul Østerby
Balle Kirkevej 34
tlf. 86 82 60 97

Kampfordeler
Allan Geisshirt
Odinsvej 25
tlf. 86 81 62 19
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
Lyngbygade 19
Søren Adsbøl
Jacob Paludansvej 52
tlf. 86 81 25 26
Jens Peter Jensen
Frederiksberggade 56
tlf. 86 81 07 59
KajVeng
Baunehøjvej 67
tlf. 86 81 34 76

VOKSEVÆRK ELLER HVAD?
Der var engang for længe siden,
at Silkeborg B,74 var en lille, overskuelig forsamling af glade
boldspillere - sådan er det ikke
længere!
Vi er stadig lige glade for det
lille spil - men nu er vi mange,
ofte uoverskueligt mange, Flere og
flere nye ansigter og navne finder
vej til B,74, og der skal ikke
herske tvivl om, at de alle er
hjerteligt velkomne!
Derimod må man ikke se bort fra ,
at det kan være problematisk for
en forening som vores, pludseligt
at få vokseværk,
Vi har både f;r, men i særdeleshed efter turneringsstarten i år,
fået mange nye spillere , Dette har
medført at flere nye men også gamle B,74'ere ikke har kunnet spille
så meget bold, som de havde lyst
til, Dette forhold er problematisk,
Vi har ikke i den mørke vinter
forudset denne udvikling tilstrækkeligt til at tilmelde flere end
to nye hold, 1 veteranhold + 1 damehold, I næste sæson vil der være
basis for at tilmelde endnu et serie 6 hold,
For UK er det naturligvis lidt af
et luksusproblem, at kunne vælge
og vrage mellem mange spillere.
Man bør selvfølgelig i lodtrækningen huske at tage hensyn til den
nævnte situation,

Man burde måske også tage problematikken op i forbindelse med
træningsturneringen Hjejle-cuppen ,
hvor mange spilleglade mandspersoner gik løse rundt uden at f!
deres bevægelsesbehov tilfredsstil let, Et ekstra tilnieldt hold
af anden- og tredieholdsspillere
kunne afhjælpe dette,
For at holde B,74-ånden i live er
det også vigtigt -at de nye spillere indsluses i klublivet på en
lempelig måde - derfor må de "gamle kæmoere" helst ikke opgive
"kampen~, hverken for den gode
gamle klub eller for det ædle
spil!
I 1rbødighed
Herr Formanden,

UJKøb dine sportspræmier hos fagmanden

GULDSME DEFO R RETNINGEN

Friedrich
TORVET 108

8600 SILKEBORG

TELF . 06822120

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

Hindbold
HEJ HANOBOL0/1EOLE/1l

MULIGHED FOR BADMINTON I 8,74:

Så starter vi gamle aktive
bolddrenge igen. Turneringen
starter i weekenden 7,- 8,
ber, men mere herom senere .
Derfor vil jeg indkalde til
boldmøde i "Sumpen"

hånd89/90
oktohånd-

TORS0/16 0, 28, iJ.9, 8.9 kl . 20, 30

hvor vi vil diskutere den kommende
sæson,
Igen i år vil de.t være utroligt
billigt at spille håndbold i B,74,
Kr, 75,- pr, sæson+ kr, 10,- pr,
kamp!
Såfremt der er nye ansigter, som
ønsker at blive medlem eller støtte håndb1) l da f delingen, bedes I
venligst give mig besked,
Jeg håber på stort fremmøde,

Håndboldafdelingen har besluttet
at leje vore holdtimer ud til badminton, idet vi ikke selv kan
samle folk en fredag aften , Ærgeligt men desværre sandt,
Prisen for 2 timer bliver 300 kr.
pr, bane pr, sæson, Kan evt. lejes
for 1 time ad gangen for 200 kr,
pr, bane pr, sæson,
Tiden er fredag fra 20,00 - 22,00
med start den 6, oktober 1989! Der
er 6 baner til rådighed, og hurtig
tilmelding tilrådes! Evt, interesserede bedes kontakte Finn Herlev,
tlf' 86 80 06 05,
PJ Mndboldafdel ingens vegne

Benny

01.10.89 17:50

SKÆ6KÆR-HALLEN

08.10. 89 14:45

SILKEBORG-HALLERNE HAL B B74, Silkeborg

- Hauge-Thorning

\is:oo

KJELLERUP-HALLEN

Levring IF

- B74, Silkeborg

29.10. 89 10: 10

ENGESVANG-HALLEN

Engesvarig Boldklub

- B74, Silkeborg

04.11.89 112:00

GØDVAD-HALLEN

B74, Silkeborg

- Karup-Kelvrå IK

12.11. 89 ' 13:40

BORDING-HALLEN

Bording KFUM

- B74, Silkeborg

26.11. 89 i14:55

SILKEBORG-HALLERNE HAL B B74, Silkeborg

- FreM Skelh•Je 2

03.12.89 9:45

SILKEBORG-HALLERNE HAL B B74, Silkeborg

- 0.Bording-Balle 6F

15.10. 89

I

IF CentruM, Skægkær

- B74, Silkeborg

Kontaktperson:

Damefodbold
Lad os starte med at gøre lidt
status over turneringen!
B,74/1 skal nemlig i sidste kamp
møde Funder, Funder er på 1, pladsen og har kun sat 2 points til,
mens B,74/1 har sat 3 points til.
Slaget star tirsdag d, 19/9 kl,
19 ,15 i Funder City, Resultatet af
denne kamp blev 0-0, Et resultat,
som holdet var særdeles tilfreds
med, fordi de så slap for at spille kredskampe, Men som træneren
derimod syntes var stærkt utilfredsstillende,
B, 74/2 mangler stadig 3 kampe,
Resul tatmæssigt er det ikke gået
så godt for dem, Det skyldes at de
er et hold, som består af helt
nye, unge spillere, Vi tror at de
næste år har fået spi Ilet holdet
så godt sammen, at de vil kunne
komme til at blande sig i toppen,
Kammeratskabsmæssigt går det godt
for begge hold, Vi har planlagt en
fest fredag d, 22/9, hvor stort
set alle har meldt sig til - strålende!

