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Hvem skal jeg tale med? 

B.74 SILKEBORG 
klubhuset 
Marienlundsvej 
86 81 53 57 

Bestyrelsen 

Formand 
Niels Henrik Buch 
Færgevej 6 B 
86 81 13 57 

Næstformand 
Finn Herlev 
Bakkevænget 87 
86 80 06 05 

Kasserer 
Per Hammershøj 
Nyvangen 54 
86 81 20 62 

Sekretær 
Thomas H. Jensen 
Grønnegade 19 
86 80 05 49 

Claus H. Jensen 
Baggesensvej 18 
86 81 07 48 

Kai Veng 
Bavnehøjvej 67 
86 81 34 76 

Lissa Juul 
Grønnegade 19 
86 80 05 49 

Keld Herlev 
Rudbølvej 30 
86 81 59 14 

Christian Simonsen 
Falstergade 12 
86 80 13 91 

Støtteforeningen 

Formand 
Christian Simonsen 
Falstergade 12 
86 80 13 91 

Søren Fæster 
Knudsgade 10 
86 81 19 41 

Morten Risvig 
Rylevej 21 
86 81 46 85 

Niels J. Nielsen 
Lyngbygade 75 
86 82 71 52 

Kim Konnerup-Møller 
Almindsøvej 30 
86 82 48 04 

Old boys 

Rene Langvad 
Fynsgade 19 
86 81 38 38 

Uf fe Kock 
Visbyvej 14 
86 82 22 53 

Redaktionen 

Thomas H. Jensen 
Grønnegade 19 
86 80 05 49 

Per H. Jensen 
Lyngbygade 19 B 
86 82 34 49 

Søren Adsbøl 
Jacob Palludansvej 52 
86 81 25 26 

Jens Peter Jensen 
Frederiksberggade 56 
86 81 07 59 

Kampfordeler 

Allan Geisshirt 
Odinsvej 25 
86 81 62 19 

Håndbold 

Benny Pedersen 
Præsternarken 34 
8653 Them 
86 84 80 46 

UK 

Kresten Knudsen 
Frejasvej 90 
86 82 62 ~3 

Christian Simonsen 
Falstergade 12 
86 80 13 91 

Jørn Andreasen 
Vidarsvej 10 
86 81 57 99 

Poul Østerby 
Balle Kirkevej 34 
86 82 60 97 

Morten Risvig 
Rylevej 21 
86 81 46 85 

Lederen 
SÅ LUK DA - SERIE 6.2 

For første gang nogensinde har v1 
4 seriehold i klubbens reqi, og 
der har desværre allerede været en 
del polemik om det nye serie 6, 2 
hold, Mange mener , at dette hold 
bør vne lukket, for at sikre at 
man kan stille hold hver uae. Det
te har Bestyrelsen dog af ;ist med 
den begrundelse at alle skal kunne 
k1)mflle på hold, og dermed ~1å man 
sige at Bestyrelsen , elle1' et af 
de uendelig mange underudvalg, har 
taget ansvaret for, at holdet kom
mer til at fungere 01~ ikke bare 
bliver et affaldshold "man bare 
kan trække hvis der ikke e1' fol.k 
nok , " 

meste af sæsonen hvis Bestyrelsens 
forslag går igennem. Derfor vil 
det være det mest reel le at lave 
serie 6.2. til et lukket hol1j 1 fol' 
ikke at stikke blår i øjnene på 
nye r1\e1jler1H1H~I', 1je1' tri:ir de har en 
chance for at komme på et af de 
f i re hold, og så serie 6,2 trækkes 
efter 6-7 kampet Det sidste ord er 
ganske givet ikke sagt i denne 
sag, 

8ed. 

