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Kl O I, M I TE~ TERS~LEN 

Fra rygtemes overdrev 
DET FORLYDER FRA PALIDELIG KILDE: 

- at Michael "Bonecrushe1·" Klein 
har fået tilbud om at spille for 
Detroit Vikings i American Foot
ba 11 League fra næs te sæson, H•) 1-
det har netop fået en sponsorafta
le igang med First General Hospi
tal! 

- at Søren "Flasker" efter si n 
forrygende optræden ved afslut
ningsfesten, endelig får sin tv
debut ! Det foregår mandag den 24 , 
januar 1990 i Blinde-magasinet! 

- at Niels-Henrik "jeg-er-god-til
al-slags-sport" Buch har købt sig 
et par ski af mærket Ødipus med 
dertil hørende moder-binding! 
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Hvem skal jeg tale med? 
8-74 Silkeborg 
Klubhuset 
Marienlundsvej 
Tlf. 86 81 53 57 
Bestyrelsen: 
Formand 
Niels Henrik Buch 
Færgevej 6 B 
tlf. 86 81 13 57 

Kasserer 
Per Hammershøj 
Nyvangen 54 
tlf. 86 81 20 62 

Finn Herlev 
Frank Jægersvej 77 
tlf. 86 80 06 05 

Claus H. Jensen 
Baggesensvej18 
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 

Christian 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 

Morten Risvig 
Rylevej 21 
tlf. 86 81 46 85 

Niels J. Nielsen 
Lyngbygade 75 
tlf. 86 82 71 52 

Kim Konnerup-Møller 
Almindsøvej 30 
tlf. 86 82 48 04 

Festudvalget 
Stephen Knudsen 
Sanatorievej 14 
tlf. 86 81 42 21 

KaiVeng 
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 

Udtagelses
komiteen 
Kresten Knudsen 
Frejasvej 90 
tlf. 86 82 62 53 

Christian Simonsen 
Falstersgade 12 
tlf. 86 80 13 91 

Mogens Kjær 
Serup Tinghøjvej 2 
8632 Lemming 
tlf. 86 85 58 15 

Poul Østerby 
Balle Kirkevej 34 
tlf. 86 82 60 97 

Kampfordeler 
Allan Geisshirt 
Odinsvej 25 
tlf. 86 81 62 19 

Håndbold
afdelingen 
Benny Pedersen 
Præsternarken 34 
tlf. 86 84 80 46 

Damefodbold
afdelingen 
Lissa Juul 
Grønnegade 19 
tlf. 86 80 05 49 

Oldboys
afdelingen 
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 B 
tlf. 86 82 34 49 

Søren Adsbøl 
Jacob Paludansvej 52 
tlf. 86 81 25 26 

Jens Peter Jensen 
Frederiksberggade 56 
tlf. 86 81 07 59 

KaiVeng 
Baun holv I 7 
llf.fl> fl 1 3'1 76 

lederen 
HVEM SCORER KASSEN? 

En af de mange positive ting der 
er ved at være medlem af 8,74, er 
det kammeratlige samvæ1·, der mod
sat mange andre klubber ikke blot 
finder sted efter kampene, men og
så i mange andre sammenhænge, Men 
det er hyggeligt, endog meget hyg
geligt" lige efter en glorværdig 
indsats på grønsværen at nyde en 
enkelt øl eller fem sammen med 
gutterne, Begivenhedel'lle på banen 
bliver vendt 01~ drejet (nogle vil 
endog mene fordrejet), snakken går 
og man glemmer næsten tid og sted, 

I B,74 har vi også traditi1)ner, 
Vi har f.eks. traditii)n for at 
drikke mange øl.,, Men vi har også 
for vane, at vi efter en kamp ud
nævner en spi I ler, som har gjort 
det specielt godt, Han får fidusen 
og den hæde1· varmer, Men den ska
be1· også en mild form for gennem
træk i tegnebogen, da det koster 
en kasse øl til holdet, Det synes 
især alle os der aldrig får fidu
sen (ja, Søren) er r1elt fint, n1en 
de der får fidusen flere gange 
over et kortere tidsrum, og det er 
1·et almindeligt, synes nok det er 
knap så morsi:>mt. 

Det er ligeledes en tradition på 
vort old boys-hol1j, at begået 
sti•affe, "straf fes" med en kasse 
øl ti 1 holdet. Chancen f 01· at det 
sker er jo ikke lige stor for hhv. 
en angriber og en back! 

Vi skal ikke her fra redaktionen 
bestemme hvilke traditioner der 
skal bibeholdes og hvilke der ikke 
skal; blot påpege eventuelle skæv
heder, Det skulle jo nødig være en 
økonomisk belastning at møde op 
til kamp, ve 1? 