Nyt syn

LissaJuul
tlf. 06 80 05 49

Til Hejre-cuppen var der ikke
særlig stor opbakning , Men vi håber at I alle vil reservere den 1,
week-end i august til næste år til
den store Hejre-cup!

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

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

Johansen
Specialoptik

Henning Johansen . Vestergade 28 v/t-:41ldtjyllands Avls . 8800 Siikeborg . Tit. 08 82 14 83
~10.12.89 15:00

GØDVAD-HALLEN

Gødvad GIF

·

- 874, Silkeborg
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Sekseren

•

SIDE 6 OM OG AF SERIE 6
Efter en forrygende god indsats i
forårsturneringen, med en række
gode kampe med sejre og et par enkelte nederlag, kunne serie 6 Det stærke Hold - oversomre i toppen af serien! En noget uvant situation for holdet.
En medvirkende årsag til denne
placering er uden tvivl en vis
Tony, der med ikke færre en 23
(treogtyve!! l mål, lagde sig i
spidsen for topscorerlisten i
B,74, Men også Kaj Keeper har haft
en finger Celler flere) med i
spillet. Pragtredning har afløst
pragtredning,
Der har også været en større stabilitet på holdet, Op til flere
gange har vi kunnet stille med
næsten samme mandskab, hvilket er
en god ting - og næsten et mirakel, når man tænker tilbage på
ti dl igere tider, Holdets succes
gjorde sig også gældende, da Silkeborg Kommune så sig nødsaget til
at flytte kampen mod ØBG til selveste Silkeborg Stadion, Det var
en fryd at se en så tæt besat tribune!
En anden årsag har måske også været det store antal kampe om torsdagen, Søndagskampe er nu ikke
vores livret, Det er nu også lidt
uoverskueligt at skulle op så tideligt dagen derpå, og ikke bare
kæmpe mod modstanderne, men i fle-
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re tilfælde også mod en god gang
tømmermænd! Men det problem må vi
se at få klaret, Efteråret byder
på en hel del at den slags utilbøjeligheder,
De første to kampe i efteråret,
har vist, at Det stærke Hold er
ude på at følge succeen op, Gjessø blev på vores hjemmebane slået
med 5-2, selvom 2, halvleg ikke
helt kunne leve op til standarden,
Så gjaldt det Gødvad ude, Da
klokken sneg sig hen mod de ti minutter i ti, og Kaj endnu ikke var
dukket op med tøjet, var stenmingen helt i top, Men han koni, og
der var ingen undskyldning: vi var
nødt til at spille! Det gjorde vi
så, og stik mod alle forventninger, kunne vi ca 1~ time senere oå
fra banen med årets første uafgjwte resultat, 2-2 blev det, Et
resultat vi godt kan være tilfredse med!
Til sidst endnu et nødråb: HVORNAR FAR VI EN NJ16LE TIL Bt9REN???

Det er efterhånden daglig rutine,
at der ikke er nogen til at tage
sig af baren, når serie 6 har
spil let, og det er da tosset at
vi skal ind · i en døgnkiosk for at
købe sodavand, For slet ikke at
tale om de penge klubben går glip
af i tabte øl-penge, når Det stærke Hold har slæbt sig en rigtig
B,74 tørst til!
I

~

.fodbold

HVEM FIK RET?!!?
I sidste nummer af RIPOSTEN omtalte vi de problemer førsteholdet kunne få med at sikre sig oprykning til serie 4, I perioden
herefter, dvs, til og med den første kamp i efteråret, tabte holdet
overhovedet ikke, Dette fik mange
ti 1 at omtale RIPOSTENs pessimistiske spådom i hånlige og. bedrevidende vendinger; men som manoe ved
ler den der ler sidst allerbedst,
selvom dei· vel ikke er meget at
grine af i holdets nuværende situation, I de følgende 4 kampe var
3 af dem mod andre oprykningskandidater, nemlig Gl, Ry, Bryrup og
duksene fra Galten, De to første
løb begge af med smalle, ærgrelige
etmålsnederlag, hhv. 2-1 og 1-0,
mens suveræne Galten vandt 3-0,
Ind i mellem disse kampe blev det
dog også til en 3-1 sejr over bysbørnene fra B 78, Men samlet må
man sige, at spillet har været
mindre godt, og selvom resten af
efterårsprogrammet ser ret overkommeligt ud, så ser det ud til,
at alle planer om oprykning må
gemmes til næste sæson,
Ser i e 5 .2 , f i k en f in start på
anden halvdel af sæsonen med 4
points i de første 3 kampe, bl.a.
i kraft af Risvig Seniors opild-