TIPSlNOLEVERJNG-

Bestyrelsens intenti1)ner er re'" 
elle nok, men ganske sikkert også 
urealistiske. Tag f .eks, sidste 
år. Vi havde nok det bedste 3. 
holi:i Mgensi111je, men allerede før 
sommerpausen måtte IJK til at få 
ol1j b1)ys- 01J veteranspillere til 
at hjælpe, fordi der ikke var folk 
nok der kunne/ville spille (ef
terårssæs1)nen blev det vanen tro 
endnu mere vanskeligt at stille 
h1)ld

1 
men det skal vi ikke komme 

ind på her), Man kan kun 
forestille sig hvordan det vil gå 
i år med et ekstra hold, men UK 
vil garanteret få sti)re problemer 
med at stille det 4, hold det 

SKOVBO-PIBER 
HAnc:hUme 
PIBER 

ALT I 
REPARATIONER 

v-..n 
lover101 MldtfYlands AvtSI 

T" 1061 82 22 30 
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fodbold 
OPRYKNING 

Sig nærmer tiden , hvor klubbens 
hol1j at.ter skal ud på de g1'ønne 
græstæpper, og kæmpe om vigtige 
points, 

I år sættes 1jer, ligeson1 sidste 
år, store forventninger til, at 
serie 5,1 skal rykke op, Problemet 
sidste år var nok, at der var kom
met så mange nye, unge, urutinere-
1je spillere, at holdet slet ikke 
var spillet ordentligt ind ved sæ
sonstarten, og så havde holdet og
sa sjældent marginalerne, og der
med he ldet, med sig i de vigtige 
topkampe, Som de fleste vel ved , 
er der kommet en række dygtige 
spillere ti l klubben, og sammen 
med st ammen fra sidste år skal de 
nok være me1j til at skaffe 1)pryk
ningen i hus, De farligste mod
s tandere ser umiddelbart ud til at 
blive Gjern , Resenbro , Vinderslev, 
n:. 73 og ØBG , men ti i gengæ 1 d 
sl ipper hol det for Engesvang Frem
ad (der sidste år vandt al le sine 
kampe i se r ie 6), Sf( S Csom efte1' 
sikre forlydender har fået et godt 
hold i år)•)•~ GI , Ry Csom holijet 
tabte til begge gange sidste år) 
I træningskampene har holdet ind

til videre slået KFUM 6-1 Clæs 
herom andetsteds bladet ) og 
spillet uafgjort 1-1 mod 61 , Ry , 
Det bemærkelsesværdige ved den 
sidste kamp var , at gennemsnitsal
deren i forsvaret , i Kresten og 
Kelds fravær , var 20~ år, hvilket 
må være klubrekord, Det enlige B 
74-mål blev iøvrigt scoret af den 

KONTAKTPERSON: 
Jens Peter Jensen 
tlf. 86 81 07 59 

vikarierende anfører Uffe Koch. 
SIDSTE: Serie 5, l's seneste kamp 

blev vundet med 8-1 på udebane ov
e1• Låsby, H•:is B 74 SC•)rede Thomas 
Long 3 gange 1 Kai Veng scorede 2, 
mens Uffe, Mørch og en udbombet 
Tonny hver nettede en gang, 

Målsætningen for serie 5,2 kan 
næppe være den samme, Holdet er 
netop kt)mmet i pulje med de 
føromtalte tre hold, og i det hele 
taget ser holdets oulje uhyre van
skelig ud, OK, vi har aldriq været 
banae for at tage en udfordring op 
i d~nne klub , men holdets må.l for 
denne sæson må være at forbiive i 
rækken, og istedet hænge hatten på 
Them, Funder, SB, FK 73 eller 
En1~esvang 8, 

Holdets træningskampe er indtil 
det te tidspunkt ikke forløbet sær
lia heldiat , Først blev det til et 
2-i neder iaa til Gødvad (begge mAl 
blev sat in~ af Kai Vengl , og der
næst tabte holdet hele 7-0 til FK 
73, ef ter 3-0 ved pausen , Dog skal 
det siges , at h•)ldet her i rea l i
teten kun var 11 mand , og på dette 
tidspunkt af året er det , traditi
onen tM dræbende for et B 74-, 
hold, 

SIDSTE: I holdets seneste træ
ningskamp kom så årets første 
sejr , da B 78 blev slået med hele 
5-0 på deres egen bane. Målene 
blev sat ind af Robin med 3, og 
Lars Larsen oa Frede med hver et, 

I håbet om, it alle vil hjælpe UK 
med at få de 4 hold til at funge-
1•e 1 ønsker jeg: GOD SlSON.1 

~ 

TURNERINGSPLAN FORÅR 1990 
SERIE 5. I,, KREDS ll1/ SE.RIE 6. l , kREDS 174 

B 74 - Vinde1·slev 07,04 kl 13.30 8 74 - HA 85 I 05 ,04 kl 18.30 
Resenbro - 8 74 12,04 kl 16.00 Gjessø I I - 8 74 16.04 k 'I 
8 74 - Lemming 21 ' 04 kl '13 . 30 E: 74 - En1Jesv, B. 19,04 kl rn , 30 
Få i· vang - B 74 28 ,04 kl 16 '00 Them - p 