\.\lfderingsmspektor 
XimtCJuiato!lersen 
i1f 06812182 
Silkeborg 

Ring i dag 
Deres direkte kontakt 
til Kreditforeningen 
Danmark kan oplyse 
Dem om Deres låne
muligheder. 
Et 20-årigt Kreditfore· 
ningslån er den bedste 
løsning for de fleste. 
og så er det uden 
renteafgift . 

\\Jrd~mgs1nspekt.ø1 
Knud M1kkel•n 
TlJ 06899326 
Ry, Th•m . Silkeborg 

>D 
Kreditforeningen 
Danmarlc 

Dinriktalrontoret : S.ndervlld• 12 · NOO Silkeborg ·Telefon Ol 11 53 00 
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fodbold 
STATUS (QUO) 

Ak ja, endnu en fodboldsæson er 
gået for de stol te 8 74-vik inger, 
og det blev en sæson uden de store 
udsving - hverken op- eller ned
rykninger for nogen af de 3 serie
hold, 

Opryk ningsfo1·håbninge1·ne var fra 
sæs•:instarten sti! let til 1, -holdet 
men de endte lige under opryk
ningsst.regen på en 3, plads, 2 po
ints fra en evt, oprykning, Det er 
altid let at være bagklog, men 
hvis holdet blot havde holdt målet 
rent i udekampen mod de senere op
rykkere fra Bryrup !bønderne vandt 
med 1-0), eller f,eks, slået 61, 
Ry i blot een af de 2 kampe, så 
var holdet ki:immet ud i en opryk
ni ngskamp mod Bryrup, C'est la vie 
men næste år skal det no~: 1 ykkes 
at få et hold i seie 4! 

Ho ldet endte altså pi en 3, plads 
med 33 points i 22 kampe og en si 
fi n målscore som 69-27, Over halv
delen af målene blev scoret af an
grebsduoen Tonny og Uffe med hhv, 
25 og 10 scoringer, og de1·uijover 
scorede Frede og Jens Husted 5, 
Thomas 4, John Zak 3, Spjald, Erik 
og Jens Werner 2 gange, r11ens Tor
ben, Mulle, Ole Sam, Henrik Bak, 
Keld, Esben og Peter Siggård alle 
nettede en gang, · Arets spiller 
(den, der i årets lfb har fået fi
dusen flest gange) blev Lasse, 

Mange havde nok forventet, at se
rie 5,2 havde klaret sig lidt bed
re, men når man ser på holdets 
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KONTAKTPERSON: 
Jens Peter Jensen 
tlf. 86 81 07 59 

vilkår i årets løb, er det faktisk 
imponeren1je 1 at man har kunnet 
skrabe så mange points sammen som 
man har, For der har været et kæm
pe gennemtræk af spillere , og det 
er derfor efterhånden svært at 
finde en spiller i klubben, der i 
det forgangne år ikke har spillet 
på serie 5,2, Ovenikøbet har hol
det haft oroblemer med at få bol
den det sidste stykke ind over 
miJdstandernes målstreg , hvilket 
unde1·streges af, at en antikvitet 
s•:im Fubs kan bl i ve topscorei· for 

holdet (til stor misfornøjelse for 
ambitiøse Kai Vengl, endda selV•)m 
han stort set kun har spi"l let i 
efterlret, Fubs, altså! 
Arets pointhøst blev på 20 points 

foi· 22 kampe, og en målscore på 
40-47, hvilket gav en slutplace
ring i den øverste halvdel af den 
nederste halvdel C?!?), Topscorer 
blev som før nævnt Far Fubs med 8 
mål, og derefter fulgte Kai med 61 

Lars Larsen med 5, Jack med 4, 
Niels-Henrik nied 3 (ja, I læste 
1·igtigt), Morten Ri svig med 2, og 
endelig scorede Thomas, John F,, 
Dan, Per Ribber, Rene Larsen, Tony 
K,, Holger, Johnny, Esben iJq Rene 
Langvad hver et mål, Desuden hjalp 
mods tanderne 2 gange ho 1 det, ved 
at score selvmll, Arets spiller 
blev for andet år i træk den spil
lende anfører MiJrten Risvig, 
Serie 6 gør selv status på side 6 

men der er nok ikke nogen , der vil 
sige mig im•)d, når jeg pist.år, at 

holdet var årets store positive 
overraskelse, da det for første 
gang i umindelige tider 1 yk kedes 
serie 6 at ende i den bedste halv-

del af rækken og så oven1kfbet 
score hele 89 mil, FLOTI 

Alt i a 1 t : T Ak" FOR EN GOD Si SON .. 
06 VEL !1.ØDT TIL DEN FORESTAENDE/ 
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Sekseren 
SIDE 6 OM OG AF SERIE 6 

Så sluttede turneringen for denne 
gang, Således også for det for
stærke-de h•)ld fra serie 6, for
årets ·~o:,de takter kom lidt i 
slingrekurs i efteråret, Men tak
ket være en virkelig god moral 
blandt stamspillerne og en del 
gæsteoptræden af såvel yngre som 
ældre klubkammerater, kom vi igen
nem sæsonen med det meste af 
skindet på næsen i behold! 