Kontaktperson:
Jens Peter Jensen
tlf. 06 81 07 59

nende kampråb fra sidelinien, Men
herefter løb holdet ind i det, som
må betegnes som 'utur', Først blev
en 1-0 førino forvandlet til et 12 nederlag -til Engesvang på 2
hel1jige mål, det sidste blot 15
sekunder før d1:immerens sidste
fløjt, Derefter fortsatte uheldet
mod et af t•:ipholdene, Resenbro,
Holdet fightede forbilledligt og
kombinerede glimrende, men atter
tabte holdet på et 'billigt' mål,
Su1·t sho1t, Holdet er dog i en så
jævnbyrdig kreds, hvor alle slår
alle, at der stadig venter mange
points i de resterende kampe,
Sekserne spiller stadig langt
over tidligere års standard, men
holdet er stadig ikke meget for de
·~yse lige søndagskampe, Læs videre
på den sandfærdige beretnino om
serie seks af serie seks på -side
seks,
Til slut skal der herfra komme en
opfo1·dr i ng angående den uoent li oe
træning, En enkelt træni1iosaft~n
var der arrangeret skudtræning ved
keeperne Chr, og Torben kombineret
med det sædvanlige 'spillen på to
mål', og dette var sjovt; ikke kun
fordi det var anderledes, men også
fordi det blev holdt i 'B 74ånden', hvs. at det hele tiden var
sjovt fremfor sur pligt (måske lige med undtagelse for Allan der
I
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fik en mindre venlig irettesættelse af stadionforvalteren, fordi
Silkeborg Stadion var blevet bombarderet med vildtflyvende bolde,
til stor i1·ritation for de, der
deltog i det stævne der blev holdt
derinde, Allans undskyldning var:
"Jamen, vi ka' ikke gøre for, vi
ikke er bedre!"),
Altså: skudtræning ville være
godt en gang im'ellem, både for
træfsikkerhedens og afvekslingens
skyld,

TURNERINGSPLAN FORAR/EFTERAR 1989
SERIE 5, / ,

SIF - 8,74
B.74 - Gl. Ry IF
B,78 - B,74
B,74 - Bryrup IF
Galten GF l - B,74
B,74 - Ry SK,
B,74-S,Vissingl
Låsby B, 2 - B.74
SKS - B.74
B,74 - Funder GF 2
Skovby IF l - B.7 4
B.74 - SIF
G1, Ry IF - B, 74
B,74 - 8,78
Bryrup IF - B.74
B,74 - Galten GF 1
Ry SK. - B,74
8,74 - Låsby B, 2
S, Vissing 1 - B,74
B,74 - SKS
Funder GF 2 - B,74
8,74 - Skovby IF l

* = Vundet uden kamp
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2- 4
l - 4
l - 3
:3 - l
6 - 1
2 - O*
1- l
0 - 10
0 - l
5- 2
0- l
8- 0
2-

1

310023,09
30,09
07,10
14, 10
22, 10

1
0
3
2*
kl
kl
kl
kl
kl

2P
2 P

4P
6 P

6P
8P
9P
11 P

13
15
17
19
19
21

P
P
P

P
P

P

21 P

21 P
23 P
13,30
13,30
13,30
13.30
10,00

SERIE 6

•

~.~~~~~0•9
Telt. 06-82 28 '40

SERIE 5,2,

FK 73 - B.74
B,74 - Ø. Bording
Virklund B, - B,74
B.74 - Engesvang
Resenbro - B.74
B,74 - Funder GF 1
Skægkær - 8,74
B,74 - Sejs/S, IF
Them GF - B.74
B,74 - Vinderslev
8,74 - Ry SK,
B,74 - FK 73
Ø, Bording - B,74
. B,74 - Virklund B,
Engesvang B. - B,74
B.74 - Resenbro
Funder GF l - B.74
B,74 - Skægkær
Sejs/S, IF - B,74
B,74 - Them GF
Vinderslev - B,74
Ry SK, - B,74

3- 0

0p

1
1
3
2

0
2
4
4

-

3
2
1
1

3- 4
2- 3

p
p

p
p

4p
6p

1- 1

7p

2- 2

8p

0 - 4

8 p

5- 3

10 p

0
1
2
2

-

0
l
l
1

0 - 1
3 - 1

23 .09 kl
30' 09 kl
08 ' 10 kl
15 ' 10 kl

22 ' 10 kl

Gjessø UF 2 - B,74 0 - 5
B,74 - Gødvad GIF 1 3 - 7
Sejs IS , IF - 8. 74
3- 5
B.74 - SB
0- 5
B,74 - Virklund 8, 4 - 2
Engesvang FR - B.74 2 - 0#
8,74 - Vinderslev 1 9 - 1
Bryrup IF - 8,74
3- 4
B,74 - Resenbro
3- 8
SKS - B,74
3- 7
B,74 - Ø, Bording
6 - 2
B,74 - Gjessø UF 2 5 - 2
Gødvad GIF 1 - B,74 2 - 2
B,74 - Sejs/S, IF
2 - 3
SB - B,74
3- l
Virklund B. - B,74 0 - 2*
B,74 - Engesvang FR 13 - 4
Vinderslev l - 8,74 24,09 kl
8,74 - Bry1·up IF
Ol, 10 kl
Resenbro - 8,74
07,10 kl
B.74 - SKS
15,10 kl
Ø, Bording - B,74 21 ,10 kl
# = Tabt