•' 74 30,04 kl 19,00 
FK 73 I - B 74 05,05 kl '! :3 . :30 8 74 - ØBG 0:3 ' 05 kl 18 . ~;() 
B 74 - KFUM I I 12,05 kl 13 ,30 Vi i•k: luni:: I - 8 74 14 ,05 k 1 19 ,00 
Grauballe - 8 74 22 ,05 kl 19 , 00 8 14 - SKS I 17 '05 kl 18.30 
8 74 - Kjellerup 26,05 kl 1:3 '30 Fårvan·~ - 8 74 27 ' 0.5 kl 10 ' 00 
Gjern - 8 74 31 ,05 kl 19,00 B 74 ·- Enqesv , Fr. 31 ' 05 kl 18,30 
8 74 - Sejs 09,06 kl 13 ' :30 Sk æ·~k ær - 8 74 07 ' 06 kl 19,00 
ØBG - B 74 16,06 k 1 13 .30 Lerr1mi nq - 8 74 17. 06 kl i0 .00 

SERIE 5,2, kRE/JS 102 SE/UE 6 ,2, KREDS 175 

Gl, Ry I - 8 74 07 ,04 kl l :3 ' 30 G.i essø I - 8 74 08,04 kl 
B 74 - KFUM I 14,04 kl 1 :3 . :30 B 74 - B 7:3 12.04 k i ·18. :~o 
Engesv . B, - 8 74 21'04 k 1 16.00 SKS I I - 8 74 22, 04 k 1 13 ,00 
B 74 - FK 7:3 Il 28,04 k 1 B.30 8 74 - %js 26 ,04 kl rn .30 ,. 
8 74 - SKS 05,05 kl 13,30 HA 8.5 ! I - 8 74 06 ,05 k 1 10, 00 
Engesv. Fr. - 8 74 12,05 kl 13.30 B 74 - SB 10 ,05 kl 18 ' :30 
8 74 - GØ1jvad 19.05 kl J:3 '30 Virklun1j 1 I - 8 74 20 '05 kl 10 '00 
B 78 - 8 74 26 ,05 kl 13. 30 8 74 - KHif': 24.05 kl ·1s .:::o 
8 74 - :38 02,06 kl 13 .30 Gødva d - 8 74 04.06 kl i0.00 
Funde1' - 8 74 09 ,06 kl 13 ,30 8 74 - SI F 07,06 u 18 .30 
B 74 - Them 16 ,06 k 1 !3 ,30 B 74 - Ry I l 14. 06 kl 18' 30 

TRÆNINGSKAMPE 1990 
1712: 17 /3: 
8 74 I - KFUM Il 6 - B 74 I - :3fC3 13.:30 
Gødva1j - 8 74 I I 4 - ,, KFUM I - B 74 Il 13. '.30 .:. 
24/2: 241:3: 
Sabro - B 74 tt FK 7:3 li - 8 74 I 13.30 
B 74 I I - SB jf 8 74 I I - Får vang l 3 ' :30 
3/3: 31/3: 
8 74 I - Gl. Ry I l - l Funder (serie 4) - B 74 16,00 
FK 73 I - B 74 I I 7 - 0 B 74 I I - Sejs 13 .30 
10/3 : 
Låsby - B 74 I 1 - 8 tt = Vun,jet uden kamp 
B 78 - B 74 II I) - 5 
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Sekseren 
SIDE 6 OM OG AF SERIE 6 

Nu nærmer tiden sig, hvor vi skal 
til det igen , Ud og soille kampe 
for det stærke serie 6, Eller ret
tere sagt DE stærke hold , for vi 
har jo formeret os i løbei af vin
t eren , så vi nu har to serie 6 
hold: det gode , gamle velkendte 
med alle st jernerne. oq så det nve 
ho ld, også ken1H som '~Den lukke,je 
Afdeling" , Hvordan det skal komme 
til at gå med det, er der vist ik
ke ri·~ti q nogen 1:Jer ved. Men helt 
i klubbens ånd tyder det ol , at de 
fl este har sin mening om de t Clæs 
l ederen, red , ) , 