Efteråret bØ•j på 5 sejre, 2 uaf
gjorte og 4 nederlag, ialt 12 pQ
ints, Sammen med forårets 14 po
inst altså et sluttal på. 26! Mål 
var der også i holdet, og vi 
sluttede med en målscore på 89-62, 
Altså e11 POSITIV målsrnre I Alt l 

alt et godt resultat, •)Q et re
sultat man skal lede grundigt i 
annalerne (nej, det har ikke no
get med anus at gøre 1) efter for 
at finde noget der overgår, 

Og hvad vai· det så for et h•)l1j 1 
der præsterede dette kunststykke? 
Jo, det er et mandskab, sQm enhver 
divisionstræner hele tiden sukker 
efter, nemlig en god blanding af 
1•utine o·~ ungdom - eller sagt på 
B,74-maner: oldboys og kneJter! 

Og så var der jo Tony, som alene 
stod for over en trediedel af hol
dets mål, 

Men at der O•JSå var bredde på 
h•)ldet (bortset fra Mureren), ses 
i det faktum, at vi i de ialt 19 
spillede kampe brugte over 40 for
skellige spillere! 

Arets serie 6-spiller blev tradi
tionen tro kåret ved afslutnin1~s
festen, En virkelig fin fest - tak 
for den, og et stort TAK til det 
afgåenoje festudvalg, De har gjort 
et kæmpestort og godt arbejde! I 
år faldt valget på Kim Kristensen 
- manden som stort set adopterede 
serie 6's fidusbamse eller hvad vi 
nu kunne finde, efter Kumar hav1je 
spist bamsen i en eller anden kar-
1·yan1·etni n·~, 

Der var lagt op til den helt sto
re afslutning, med en kamp mod 
old-boys, En kamp hvor de gamle 
delle-tril le1•e I' i·~tig skul le have 
en på øl-beholderen, Og det fik de 
da også!! Totalt udspillede var de 
kampen igennem - og havde det ikke 
været for tåge, snevejr, sol i øj
nene, modvind af orkanstyrke i 
begge halvlege etc, skulle ~i også 
nok have vundet! 

Til sidst husk: RJ6TI6E SERIE 
6 I ERE TRÆNER 06511 O/'f L,ØR!J~6EN ! //i/ 

Næste år skal der så være 2 serie 
6 hold, har bestyrelsen bestemt, 
Som tingene så ud i foråret, var 
den ide ikke helt tosset, men som 
sæsonen skreoj frem, be1Jyndte det 
gamle mønster at vise sig igen: 
det blev r.øv-svært at sætte h~1Jd.1 
Der skal i hvert fald en del nye 

folk ti 1, for at vi kan have 2 
hold i serie 6 hele året ioennem 
Under alle omstændigheder v-il jeg 
ønske den nye serie 6 mand i UK 
held og lykk.e med at sætte hol
dene , 

OLD-BOVS NYT! 
Igen har der foregået stor brud

fladeaktivitet på team OB! Arets 
sidste kamp i Horn/Fårvang var en 
returkamp der havde karakter af 
"forbudt for bø-rn" under 30 år, 
Iklædt sit ulastelige urindress og 
med en elefantastisk stentonstemme 
ytrede Stephen "Gl'iseseminør", at 
nu ville han æske, Dette fik "Ka
rina Flasker", iøvrigt iklædt en 
diski·et babyblå py, til at frem
stamme: "Du må ha' set for mange 
elefanter, din gamle medlyd!" Det
te udsa1~n gik semi11øren så meget 
til vom o·~ ben, at han med en u
selvisk tå nettede til sejr for 
os, Horn/Fårvang bad os frabedt 
næste år - især Uffe! 

Som af slutning på fodboldåret 
havde serie 6,3, udf•)l'dret OB'ei·
ne , Respekten for disse strømline
de og måli·ettede serie et eller 
andet fik d•)g et gevaldigt knæk, 
da OB'ernes politisk manif isteren
de spil fik pillet "Mur(er>en" ned 
sten for sten, så han til sidst 
lignede en fodboldsimulator fra 
Palles Tivoli, Me•j Klitte som 
kol lQ enorm bageste mand og Knud 
Brian f\'a Odense Vinkompagni som 
drivere på midtbanen, kunne Uffe 
Kuglelyn, Smukke Holger og Honk 
sikre en enorm sejr! Svend Beetle
juice kaldte vores spillestil for 
temporær sol formørkelse (her kan 
dog tilføjes at vores mål blev 

scoret mens spillernes hjerner var 
va1·mel, Kristian Sukke1·stang lod 
kun en hinkesten passere i vores 
mål, Blot synd at bazoQka-brølerne 
på øl kridtstregerne ikke forstod 
dette sublime humletrip som hygge
holdet diskede op med, 