2P
2P
4P
4P
6P
6P
8P
10 P
10 P
12 P
14 P
16 P
17 P
17 P
17 P
19 P
21 P
11,30
10,00
16,00
14,00
13,30

uden kamp

* = Vundet uden kamp

11 p

12 p
14 p
14 p
14 p
14 p
16 '00
13 '30
10 .00
16 . 00
10 '00

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

TLF. 06 82 9133

HJEJLE-CUP
Lørdag den 5, august afholdt
B,74's herre- og dameafdeling hhv.
Hjejle- og Hejre-cup, Der var deltagelse af 6 hold i begge turneringer!
I Hjejle-cuppen kom B,74 i pulje
med cuppens formodet bedste ho:>ld,
Lemming samt ærkel'ivalerne fra
Virklund, mens der i pulje 2 var
deltagelse af ØBG, SIF og SKS,
B,74 mødte i sin første kamp
Virklund, Vore spillere havde
mindst 901 af spillet, men uheldet
var, som s& mange gange før i
Hjejle-cuppen, ude efter os. Virklund kom foran pA et godt hovedstød i første halvleg, B,74 blev
dog ved at presse, og i anden
halvleg gav overtaget i spil resultat, Michael Andersen fra Virklund lavede et pragtfuldt selvmål
(gnæk, gnæk), men dette var desværre det eneste B,74 mål i denne
kamp, hvilket vore spillere var
stærkt utilfredse med,
I den næste kamp, var det med nogen bævren, man tog imod Lemming,
B.74 fandt dog hurtigt ud af,
atderes forsvar var til at tale
med, Desværre stod fru Fortuna os
hel ler ikke bi i denne kamp og
Lemming kom foran 1-0; men Tonnymange-mål ville det anderledes ,
Først scorede han til 1-1, og i
anden halvleg var Tonny ved at
slippe helt fri for mål, da han
brutalt blev nedlagt, hvilket korrekt udløste et r•dt kort til den
voldsomme Lemming forsvarer, Efter denne hændelse kom do)mmeren,
en af Frede og Jacks skakvenner,
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desværre til at spille en meget uheldig rolle. En af Lemmings angribere skvattede, og der blev
·dømt straffe. Dette fik Thomas
Mørch til at fare i flint, og fortælle dommeren hvad han havde,
eller rettere ikke havde, at flytte med, 10 minutters udvisning til
Mørch, Vi tabte i øvrigt 2-1, og
skulle nu for Gud ved hvilken gang
spille om den ærefulde næstsidsteplads - denne gang mod ØBG,
Her trak B,74 for engangs skyld
det længste strå, De 3 mU blev
sat ind af "Zak, Mørch og Mulle",
Finalen kom, som ventet, til at
stå mellem Lemming og SIF, og resultatet blev 2-1 til fø1·stnævnte,
I kampen om 3, pladsen løb Virklund af med sejren på 2-0 over
SKS,
I damernes Hejre-cup stillede
B,74 med 2 hold, Centrum ligeledes
med 2 ho 1d og Lemming og Funder
hver med et enkelt, Desværre har
redaktionen ikke været i stand til
at finde nogen, der husker de enkel te resultater, hvilket nok
skyldes, at vi kun kontaktede Lissa, Faktum blev at Funder blev nr.
1, Centrum/l nr. 2, B,74/1 nr,3,
B,74/2 nr, 4, og da Centrum/2 ikke
gad at spil le om 5, - 6, pladsen
blev de sidst, mens Lemming derfor blev nr. 5,
Det sp•:>rtslige var altså ingen
stor succes på herresiden, mens
damerne endnu engang hev en pokal
hjem til vores kæm~e pokalskab,

Hvis det sportslige ikke var noget at råbe hurra for, var aftenens fest det derimod! Lækkert mad
og "Sumpen" festligt pyntet, John
Mogensens sange genlød fra ungdomsafdel in•3ens bord (læs 1, holdets bord) det meste af aftenen
godt dirigeret af Kresten von Karajan van der Spjald, En meget
festli·~ aften, der kun kan fA os
til at se frem til afslutningsfesten den 28, oktober i lunden,
Økonomisk blev det også noget af
en succes, Man regner i Hjejlecup-udvalget med et overskud pA
ca, kr, 5-6,000,

ØBliJB

HER OVERRÆKKER B.74'S FORHAND HAVE VANDREPOKALEN TIL LEHHINGS
ANFØRER KCJRT NIELSEN
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Portræt af en B. 74 sponsor
NYT! NYT! Jane har som mange ved
støttet B 74 i mange år, men nu
kan DU støtte B 74 endnu mere, Det
kræver blot, at du bliver klippet,
tager sol eller køber dine hårprodukter i MK SALONEN, Når du så betaler hos Jane, si1;ier du, at du
kommer fra B 74, og så får du udleveret et kort - ikke et klippekort, men et visitkort - som du så
bl1)t skal give videre til Thomas
Mørch, Med denne handling giver
Jane hele 10 I af det beløb du har
købt for til klubbens slunkne pengekasse,
Som det ses på den anden side
klipper .Jane alle uanset køn, alder,
hudfarve og race,
så
derfor: STØT !IK S//LONEN - f/(/:..E /:.."l!N

MK SALONEN GIVER PENGE TIL B 74
Midt på Søndergade driver Jane en
lille, men hyggelig frisørsalon
for både mænd 1)g kvinder (deraf
navnet),
I MK SALONEN kan du blive klippet, pet'manentet, få farvet håret
osv. - Jane kan gøre selv din vildeste hårfantasi til virkelighed,
I MK SALONEN er du altid sikker på
at få et professionelt råd ang.
netop DIN hårpleje, og i salonen
er der mulighed for at købe de
bedste hårartikler til rimelige
priser,
Endvidere kan du også gå i solarium i MK SALONEN og forvandle din
blege, aspargeshvide krop til en
lække r , chokoladebrun sag til stor
mi sunde lse for dine omgi velser,
PÅ BILLEDET SES JANES NYINVESTERING: EN BARBERSTOL DER, SON
DET SES PÅ BILLEDET, KAN HÆVES EKSTRAORDINÆRT HØJT FRA GULVET. SÅ NU HAR BRUNO INGEN UNDSKYLDNING FOR IKKE AT BLIVE
KLIPPET! <TUREN OP TAGER UNDER 1 HINllT OG DER SERVERES FORFRISKNINGER UNDERVEJS>.