I sidste nummer efter lyste ,i eg 
nye medl emmer, så de t kunne bl ive 
lettere for UK at sætte hold, De 
e1' også k•)mmet, 01en ind t il videre 
e1· de r vist ikke meqet der tvder 
D ~ , at vi skal regni me~ at se . ret 
m.rnqe af dem på serie 6. De t vil 
rried andre 01'd sige, at vi i den 
kommende sæson skal trækkes med 
nogle af se1'ie S's aflaqte bold
eskaoister , Ja ja, med -en smule 
held , og en gang god disciplinær 
opdragelse kan de nok også finde 
ud af at indordne siq 

Ap1·opos UK , Serie 6 '
0

s nye mand i 
Uf( bliver Allan Geisheridjshtnsht 
(eller hvordan det nu staves), Det 
bl iver nu op ti 1 denne mekaniske 
ungersvend at sørge for en vis 
stabilitet blandt de sprudlende 
talenter , der i foråret s~al kæmpe 
''m den iHe , det er at få en plads 
på Sel'ie 6, 

6 

Men det kan han kun, hvis I hjæl
per ham 1 1 ! ! ! ! ! ! 

Skal vi ikke 1 ige l'epetere reo
lerne for hjælp til en UK-man~j: 
meld afbud i god tid hvis du ikke 
kan spille pga.: skader , liqtor
ne, arbejde, barnedåb, feri~ oq 
lii~n. HUSK OET NU/ Tømmermænd, SIF 
m.m. er ikke nogen un1jskyld.nin1J, 
Det samme gælder fødselsdaa - f~r 
så skal man nemlig gi ve ØL"' (ind
til Allan kommer hjem fra udlandet 
er hans plads i IJK dog overtaaet 
af .Jørn Andreasen l , · " 

Til sidst : tag lige og husk at 
komme til t1·æning , Sel v om træ
n i ngsbanen her i denne hårde 
fros t periode (er det mon en nv is
ti1j1 der truer eller hva'??) . r1iest 
af alt l igner - og lugter som - en 
me l lemt ing me l lem en gamme ldags 
niØ1jding

1 
en galoptiane umiddelbart 

efter V5-spillet er afgjort og en 
mark i det nordlige Normandiet 
sids t i november 1944 , er det 
trods alt her , vi har mulighed for 
at grun1j- el ler ødelægge bas isen 
for vores vidt berømte kondition 
(nej .. det har ikke noaet med kon
di tor at gørel og bo-ld(ulsikker
hed , 

Ti 1 a 11 er sidst : NØOOEkNfKkEREN, 
Serie 6 + serie 6, giver det serie 
12 - el ler skal vi i denne sæson 
for alvor blande os i opryknings-
1'æset 7 

!'fD6ENS, 

Damefodbold 
KONTAKTPERSON: 

. Lissa Juul 
I tlf. 86 80 05 49 

HYGGETUR· 
Nu går håndboldsæsonen jo på hæld 

og så skal der til og gang i fod
boldstøvlerne. Vi starter: 

ONSDIUJ D. 28, /'fARTS kL , !8.00/ 

Jeg kan glæde alle I fodboldglade 
piger med, at vi ~1ar fået træner, 
nej ikke Sepp, men noqet endnu 
bedi·e, nemlig . de sidste ··års me,~et 
succesfulde tl'æner: JAN FUGLS~NG . 
Så ka' det vist ikk' bl i' møj bej
re 1 

Som noget nyt er der i år skabt 
mulighed for en ryst-sammen-fest, 
nem! ig en hyttetui· , men den kan I 
læse mere om på de indbydelser, 
som I har fået sendt ud, 

Til slut skal det nævnes, at der 
i år bliver nyt tøj til "det andet 
hol 1j" - t\'Øjer , som Fæster har en 
sti;r 1jel i .• vi har fået, FLOT 1 ! 1 

Vi ses , friske og veloplagte til 
en gang uforpligtende bold d, 28/3 
k 1, 18 '00' 

VEL /'f.Ø'O T.I 

L/88.4, 

bent e. andersen 
aut. VVS-Installatør • Bllkkenalager 
Estrupsgade 10, 8600 Silkeborg, tlf. 06-82 7566 
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:;:; I DE 9-FYREI\! 