Som afslutning pa de interne mud
derkampe mødtes spillerne i klub
bens odiøse l•)kale1', hvor der for 
første gang i 11 n1åneder servere
des VJNOERØL - hvem sagde samler
objekt?? Af mer~ fast substans 
kunne købes øgler med slam, til 
priser der ville få DSB færgen 
Niels Kl i. im til at sØ·~e tør•fok 1 

Undei· henvisning til Marsr1all
hjælpen købte enkel te soi l lere 
disse indianere med slam, for der
efter at bringe disse til den nær
meste bankbox - her var jo tale om 
1·ene værdigenstande, Nej, lad os 
for en gang skyld få pølserne til
bage til medlemmerne 09 baren til
bage i hjørnet inden Honeckers 
priskQntrol slår til igen, Når 
dette er sagt, skal medlemmerne 
Mk l•)Ve, ikke at fortælle uden
forstående hvilke priser der en
gang blev solgt pizza for i klub
ben, PA ÆRE! 

P,S, !øvrigt en god arrangeret in
si•je tu1·nering1 

DERES UOHllN6REOE 

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

5mart friti~ til ham. Lev. til detftM folk 7 



STØTTEFORENINGEN 
SØREN OG RIE GENVALGT 

STØTTENS GENERALFORSAMLING 1989! 

Fredag den 24, november 1989 blev 
der afholdt ordinær aener alf orsam-
1 ing i 8,74 ' s Støtteiorenina i lo
kalerne på Marienlundsvej , ~remmø
det var i år på ca, 30 personer , 

Første punkt på dagsordenen var 
valg af dirigent , og da Keld Her 
lev i kke kunne væl·~es på arund af 
sit engagement i 8~74'~ b~styrel
se , faldt valget, noget overras
kende , på Dan Fæster, der omgående 
gav ordet til Støtteforeninaens 
formand Chr, Simon~en, -

I den noget korte formandsberet
ning kom Chr, ind på Støttefore
nin9ens 1jår 1 ige økoMmi, som han 
gav skylden f1)r at klubl1::ikalerne 
ikke havde gennemgået den istand
sætning der blev lovet på sidste 
års generalforsamling, Men, lQvede 
formanden, da Støtteforeningens 
Økonomi nu er inde i en meget 
gunstig udvikling, vil der blive 
gjort noget ved lokalerne snarest. 
og der er al lere1je nedsat et ud..: 
valg til at organisere renoverin
gen 1 Endelig l1::ive1je formanden at 
der, som han udtrykte det, er 
mul i•Jhed for at Støtten vil rykke 
ud med· vinderøl et par gange næste 
år! 

Niller præsenterede regnskabet 
for 1989, I år var der et overskud 
på ca . 14,000 kr, hvil ket må siaes 
at være fantastisk flot, de sen;re 
års regnskaber taget i betragt
ning , Støtteforeningen modtog stor 
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ros for at have fået så meget styr 
på Økonomien, der jo igennem ad
skillige år har været et af klub
bens mes t kede l ige f ænomener, 
Regnskabet blev ens temmigt ved
t age t! 

I år va r Sør en Fæs t er og Lo tte 
Sørensen på valg, og Lot te ønskede 
ikke genval g, Søren ville også 
•Jerne trække sig, men da Chr . på
pegede Sørens sfori: betydning (? ) 

for Støtten, indvilgede han i at 
tage et år mere , Støtteforeningens 
nye ansigt bliver Morten Risvig, 
som valgtes af en enig generalfor
saml ing. Sam Oemirel CMulle) og 
Klavs Kjærsgård blev valgt som 
suppleanter , ''9 Finn Herlev blev 
genvalgt som revis1;r, Som supple
ant får Finn: Lene Lauridsen, 
Punkt 5 på dagsordenen omhandlede 

Den S•)rte Kasse' søren Fæster var 
temmelig vred over at folk ikke 
kan finde ud af at betale deres 
gæld og del'for vil Støtten, som 
omtalt i forrige nummer af RIPOS
TEN, udsende rykkere , Første ry~:
ker vi 1 sendes ud ca, 1I1-90 og 
hvis det ikke hjælper vil man ef
ter anden rykker ryge til retsl i·~ 
inkasso! Endvidere vil kreditten 
i "Sumpen" 1·yge for altid! Derfor 
opfordrer vi for 117, gang medlem
merne til at betale ,jeres udesU
ende i Den sorte Kasse, 