FOR OIN EGEN SKYLD" /'!EN 065.4 FOR
/:..'l{lBBENS.I
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OLD-BOYS NYT!
OB teamet har i denne sæson fået
foretaget en kraftig b•:>ldtransfusion, Unge fremadstræbende og målrettede spillere har ved almindelig smiskesmil og talent udraderet
dekorative sværvægtsspi liere, så
disse i dag er at finde i den lokale "I'm your dream, baby" turnering, for spillere født før Hans
Hedtof ts forlis,
Kendetegnende for begge hold har
vuet en gang vege tab i 1sk kompot,
med lige dele storsejre og n-1ikri:iskopiske nederlag,
"A star was b•:>rn" ved Bal leskolen, hvor "The smart ass" <Stephen) efter et gigant-size-extrabonus-mål, fik "Brian Stifinder"
samt "Remoulade Knud" til at bevise, at spild-af-tid-afleveringer kan •:>msættes i k•:>ntante mål,
hvilket iøvrigt medførte at "Tortilla Svend" straks ophævede
tyngdeloven og erklærede Niller

som fast mand på holdene - hvilket
vi andre har ~idst i flere år!
Selv Søren Vad fra Ry - nej ikke
Gl, Ry - (i øvrigt født i Bøvl) har
meldt si·~ under fanerne, dog uden
at slide græsset så tyndt, som
visse andre dele på hans aerodynamiske kNp,
Spillerne ha1· igen i år haft mulighe1j fo1· at bevise deres åbne
forhold til Øl, hvilket hal' givet
megen hygge i klubbens odiøse lokaler, hvor dem som tror de ved
alt om bold, irriterer os, der ved
alt! 3/4 tonnerne Karsten og Bongo
har på sædvanli·~ pacifistisk vis
erkendt, at V•:> res succes på banen
ikke går 1:>s til hjernen, men nærmere ti 1 munden og lad disse to
vrøvleres ord være et forbilled
for generationen efter Klitte/Golle!

VETERANHOLDET I B.74: STAENDE BAGERST FRA VENSTRE: SØREN VAD,
CHR. KLITTE, SVEND THORUP, STEPHEN KNUDSEN, LARS XØLLER, OG
HOLDLEDER INGOLF SØRENSEN. FORREST FRA VENSTRE: KNUD PETERSEN
BRUNO N JELSEN, BRIAN SØRENSEN OG N !ELS JØRGEN NIELSEN

Oeres udsendte
ltfandagsslagteren

UJ-HOF er ikke det værste vi har

SILKEBORC

Depot v/ Erik Kvorning
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Det er koldt på ·toppen
PA SKI I .JULI?
Va~dski skulle man tro, men nej,
I. lignes - Fra11krig kan det fakt~sk" lade sig gøre at stå på "rigtige ski, man skal bare højt nok
op, Det stod der ihvertfald i
brochuren! Der stod også at man
kunne. spille tennis, windsurfe og
gå. til bodybuilding, leje mounta1nbikes, spille golf plus en hel
masse mere,
D~t viste sig at holde stik, Så
h~is man hører tp dem der gerne
vil holde en aktiv ferie og ikke
bar~ sidde i en mørk lagt bar 00
pleJe kæferten, (det lyder ellers
godt), så er mulighederne til stede,
En dag kunne se således ud: op
kl, 6,00, . ,morgenmad; med liften
k1· 7· 00 · På sk i fl' a 7 30 ti 1 ca
l3.30, En halv times s~lbadning i,
2200 meters højde <et kvarter svarer til ca, 6 timer i Danmark) •
med liften ned ca, kl, 14,00, Di~
rekte i opvarmet Sll'immingpool ,
evt · suppleret med et par kolde
Øl, D~refter hjem til lejligheden
og .hvile lidt, Ca, kl. 17,00 er
der et par timers tennis, Så er
der badetid, lidt Williams under
a~mene'. og ud og spise en overdådig middag til en havltredser!
Bagefter føler man sio lidt træt
I løbet af ugen kan~ man så su~
p~ere med forskellige andre aktiviteter, f ,eks rafting , Det er noget med en gummibåd, en styrt-
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hjelm, en våddragt og en padel, og
så går det ellers ned ad en smeltevandsflod hvor vandet er ca. a- 9
grader! Det går stærkt og det
gælder om at samarbejde og lystre
~e ordrer, som kaptajnen giver:
ikke ro baglæns når han siger forlæns, forstå at left er venstre
right er højre og at kunne inds~
at ~et er mest praktisk når padlen
er l vandet osv, Nå, men det kunne
næsten alle finde ud af,
Forøvrigt vandt Christian Købmand
e~ ekstra rafting-tur i et lotteri,
Gevinsten skul le "afhentes"
ved en gummibåd, hvori der befandt
sig en smuk ung dame, Christian
fik forklaret på gebrokkent esperanto at han ikke selv ville have
turen, men istedet forære den væk,
(Damen talte iøvrigt glimrende
engelsk), Men han ombestemte sig
og meddelte den måbende dame: "I
am selv going", Sådan!
De spiller også fodbold i Frankrig, Vi var tilmeldt en sådan
turnering, men vi måtte indkassere
et meget knebent nederlag i en
kamp hvor Kirsten Købmand iøvrigt
scorede et blændende kludemål, og
hvor Fætter BR vanen tro pustede
og prustede og bøvlede sig gennem
hele kampen, men ligemeget hjalp
det altså , Bagefter kampen, da vi
var på vej hjem, kom Lotte Købmand
med en bemærkning, soo1 vi der var
tilstede ihvertfald vi 1 huske