Som noget nyt vil vi hver aana i 
DET FRI RIPOSTEN præsentere -kv~1·
t.alets side 9-fyr, sorr1 vi udpege1· 
blan(it tusindet• af indsen,jte bre
·1e, og i slutninaen af året kåre1· 
vi så "Arets si•je 9-fvr, der af 
.Jan Sch1Ju vil få oven~kt en præ
mie sponseret af "Elkjærs damelin
geri" (v/ hr. Elkjærl, 

Den første i rækken er Søren på 
30 år fra Silkeborg. Søren arbe.j
dede før for benzinselskabet "Nel
son Mandela Oil", men da det fusi
onerede med "Winnies babvshoo". 
ønskede Søren et .Job med n1e1·e ku l 
oå og blev straks ansat oå varme
væ1•k et, hvor han til tMnw1ernes 
monotone taktslag svinger pisken 
over lø11slaverne. 

i s"i~Js 'te numme1· efterlys te .i eg 
nye ri1edlemme1·, så det kunne bl i ve 
lettere for UK at sætte hold, De 
ei' også ki:immet, n1en ind ti 1 videre 
e1' der vist ikke meget, der tvder 
oå , at vi skal regne med at se ret 
manQe af der11 på se1· ie 6. Det vil 
med andre Ol'd sige, at vi i den 
kommende sæson skal trækkes med 
M9le af se1·ie S's aflagte bold
eskaoister, Ja ja, med en smule 
held, oq en ganq god disciplinæ1' 
Qpdragelse kan de nok også finde 
ud af at indordne sig, 
pos sy, si syr søren selv sit eget 
tØJ, u1jover det r1an får special
fremstillet på B&VJ, I det hele ta
get. er Søren blevet så glad for 
syning, at han har slået pjalterne 
sammen me1j s lli Rie, så I må 1je
svær re slå ham ud af hove1jet, pi
ger1 

8 

portræt 
Sørens yndlingsfarver er elefant

grå og tLibo1·g~~røn, og hans ynd-
1 i n·~sspi se e1· spareribs oq neaer
boller, "men el lers er jeg. en t1el t 
almindelig mand", slutter Søren. 

aamo 
-Til sidst: tag lige •:ig husk at 

komme til træning. Selv om træ
ni11gsba11en her i denne hårde 
frostperiode ler det mon en ny is
tid, der truer el ler hva' ?? ) mest 
af alt ligner - og lugter som - en 
mellemting mellem en gammeldags 
mØ•jding, en galopbane umiddelbart 
efter VS-spillet er afgjort og en 
mark i det nordlige Normandiet 
sidst i november 1944, er det 
trods alt her, vi har mulighed for 
at qrun1j- el ler ødelægge bas isen 
for vores vidt berømte ki:indition 

'--~~!~!~,,-
Telf. 06-8218 ~o 

SIDE 9 FYREN 
En helt almindelig mand 
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GOURMETSPRÆKKEN 
Efter utallige opfor•1ringer fra 

klubbens førende gastronomer star
ter DET FRI RIPOSTEN nu en madru
brik, og da vi ikke vil stå tilba-
ge for hverken Hjemmet eller andre 
af de fødefikserede ugeblade, har 
vi engageret den verdenskendte 
tyske lglastronom Franz Galilei, 
S1)r11 vi gennem et længere stykke 
tid har haft i k iU:erten, og den
nes kvindelige modstykke Mor Aase, 
Denne gang vil Hr, Galilei præ

sentere en lækker hors d' oevre o·~ 

r1oved1·et, mens Mor Aase har været 
1 sine gemmer for at finde en rig
tig lækker dessert til os, 

Som forret anbefaler hr, Galilei 
en fedtemad n·1ed groft køkkensalt , 
og således laves 1jelikatessen: 
først tages et stykke n·1ørkt fuld
h)i'lls1·ugbrØd, som skæres mi•jt ov
er. Herefter tages en spisekniv 
(hels t i rustfl'it stål ), som føres 
ned i en skAl ffled fedt , og 1jette 
D:Jtt.es ovenpå rugbl'Ø•1et i den 
mængde som oasser til den enkelte . 
Endelig ta·~es en knivspids groft 
køkkensalt, der drysses med kærlig 
hånd •)Ver fedtemaden , som nu er 
parat til spisning, Til forretten 
hører 25 cl, postevand. 