Under eventuelt kom sindene i 
kog , Støtten vil gerne sætte såvel 
øl- son1 sodavandspriserne op, Øl 
til 12 kr og vand til 7 kr, Fol k 

var oprørte, Der var bred enighed 
1Jm at sætte p1•ise1·ne •JP på soda
vand, men Ølprisei·ne skulle gerne 
forblive på 10 kr , Da generalfor
samlingen ikke kunne stemme om 
dette , bad man støttens medlemmer 
om at overveje prisforhøjelserne 
meget grundi•Jt, Da folk igen var 
faldet ti l ro fol'tsatte general
forsamlingen med et fors l ag fra 
Flemmin·~ Schipstad om , at man fra 
næste Ar burde lave konkurrence om 
målaktierne , siledes at støtten 
tilfældigt vil udt1·ække en målak
tie der istedet for at betale pen-

gene vil modtage disse, Støtten 
fandt forslaget godt, og lovede at 
arbejde videre med ideen, En•jelig 
foreslog Niller, at man først bør 
ho l 1je åbent i "Sui1ipen 11 efter 1, 
divisionskampene, da Støtten har 
mistet mange flaske1· på at h1;l1je 
å.bent fØ1', D•JSå dette ville blive 
overvejet nøje , 

Da dette sids t e ounkt på dagsor
denen var overstået t akk ede Dan 
for god ro og orden , hvorefter 
Støtten bØ•j på smønebrød (super
læk kert igen Rie!l og et par ø1, 

U;--

BP depot-butikken 

SPECIAL BUTIK FOR: 

•værktøj 
•gasudstyr 
• olieprodukter 
•hus-haveartikler 
• landbrugsartikler 

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

_I 
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Portræt af en B. 74 sponsor 
MAZDA SILKEBORG - byens flotteste 
bilbutik? 

Ja, en lille rundtur leder såmænd 
ikke en i tvivl. Orden, effiktivi
tet og ,jynamik er umiddelbart det 
man kommer til at tænke på når man 
sei· forretningen, Men nu gør et 
g.:>dt mærke og en flot forretning 
det jo ikke alene, Der skal Mget 
bag, Her er nøgleordet service, og 

det har man forstået hos MAZDA 
SILKEBORG! .Her spiller erfaring 
selvfølgelig også ind, 

Man startede med at handle med 
biler i 1963 og fik Mazda-forhand-
1 ing i 1971. Sidste åi• omsat tes 
for mere end 50 millioner kr•Jner 

INDEHAVEREN AF MAZDA SILKEBORG PER CHRISTENSEN 

l 
l 

I 

MADZA SILKEBORG, KASTANIEHØJVEJ 

t:)g solgte ial t 450 bi ler, Med kun støtte •::>s, Den støtte er vi meget 
20 ansatte på værksted, lager og ,~lade for, så ,jer for: STØT DEM DER. 
salgsafdeling kræver det en effek- STØTTER OS, 
tiv og vel fungerende 01•ganisation, Et af vore mangeåri1~e medlemmer 
En bilforretnings succes er 1::>gså i er værkfØi•ei• hos MAZDA SILKEBORG , 
høj '~rad afhængig af om den formår så BRUG Hf//'f.t 
at gør opmærksom på sin eksistens, Næste gang du skal handle bil , så 
Det 1~Ør Mazda bl.a. ved at støtte kik ind til MAZDA SILKEBORG - her 
os, Vi er en lille klub og rent er du sikker på at få en go•j be-
nø9ternt kunne pengene vel anven- han1j 1ing1 
des anderledes, men "" væleer at@ 

STØT vore annoncører -de støtter os. 



ÅRETS AFDANSNINGSBOLD 

Der var gang i den i lunden lør
,jag d, 28/10, 1989, da Venstre 
holdt deres årsmøde i den sti:ire 
sal. I den lille sal samle•jes 874-
tropperne, og det var en uforglem
meli·~ aften for de ca, iOO, der 
kom fra fjern og nær (mange med en 
Paderborner i hånden! l, 

Før vi •Jverhovedet blev lukket 
ind, var vi blevet 100 kr, fatt.i
·~ere, så det tegnede til at blive 
en dyr aften, Festudvalget havde 
lavet bordkort, så ingen var i 
tvivl •Jm, hvor de 1"1ørte til. Da 
alle havde fundet deres pladsiH, 
blev der rin9et til spisning, Rie 
& Co, havde sørget for et super
lækkert "ta'-selv-bord", så det 
var bare med at gå i krig med de
l ikatessei·ne, 
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Da vi så havde få.et 'lidt' at 
spise, var det tid til at uddele 
"Svennes gaveregn", Følgende blev 
valgt til årets spiller: 
Veteran Bruno 
Did boys Niller 
Serie 6 Kim 
Serie 5,2: Morten Risvig 
Sel'ie 5, 1: Lal 
Dame I Lene l, 
(Det var ikke muligt at uddele 

prisen til Dame II , da ingen fra 
holdet var repræsenteret ved fes
ten, skønt adskillige havde til
meldt sig (FY, SKAMME!!!), 