Henvendt til Kirsten, men med adresse til Fætter BR, hvis fodboldmæssige ØH-kvaliteter hun aldrig
før har stiftet bekendskab med,
(hun var tilskurer under kampen),
sagde hun: "Han spil ler da ikke
fodbold til daglig, gør han vel?"
Bemeldte herre stoppede op som
ramt af lynet, selv det meget velsmurte snakkeapperat , der i tidens
løb skånselsløst har tømt mangen
en sparegris, nægtede at fungere
(ahh!) Det var måske fordi det gik
op for ham, at det er fra de uvidende, fulde folk og børn sandheden kommer, Halleluja,
Efter sådan en aktiv uge, hvor
der sker mange ting og hvor man
måske ikke lige tilpasser sengetiden efter hvad næste dag byder på,
så er det måske ikke så mærkeligt,
at der sker nogle forskydninger
mellem de solskoldede ører. Men
ligefrem at anbringe Kalahariørkenen på Nordpolen, hvilket skete
under et spil Trivial Persuit, ja,
det er for det fHste ikke nemt,
det er også upraktisk! Men det er
morsomt, Det syntes Fætter BR ihvertfald, i modsætning til påstandens ophavs(kØb)mand, for han
gik direkte i seng!
Sådan er der så meget, men en
fantastisk tur var det ihvertfald
så hvis ellers lignes ligger samm~
sted næste år, så prøver vi nok
igen!
Zl!RBRJ66EN

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

NYT FRA SPONSOR!JDVALGET
Afslutningen af 1989-sæsonen nærmer sig, og allerede nu skal næste
. års sæson planlægges, En af de
vigtigste opgaver er tegningen af
sponsorkontrakter, Sponsorudvalget
er i fuld gang, men behøver DIN
hjælp for at sikre, at alle B
74'ere er (pænt) påklædte på banen, Klubben har flere aktive medlemmer end nogensinde t•r, så enhver ide, en mulig kontakt, kan
gavne os alle, Kontakt Kai Veng og
hør nærmere,
KONKURRENCE! Gæt samtlige 13 sponsorer på f•rsteholdets <serie 5,1)
trøjer og vind et gavekort til
"Sumpen", Dit skriftlige svar skal
være i RIPOSTENs postkasse i "Sumpen" senest TORS0/16 O. 12. 10. 89

STØT vore annoncører -de støtter os. -
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GlJLLAPUNDERSØGELSE VISER STOR ARBEJSLØSHED BLANDT JOURNALISTER!

rigeste 40%, der fortrinsvis bestod af veletablerede erhvervsfolk
i møbelbranchen og højtstående finansmænd fra bankverdenen, og de
60% uden arbejde,
RIPOSTEN har forgæves forsøgt at
få en kommentar fra journalistforbundets formand, Gimajden Schriver
men dette var ikke muligt, da han
var blevet bortført af den shiitiske ekskremistgruppe "De røde
Manchetknapper", der kræver 400
tons vingu11111ibaraser uden svinekød
i løsesum for at frigive den fortvivlede journalistformand,
Efter at være blevet konfronteret
med arbejdsløshedstallene udtaler
Statsministeren fra sit efterårsresidens i Tisvildeleje: "Hven er
det der banker, det er Peter Anker".
Men eet er sikkert: til trods for
den sociale ulighed, udkommer RIPOSTEN også i fremtiden,

Opinionsundersøgelsesinstituttet
Gullap har med eneret for RIPOSTEN
foretaget en undersøgelse, hvis
formål er at klargøre erhvervssituationen blandt danske journalister.
Undersøgelsen blev foretaget
blandt medarbejderne på et velrenommeret klubblad med et oplag på
198 blade i en af landets mest
succesrige og ambitiøse serieklubber beliggende i det midtjyske søhØjland,
Resultatet viste, at der af redaktionsstaben, incl, udenrigskorrespondenterne, var en uhyggelig
stor arbejdsløshed blandt medarbejderne i deres c·ivile liv, Hele
60% af medarbejderne stod på undersøgelsestidspunktet uden arbejde, hvilket er over landsgennenisnittet. Endvidere viste undersøgelsen, at der var et stort socialt og økonomisk skel mel lem de

Deres omvendte

Vi har fra flere sider fået at
vide at vores tegnsætning er mangelfuld. Derfor følger der nu en
række kommaer, punktummer, simikoloner samt koloner, så kan du
selv, kære læser, indsætte dem
hvor de mangler:
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mange korrekte hilsner
redaktionen