Som hovedret bør spises toast, 
lavet efter den specielle engelske 
'nauseablock'- metode, Først tager 
man en toast, indpakket i folie og 
helst nogle år gammel, og kaster 
den ind i toastmasteren (ne.i, ikke 
en magister bibendi), Ifl·~. fabri
kanterne skal den egentlig kun ha
ve ca, 8 min, i ovnen, men under
søgelser foretaget af Jysk Tekno
logisk lnsti tut viser, at de gerne 
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skal have 3-4 min, ekstra, Når 
denne tid er gået, og klokken rin
ger for sidste omgang, tages toas
ten ud, folien klippes op og ta
ges af , toasten puttes i en servi
et •)g er parat til spisninq, Til 
dette mål ti1j hører en kold H-of til 
at tage den dårlioe smao 

Svm dessert anbefale~' Mor Aase 
"Drømmekagen fra 81•ovst", men da 
opskriften er ret lano skal vi ik
ke opremse den her -doq kan d~n 
rekvi re i· es på adres~en Frederiks
berggade 56 i Silkebora adresseret 
"Mor Aase". Kagen ble~ verdensbe
rømt, da NASA købte den til brua 
som kakler på rumfæraen "Colom: 
bia"s jor11frufærd, og s-orn ar·~enti
nei·nes bedste kasteskyts i Falk
landskrigen, Med opskriften føla~r 
iøvrigt en førstehjælpsboq oa -et 
gaveki,rt på en mentalundersøgelse 
hos en af byens førende psyk iate
re, 

Det var alt for denne gang, men 
husk: hvis du har en god opskrift 
el ler et spørgsmål om mad , så læd 
det i DET FRI RI POSTENs pos tk as se 
i SUMPEN, Det er jo ikke uden 
grund, at mad rimer på and! * FRANZ 06 AASE, 

TRYKSAGER 
-så tal med 

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

I dette og de følgende klubblade 
vil vi hve1' gang focusere på en 

enkelt kamp fra den forløbne peri
ode, Den første kvartalskamp præ
senteres her: 

SEXHELVEDET 
(denne overskrift har intet med 
indlæggets faktiske indhold at gø
re, men skal i stil med de kulørte 
formiddagsblade fange læserens op
mærksomhed) 

En bidende kulde og pola1•vin1je 
blæsende på tværs af den intermis
tiske græsbane, vai· rammen •)fl\ se
l'ie 5, l's første trænin·~skamp i 
denne sæson, Der blev, med k •:>mmu
nens billigelse, spillet på stadi
ons citrongrønne græstæppe - til 
trods for føromtalte instans stæ
dige opfordring til klubbens med
lemmer , om at gå in•j omkring det 
store stadion, når 1jer skal træ
nes, for at skåne græsset! 

Kampen blev fløjtet i gang af den 
1 idet myndige dommer, men ti 1 
t.i·ods for hans til tider højst u
hel·fo~e domme, var der - kampens 
ligegyldighed in mente - ingen, 
der rigtigt gad at skændes med 
ham, Modstanderne, baptistdrengene 
fra KFUM, viste sig hurtigt at væ
re alt andet enij fry·~tindgydende, 

og 'De røde Djævle' fik hurtigt 
overtaget., 
Efter et kvarters spil endte bol

den efter hjørnespark hos J•:>hn F, 
udenfor feltet, •:>g grundet de me
tereologiske vejr- og vindforhold 
og Nordstjernens placering i foi·
hold til Neptun (planeten, altså) 
sejlede bolden ind i nettet til 
alles, incl, målsC•)rerens, store 
forundring, "Sæsonens første mål", 
jublede ynglingen korrekt til med
spillernes udelte glæde, 

Lidt senere så Thomas Mørch sort 
da han alene med KFUM's keglekee~ 
per præsterede at brænde, men 
straks efter nettede Frede til 2-0 
efter en genial kongerokade, 

Så kom chokket: på et hjørnespark 
skiltes B 74-forsvaret, og mens 
Uffe slog Jens Werner ned, headede 
en af de blå bændelorme bolden ind 
ba9 ,jen al lere•Je på det tidspunkt 
stivfrosne målmand To1·ben, Senere 
sk ulle dette dog vise sig at blive 
paddernes eneste h\ålchance i hele 
kamoen, i:11~ inden oausen l ykr.:edes 
det Thomas l.on·~ at SC•)re sit de
butmål i sin debutkamp . Øllene 
sma9te iøvrigt godt , 