Efter prisuddelingen gik festud
valgsmedlemmerne rundt og solgte 
lodder, for at få den vaklende ø
konomi til at løbe ruMt , Gulero
den var muligheden for at deltage 

i den efterfØl•~ende udgave af 
"lykkehjulet " , De heldige deltage
re. <Ove, 8ongo og Lene L,) blev 
ført gennem spillet af en vellig
nende Bengt Burg •Jg en udpMppet 
Carina, Så kørte lykkel"ijulet, o·~ 

Lene Laur1dsen løb med alle gaver
ne, incl, hove1jgevi nsten : et gave
kort. til Tjæreb1)r•~-rejser på 2000 
k\•, ! I I 

"BENGT" & "CARINA" 

"GUD" SOM ROLIGAN 

Derefter blev der soillet oo ti l 
dans med "Det hule Host" , der iøv
rigt gjorde det glimrende, 

Da Festudvalget nu trak sig til
baoe. vil vi håbe , at nye mennes
ke~ er friske ciå at tage ud ford
rin·~en 1Jp fra 1je sidste 3 år, Vær 
nu friske og find ud af noget , 
hvad med en revy for eksempel 7 ?7 

Endnu engang tak til Festudv. 

Lene Luckv La ur id sen 
61 ennie .1~ 

Lissa. 

(1)---

"HOF er ikke det værste vi har .. :' 
Depot v/ Erik Kvorning 13 
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SIDSTE ARS KVARTALSTORSK PA DYBT VAND 

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

DEN DIREKTE KØKKENLINIE TLF. 06 82 9133 

NYT EBÅ BESTYaELSEN 
.Ja .. så er I så kommet til det 

spændende afsnit i RIPOSTEN hvor I 
kan læse om hvad vi, i grove træk, 
har snakket om i bestyrelsen. Jeg 
skal gøre opmærksom på, at I kan 
læse refe1·ate1•ne fi·a bestyrelses
møderne. Disse bliver hængt op ude 
i "Sumpen" 1-2 U•~er eftei· hvert 
møde, 

- Vi er blevet tilmeldt en træ
ningsturnering og det ,jre,ier sig 
både om serie 5,1 + 5,2. oa der er 
faktisk ikke længe til ·at-vi skal 
begynde med at spille! 

- Vi har 1 igeledes ti lmel1jt et 
sel'ie 6,2 således at alle vil få 
muli•Jhed for at spille, Så oør ,jet 
allerede nu klart overfor GK om I 
vi 1 ofre 1 idt tid til fodbold, så 
de ved hvem de kan regne medl · 

- Der er ikke flere badmintonba
nei·, Til de der har fået og ikke 
endnu har betalt, vær ven! ig at 
betale til et best.medlem, tak! 

- For fremtiden vil de1· IKKE 
blive åbnet til "Sumpen"før divi
si•)nskampene, idet Støtten har 
ki)nstateret et stort ·flaskesvind. 
Der vil heller ikke kunne lånes øl 
i pausen, Så vær venlig ikke at 
presse nogen som har nøgler til 
Sumpen til at låne disse ud, 

TRYKSAGER 
-så tal med 

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

N,øBLER TIL SUl'fPEN /'f.4 IkkE UNES 
UD" Bf/STf/i Endelig e1' Købman1jen jo 
vores sponsor , så køb jeres øl ved 
ham under divisionskampene! 

- Hvis I ha1· no9et af klubbens 
tøj CspilletrØjer , træningstøj, 
osv.) så aflever det nu11 

Træning 2 gange 
om ugen! 

ugentligt 
- Vi forsøger at få en bane eller 

to om tirsdagen, således at de der 
1'.!ider, kan trille lidt. uforpii•J
tende bold, Officiel trænino ;r 
1foq stadig om to1·s1jagen, dvs.- den 
træning der sættes hold efter' 

Lørdagstræn I ng l 

Her efter nyt.år træner vi lør
dag fra 13-15, Det vil vi aør~· 
indtil vi starter trænin~stu~ne-
1' i n•;ien. -

Det var sådan i store træk de 
vigti9s.te ting som v1 ha1· snakket 
om i bestyrelsen, 09 må jeq så på 
netop bestyrlsens vegne ønske alle 
et ri~~ti 1Jt godt nytår som forhå
benl igt bliver det år hvor vi 
rykker .op; vi håber vi i hvert 
fald at det bliver det! 

n bestyrelsens veqne 
Thomas -

t{lt.ster~ 
Hourup•glld~ H 8600 Siikeoo rg 15 
h il . 06-82 28 '40 



HADETS KAMP 

LØl'dag d. l 3/ 11 val' der topmøde 
på stadion: fol' fØl'ste og eneste 
qan1~ i år kunne klubbens spillere 
få lov til at afreagere på hinan
den i en l'igtig kampsituation, 
"Støtten" havde arrangeret dob
beltstævne på den gamle grusbane 
mellem først 5, 1 'erne og 5,2'erne" 
og dernæst 6'el'ne og old boys'er
ne, 