HEDE I RYK
ærøvej 4, 8600 silkeborg
tel . 86 82 33 21

NYT FRA BESTYRELSEN
På utallige opfordringer fra dette udmærkede blads redaktion er
jeg, i kraft af min status som 1,
skrivekarl i besty1•elsen, blevet
sat på den urias-post at dække
klubmedlemmernes almene behov for
at vide, hvad der rører sig i bestyrelsen,
.
Og der sker jo enormt mange t1~g ,
Jeg skal her blot nævne nogle tiltag som bestyrelsen har lavet,
Bl,a, har vi på aktivsiden anskaffet en såkaldt 'bindspand' , der
fortrinsvis vil blive brugt af den
kvindelige del af foreningslivet
(og så måske også af OB'erne (ha ,
ha), red,), hvorimod den her(re)lige del af samme har måttet lade
sig tage til takke med, at der er
kommet lys over UK-bordet, således
at UK nu ved hvem de sætter på
hold,
Jeg skal også nævne, hvis
ikke
allerede har observerert det, at
der har været næsten klinisk rent
i "Sumpen" det sidste stykke tid ,
Dette skyldes Mureren, som faktisk
næsten dag, og især nat, har
opholdt sig i "Sunipen" og støvsuget, vasket borde, stillet øl på
køl osv, osv, Ikke eet ondt ord ~m
Thomas' rengøring, for han har JO
ganske simpelt ikke den tid til
rengøring, som Mureren bruger, da
vi jo alle ved , at Mureren hører
til de lidt mere arbejdssky elementer og ydermere trives ganske
fortræffeligt i "Sumpen", i meget
stort omfang endda!!!

Skulle I have yderligere interesse i at finde ud af, hvad vi foretager os i bestyrelsen, kan jeg
kun endnu en gang henvise til referaterne, som bliver sat op på
opslagstavlen i klubhuset, så
snart de forefindes.

n

bestyrelsens vegne
THOl'f/IS

(1)KONTINGENTPROBLEMER 1 !
Det er beklageligt at være nødsaaet til at bruqe dette fine organ
~Riposten) til ~t emne af så kedelig. karakter som kontingentrestance!
Men på trods af at 8,74 er
billig, hvad kontingent angå1·, er
der aodt oa vel en halv snes medlemmer, de~ har restance for forårets ookrævninq, Nogle har endda
ikke beialt for -efteråret '88,
Det er for dårligt! Alle disse
medlemmer er blevet kontaktet af
bestyrelsen, og bur1je derfor vide
at de er i restance,
Undskyld de sure opstød, men det
er desværre nødvendigt , OG Hl'S/( NU
AT BET/ILE ffTERARfTS KONTINGENT.til

Mr , Moose
Kasserer
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STJERNEDRYS

Da det efterhånden er et halvt år
siden vi sidst uddelte STJERNEDRYS, føler redaktionen at vi hellere må uddele 2 x 6 Øl til to af
klubbens medlemmer!
Først og fremmest vil vi, på
opfordring fra klubbens kasserer
give Jens Husted 6 skabskolde øl
for sit store økonomiske hjælpepro·~ram til klubben, der får Marsha 11-h j il! 1pen ti 1 at l i gne en
falliterklæring, Det drejer (det
hedder Jens iøvrigt til mellemnavn, ha!) sig selvfølgelig om
Husteds målaktier, Til Hjejlecuppen var Jens i r-igtigt godt humør, så han var slet ikke i tvivl
da Per Riemenschneider "oofordrede" ham til at tegne en målaktie,
"10 kr. for hvert mål serie 5, 1
laver" ytrede ungersvenden, velvidende at serie 5,1 havde lavet ca
40 mål på det tidspunkt! Hvad det
ender med han må af med vides ikke, men at Jens er klubbens bedste
investering i år er der ingen

,,SPRÆKKEN''
tvivl om, Derfor "kære" Jens har
du ærligt fortjent 6 Carlsberg øl,
som d.u kan a1hente i Sumpen , når
det d1g lyster!
Det samme kan vi siQe til Erik
"Scheisse", Hvad han - bruger i
kørepenge for at komme til bold
hver lørdag er ikke småpenge, Erik
arbejder i Grenå, hvor firmaet
også har indlogeret ham, Men når
h~monerne kommer i kog må han tage
til Fredericia, hvor hans hjertes
udkårne bor, Så nogle lørdage kommer Erik direkte fra Grenå, andre
gange direkte fra Fredericia, Men
en ting kan man regne med, og det
er at han kommer, Derfor denne
lille kompensation i form af 6 øl
til ham!
Slut for denne gang, men husk du
også kan få del i vores STJERNESKUD hvis eller når du udfører en
lille eller stor tinQ for klubben
som kan få redaktionens hjerter
til at bløde! <F,eks ved at
bestikke os med Øl!)
-

I

Ja, så er SPRÆKKEN altså oå gaden
igen efter sommerpausen, og som
sædvanlig har jeg modtaget et hav
af gode og mindre gode indlæg, og
for at det ikke skal være løgn har
har jeg modtaget et spørgsmål,
godt nok mundtligt, fra en af
vores sponsorer! Det er et spørgsmål fra e11 ung, lovende håndboldspiller, som er ansat i Silkeborgs
bedste tøjbutik, der absolut INTET
har med afføring og engelske admiraler at gøre!
Spørgs111J.Jet: Er tøjbutiksindehavermedhjælpersuppleantelevaspirant
lige så frækt et ord som bi?
Hilsen k.Fl/11-drengen
Sf'RiKKEN: JA!
Ti J Sprækova2ren

Er det rigtigt, at du er i tamil ie med Michael Meyerheim? Du er
lille og krølhåi•et, og så kører
det hele rundt for dig på banen,
uden at det kommer nogen vegne!
Kollegiale hilsner fra BENT Bl'RGer

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

5mart mnds1Øj ti ham. Lev. til detftM folk

Til BENT Bl'RGer
6odt nok er jeg hjulbenet og n1i t
boldspi J tit en gJde h'r jer andre, men blot fordi jeg har krøl Jer
og er alternativ hØj, er Jeg Ik.KE
i familie med ffeyerheim.' Jeg slæ.qter ham n1Jske nok pi pJ andre n1Jder 1 men det er op til den ærede
læser selv at itøn1n1e , Fik du den
Burger?!?