I 2, halvleg var holdet tæt på at 
•)Onå optage 1 se i Gu i nness 1·ekord
bog for hhv. flest off-si•Je ken
de l ser dømt imod sig og flest 
brændte 'direktører' - en ten.jens, 
der iøvri·~t var en videreførelse 
af begivenhederne i de fØl'ste 45 
mi nut t er. 2 . halvleq vil dog også 
blive husket for , at Mørch scorede 
to mål 1 samme halvleg - twem kan 
huske hvornår det sidst er sket? 

Først øgede han til .4-1 på en 
chance li·~nende den, han klokkede 
i i l, halvleg. og senere scorede 
han til slutresultatet 6-1 på et , 
hvor svært det end er at tro Cel
ler acceptei·e), flot mål , Ind i
mellem havde IJf fe Koch scoret et 
lige så fl•)t mål på hovedstød ef
ter et godt gennemspillet angreb , 

FORTSÆTTES PÅ NÆSTE SIDE 
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Alt i alt mA man sige , at spillet 
1)g temooet ikke var for g1Jdt , men 
som .J an Schou siger: "Op i røven 
me1j ,jet", for ho l det var u1jen noq
l e kommende stamspillere , og så 
ventede der jo 1øvr1gt 6 trænings
kampe yderligere til at rette fej
lene i, 

J, li', 

TOPSCORERLISTE 

1990 

r'.ai Veni~ 111å l 
~·t·1 omas Lonq 'l mål 
Uffe .j Ht~~. l 

RODln 
.-, ruå l 

Thomds Møn h 
-, mål .. ) 

Fr ede ·~ mål L. 

Jonn F r11å; 

Tonny Des t. fi1å l 
La rs l.<irsen f11~. l 

NY REDAKTION · 
NYT BLAD 
Som den opmærksomme læser nok al

lere,je ha1' 1Jp1faget, så ser bladet 
anderledes ud end det pleJer, Det
te skyldes , at vi har lave t ori\ på 
1·edakt1one11: Finn har efter rnanoe 
års tro tj eneste valqt at kvitte 
chefredaktØr Jobbet, og 1stedet 
har bestyrelsen headhuntet Thomas 
MØi'Ch som ny chefredaktør (denne 
tite l indebærer faktisk kun, at 
det e1' ham, der skal køre Dladene 
til trykn1n1~ , 111en da han er så 
sto l. t over 1:J en , iii.i:jer vi ham be
r1ol1je 1jen . red . minus chefre1j,) , 
og så er Kai blevet mere free 
lance , da r:an JO er en travl 11\and 
og med 1 mange udva lg, 

Endv1del'e er det l an1:J t i1j si1Jen . 
at der el' blevet ~ndret på bladet , 
så det gør vi nu med en rækr:e 
sciæn1je111je artikelserie1·, f.eks . 
GOURMEEPRÆf'. KEN. KV ART ALET::. KAMP 
og en nåne.Jsende føijekli1) (1Jet 
sku ll e egentlig have være t en føl
Jeton, men vi følte . at 1:!e\ vllie 
blive for tuno l æsn1nG) , på be
kostning af bi,a , SPRÆKKEN , 

lJi håber , t;) 1~ t.1·01• 1 at I vii kunne 
l ide det nye ciol1t1sk og religiøst 
ua fhængige blad med 1jet nve navn: 
DET FRI RIPOSTEN. 

6<1d forM,ielse.' 

Hed, 

~--

Det at lave mål - spørg Kai Veng 
12 

FØLJEKILO 
Dette er den fulde og sandfærdige 

fortælling om en klub i fuld flor , 
med mennesker i fremdrift, men med 
kroooe 1 stærkt forfald. 