Veltrimmede og i en smuk lige 
række løb serie 5, 1 ind på 'grøn
svæl'en' i ,jen professic1nel le ånd 
sådanne kamoe bØt' h1:>ldes i, mens 
serie 5.2 blot på lallende vis 
stod og skød på mål el le!' pil lede 
næse, Da kampen kom i gang var det 
højst ove!'raskende 5,2'el'ne der 
pl'essede, men Rene Langvad synes 
ikke .. at holdet skulle score .. så 
han skØ•j hel tem•:>1fo~t bolden over 
fl'a l S centimeters afstand, Lidt 
sene1'e appelerede kampens mest 
anonyme spiller, Fubs, til dc1mme-

!'en for straffespark, men Krestens 
svoger l1)d k>:>rrekt sp i lle t fort
sæt te , •)9 i stedet sc orede banens 
bedste, lJffe Koch, fra midten af 
den kot'te ba11e til halvlegsstil
lingen 1-0, 

I 2, halvleg gi k det stærkt: 
først ramte Niels-Henrik bolden 
fol'kert, 1:>g grundet den man9lende 
baneopkl' id t ning kunne bolden lige 
akkurat snige sig ind over streg
en, Uffe scoi'ede endnu et fl•:>t mål 
og da ingen vil le 1jække Frede •)P 
på et hjørnespal'k gjor1je han det 
til 4-0, Dereftel' scorede Uffe sit 
3, fl•)tte mål, og så løb Kresten 
gennem det demoraliserede serie 
.S,2-forsvar og puffede bolden ind 
ti 1 6-0. I anledning af børne
hjælpsdagen fik Jens Husted i •:>
vertiden lov til at reducere pi et 
influenzal'amt skud ti 1 slut!'esul
tatet 6-1 til 5, 1 'el'ne, 
Herefter trillede 6'erne på banen 

for at møde de topmotiverede old 
boys'ere, og denne kamp viste sig 
hul'tigt at blive en ret ensidig 
affæl'e, Holger Hvirvelvind buldre-

GOD STEMNING PÅ LÆGTERNE EFTER DEN FØRSTE KAMP 
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HUS TIL SALGlll 

Udbetaling kun kr. 10.000,00. 

Elegant rækkehus fra 1988 på 87 m2., 
opført i røde sten med cementtagsen. 
Velanlagt have med s ten, fli s er og planter. 
Indeholde r entre , ophol ds s t ue med udgang 
til terrasse med læhegn , åben forbinde lse 
til køkken. Lækkert badeværelse, 2 værelser 
samt bryggers/baggang . Carport m/redskabsrum . 

Netto pr. md. kun kr. 4.548,oo. 

Henvendelse Finn Herlev. 86800605 . 

1je frem som en anden 'Hu90' , og 
bi'agte old boys-hol1jet foran bå1je 
1-0 og 2-0, Da Uffe alligevel ikke 
skulle no9et særligt den eftermid
dag tog han en kamp til, og da han 
ikke el' typen, der går fra banen 
uden at SCOl'e I gjorde r1an det til 
3-0 efter pausen, Senere viste 
Knud eks-forman1j sine af-al le
kendte kvaliteter ved at score et 
rigti9t drømmemål til 4-0, Til 
sidst fik 61el'ne et trøstmål, da 
Michael 'Klein' srnrede i:Hrekte pi 
stl'affespal'k til det endeli•Je re
sultat: 4-1 til old boys'erne . 

T1:i udmærkede kampe, men man må 
for spilkvalitetens skyld håbe, at 

Køb dine sportspræmier hos fagmanden 

GULDSMEDEFORRETNINGEN 

Friedrich 
TORVET 108 8600 SILKEBORG TELF . 068 2 2120 

FAGLIG VEJLEDNING - EGET VÆRKSTED 

kampene næste år _bl ive1' på stor 
bane, 

Efter kampene var der fællesdruk 
i klubben, og tabei'ne fik der es 
fol'tjente stl'af i forrr1 af hån f ra 
vin,jel'nes side. 

Alt i alt et godt in it iativ , som 
Je9 tror , alle ser frem til i9en 
næste år , 

Og så t il sidst til al le dem, der 
klagede ovei' de høje pølsepl'iser: 
hold op med at skabe .iel', c11J støt 
isteije t klubben. l brokkede Jer 
ikke da der var gratis øl, vel 71 7 

Jens fi'er11er 

TIPS INDLEVERING 

SKOVBO·PIBER 
HAndsUme 
PIBER 

ALT I 
REPARATIONE R 

Y ......... J7 
ioverfor Mldtjybnds AVIS) 

Tit . 1061 82 22 JO 17 



STJERNEDRYS 

Så er det atter blevet tid til at 
uddele kvartalets stjernedrys, og 
for tredie gang på tre å1• 1 tilde
les det atter til klubbens, des
værre, afgåede superfestudvalg! 