TlL SPRlK/(EN

Jeg har lagt mærke til at antallet
af skilsmisser i B,74 over en periode har oversteget de giftemAl,
der er indgået. Tror De, at denne
heldige tendens vil fortsætte, så
vi til sidst bliver en klub af
lutter ungkarle?
Bigamisten
k'ære "Bigamisten"
OEf!ENT!i / Son1 alt andet her i
Jivet er klubben ogs.J bundet af
naturlovene" ialt fald Mgle al
dem" blandt andet tyngdeloven, men
den har intet med spørgsn1Jlet at
gøre" næh, den vi skal have fat i
er, at n,iassen i universet er konstant" eller noget i den stil, Jeg
tror det var flrkimedes el Jer en
anden af de gamle guttere som f,vrede den af en gang, /'len det betr
der altsJ, at nJr nogle gJr fra
hinnanden, s.§ skal nogle andre gJ
til hinnanden, Oet er al tsJ Jovbestemt. SJ St'm svar kan jeg sige
dig, at klubben l/LOR16 vil bestJ
af lutter ungkarle, om du sJ kan
lide det eller ej, Fes den ind,
Bigamist t'.IJ tak for sp.ørgsmJJet ,
Til Ordekvilibristen /'IØrch

Er sommerfestpavillionrestauratormedhjælperkoordinationsassistent i et eller to ord?
Oen Orblinne
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Til •oen Orblinne•
Hvad du sikkert ikke ved, sJ er
ordet so111 du har skrevet faktisk
n.rn1et pA en lille landsb,v. beliggende lidt nord for S111ansea i Ø'ales, SA hvis det er byen du tænker
p.I, er det et ord, men hvis du
tænket p.I vaske111idlet s.I er det i
to ord
skal deles efter
•1Jper•, (!)et 1u h'r.lvrigt p.I tilbud i brugsen i V1n1111else llbehage),
Tak h'r spørgsmAlet,

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

,,g

Det var SPRÆKKEN for denne gang,
Jeg håber at I alle kan lære lidt
af spørgsmålene og svarene, og
skriv nu hvis I har nogle spørgsmål, Tak for denne gang!

\.UJderingsinspektor
Kent Christoffersen
TU 06812182
Silkebo1g

\h.irde1mgsinspektør

Knud Mikkelsen
11f 06898326
Ry, Them . Silkeborg

>D

Kreditforeningen

Danmark
Distriktskontoret: S.nd•rvad• U · B100 Silkeborg ·Telefon 06 81 53 00

THO/MS

STØTTEFORENINGEN
Så er der igen problemer med "Den
sorte Kasse"! Da der p.t. er et udestående på ca, kr, 7,200 har
Støtteforeningen vedtaget følgende:
AL 6/LO I "OEN SORTE KASSE" SKAL
VIRE BRIJ6T NEO TIL KR, 0 INOEN OEN
I, NOVE/fBER /!JS!Ji EFTER OENNE OATO
VIL SKYLDNERNE BLIVE SENOT TIL INCASSO/AOVOKAT 11EO OE/MF FØL6ENOE
lfORARENTER 06 GEBYRER FOR S/(YLONfRS REGNING.'

Det er lidt kedeligt, at vi gang
på gang her i RIPOSTEN skal minde
folk om at få bragt deres regninger ned til et minimum; derfor har
Støtteforeningen bestemt at gå anderledes hårdt, men retfærdi·~t,
til værks denne gang,
Hvis du ikke synes at du har råd
til at betale hele regningen på en
gang, så kan du bare betale lidt
af ad gangen, Værre er det altså
ikke,
STØTTEFORENINGEN MENER ABSOLUT
DENNE ADVARSEL ALVORLIGT!!!!

NYT FRA
FESTUDVALGET
FEST FEST FEST FEST FEST FEST FEST
Endnu engang har FESTUDVALGET
den udsøgte forn•Jelse at kunne
invitere såvel klubbens aktive,
som passive, medlemmer til en afslutningsfest!
Da denne fest på en gang vil blive dette festudvalgs sidste og
samtidig vil markere klubbens 15
års jubilæum, vil der blive gjort
extra meget ud af specielt denne
fest, nøjagtigt som de foregående
to år.
TID

LØRDAG D, 28,10,89
KL. 19. 00

STED

LUNDEN

MAD

JA, MASSER

DRIKKELSE

KAN KØBES BILLIGT

PRIS

KR. 100 PR. PERSON
KR, 200 PR, PAR

TILMELDING

SKAL SKE TIL FEST\JDVALGET, OG GERNE
MEGET H\JRTIGT, SE
!ØVRIGT OPSLAG I
KL\JBBEN

FESTUDVALGET:

SE SIDE 2

Vi ser frem til at alle møder op
for at hylde klubben på denne specielle dag, •)g ikkll mindst sørger
for at vi vil få en sj1:iv, festlig
og fornøjelig aften i selskab med
B.74
FES Tllm'AL GE T

TIPSINOLEVERHJG

SKOVBO·PIBER
HAnchUme

DET H\JLE HOST

MUSIK

PIBER

ALT I
REPARATIONER
v....,...n
lover101 Midtjylands Avis)

Tif . (061 82 22 JO

KONKURRENCER:

SELVFØLGELIG

PRÆ~IER

FLOTTE, STORE OG
MANGE

STØT vore annoncører -de støtter os.·
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