k'lll VEN61 kNl'O LARSEN, PER RIE
l'!ENSCHNEJOER, STEPHEN k/'ll!OSEN, SØ
REN FISTER og THOl'fAS JENSEN har i 
de sidste tre år arrangeret nogle 
helt forrygende afslutningsfester 
(dette år ingen un,jtagelset l hvor 
alle tilstedeværende, både de "un
ge løver" og de "gari1le kæmper", 
har moret sig kosteligt, Fundamen
tet for disse fester er O•~så i 
orden, Mandag aften efter man.jag 
aften har festudvalget holdt møde 
efter møde og planlagt, a1·ranger
ret og slidt og slæbt, Derfo1· vil 
re1jaktionen, og sikkert også alle 
and1·e i B, 74, sige tak for disse 
superfester og beklage at I nu 
trække1· jer, 

Det skal selvfølgelig ikke kun 
vue tak det hele, Som sædvanl i·~ 
f~lger der •:igså en lille ed:ende
lighed i kølvandet! Til hvert 
festudvalgsmedlem er de1· kvit og 
frit ikke mindre end 6 stk. kæl
derkolde Carlsberg pilsnere (eller 
måske dansk vand, Per?) Disse for
friksninger er, som sædvanlig, til 
rådighed i klubbens d'Anglaterre-

GENERALFORSAMLING I 8,74! 

Hermed indkaldes til ordinær ge
neraiiorsamling i B,74 

TORSDAG 0, I, /'!ARTS 1990 

i klubbens lokaler på Stadion, 

Dagsorden i henhold til vedtæg
terne, 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen© . 

.3.dr.: \festergade 17 - 8600 Silkebor 
Tlf. 06-8210 n -

agt ige lokaler, "Sumpen" ka !det! © 
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RUBBERBANDKONCERT REGATTALØRDAG! 
Eller rettere søndag den 5. august kl. 01.00. 
Reserver allerede nu denne morgen. Billetsalg 
starter fra Sumpen i januar måned. Hold øje 
med opslagstavlen. 

PRIS CA. KR. 80.00 PR. PERSON!! 

I sidste nummer af RIPOSTEN lyk
kedes det ikke redaktionen at fin
de en person, der havde gjort si•J 
fortjent til denne hæders~evisnin~ 
(tør vi påpege, at boulevardpres
sens førende organ, Ekstra Bladet, 
ha1• tyvstjålet vo1·es ide, og ud
deler hvert år nytårstorsken (der 
iøvrigt i år gik til syQdomsminis
ter Elsebeth Pjok-Petersen, Magen 
til plagiat skal man lede længe 
efter, så EB vil en af de nærmeste 
dage modtage en stævnina fra vores 
advokat for krænkelse- af vores 
copyright l, men hvert år mødes 
klubbens medlemme1• til afslut
ningsfesten for at dumme sig, og 
dette år var inaen undtaaelse 

Blandt manae- muliahe~er ~aldt 
valget på een-, der i- løbet af et 
halvt døgn nåede at klokke i det 2 
gange, nemlig Per Ribber, 

Først legede Ribber sammen med 
sit slæng (bl.a. Søren Fis) selv
bestaltede dørvogtere og fredens 
protekti:irere, En mindre gruppe 
mistænkeligt udseende unge i Hells 
Angels-inspirerede læderjakker lu
skede rundt ved indgangen, men 
dette havde Ribber set, så sammen 
med sine frygtindgydende kumpaner 

0 

gik de ud og gjorde på diplomatisk 
vis de mulige rebeller opmærksomme 
på, at vi krafted,jerroame ikke 
skulle have noget ballade her, så 
de ku' bare skride, De unae turde 
naturl1avis ikke andet så-de for-.. ' 
svandt straks for stedse, Desværre 
viste de sig senere at være opryd
ningsholdet, der var kommet for at 
gøre deres pligt, Q•~ enden oå det 
hele blev, at festudvaliJet (incl 
Ribber) selv kom til at 1~ydde op,' 

Næste formiddag skulle festudval
get køre de sidste tin1J væk fra 
lunden, og Ribber ville, den flin
ke fyr han er, naturligvis også 
hjælpe, Derfor lånte r1an, med 
dennes billigelse, Mørchs · Mazda 
for at køre noale tina væk Låne
tiden blev ial{ på 18 ~ekun~er, og 
indenfor dette tidsrum lvkkedes 
det Ribber at lave en a~seelig 
bule i bilen, iøvri·~t den første 
han nogensinde har lavet Cifla, 
ham selv). Ja, man kan da i hvert
fald ikke beskylde Ribber for ikke 
at skaffe sin arbejdsolads kunder i 

Ribber vi 1 sikkert benæate meaet 
af dette, men RIPOSTEN k~nder som 
altid sandheden, og husk så: vi 
mener det ikke så slemt, soN1 det 
lyder! 

id!·møbler (3 
SILKEBORC 19 