F ø 1 j ek i i oet ta·~e r sin be1~yn1je 1 se 
i det herrens år 1990, tidligt på 
å1·et tilmed, 

Den nye sæson er så småt ved at 
tage sin begynde l se, Pa lørdag kl. 
13 .30 vil der blive flØJtet op til 
1jen fø1·ste træningskamp, men 1je1' 
er lidt uro blandt 1je ældre, ud
tjente 8 74'ere, Se , det ligge1' 
nemlig således, at der til klubben 
er ank1;rnmet en del nye spillere, 
som oveniKØbet viser sig at kunne 
spille fodbold, godt endda. Det er 
,jet , 1jer bekymrer de 1~amle li1H, 
Det stål' så g1•elt til med til
strømningen, at Uffe og Keld fryg
ter for deres stamknage' 

Se l ve spillermaterialets hØ.ie 
kvalitet kan kun blive en for,jel 
for klubben, mener Kresten (han er 
i UK, og 1jerfor sikker) , mens Uffe 
og Keld samstemmende mener , at der 
må være et alderskriterium at ta
·~e hensyn ti 1. Werner mene1· , at 
vægten bør tages i betragtning , 
Thomas mener, at jo mindre man er , 
des højere skal man rangere (nej 
Bruno, du kommer ikke på 5, 1 l , 
Frede mener, at antallet af spil
lede skakkampe må være det vigtig
ste, mens Fubs argumenterer med 
antallet af fødte børn, Mureren 
har iøv1'igt meddelt i en presse
meddelelse (han bekendtg.iorde det 
en dag han var på toilet), at han 
vi 1 trække sit kandidatur ti 1 1,, 
2. , 3,, 4, og 5,-holdet til fordel 
fo1· .• som han udtryk~:er det: "en 
knægt med skud i støvlen og penge 
til et sving", 

En dejlig forandring er sket l de 
røgsløre1je 1Jg Øl1juf ten1je lokaler; 
en masse nye mennesker. HURR AI Det 
betvde1· så også nye mennesker på 
de fo1•skel lige hol•J, og så er de t, 
at spørgsmålene melder sig: 

- Vil Mu1·e1•en trække sig fel ler 
bare op)? 
- Vil de nve kunne li' luaten i 
bageriet? eller i "Sumoen"? 
- Vi 1 det 1 ykkes Werne1' at tage 
mere på? 

Vi 1 Thomas kunne ses , hvis 
græsset ik ke er nysliet? 
- Vil l ,-hol1jet kunne 1·ykke 1;0·1 
- Vil der komme toasts 1 baren? 
- Og vil fru Fubs være 91·an1j i-
gen inden mai 1 

Alt. de t te, og meget Ni ere, v1l 
blive besvaret 1 næste del af fø l 
jekiloet . FØLG MED' 

Køb dine sportspræmier hos fagmanden 

GULDSMEDEFORRETNINGEN 

Friedrich 
TORVET 108 8800 SILKEBORG THF 06 82 21 20 

FAGLIG VEJLEDNING - EGET VÆRKSTED 
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Portræt af en B. 74 sponsor 
0 0 

"MA JEG GODT FA EN HOF" 

Disse orij, eller nMet det li.1J
ner , bliver med oaranti sagt manoe 
ga nge i Silkeborg hver dag. 

Det er Erik Kvornina og hans kone 
!da , san-1t 7 ansatte , 1jer sørger 
f•)r. at Si lk ebor1~ og r.1meqns 1M
ovqge re kan f å deres oersonlige 
optankning; hvad enten det blot 
i:re.i e1· si·~ om, at. få en tør plet 
i J" rnet. eller en re1~ulær fl·ostsik
l'JllQ af or9an1smen. 
Fr1k Kvorning star tede som deoot

bestyrer. 1?1Jer Ølmalld om man vil, 
1 1976, oq i 1988 rykkede man så 
; 11i:l 1 det nye depot oå Jernbane-

'"" '·-..I ' 

:~år 11\all så. hører, ~t 1jer ål'liqt 
1asserer ca. 12~ m1ll1011er flasker 

i1·:· pi:~·,t.~bn,nqen .. sg fo:'st.år r11a.n 
L~cen en stram 09 ef fekt1v stv

r;nq, ;;,å q1k det ikke , 

· >: lve 1:l1stribu! ionen vareta1Je:; af 
''.ioi· laQe:'ff1.':\nd, samt Le cl1a1..d fiirer . 
De støne såkalijte volumenkunde\', 
rlvs . kunder, der får fra 2-32 oal
, ~:"I' 01, forsynes af vo1Jnmæn1j u1je
f l'i' 

Derudover er der 2 merchandisere. 
der sørger for oost1ll1ng, kampag: 
ner etc. Hele administrationen va
retages af Erik Kvornings kone, 
Ida, 

Det er sikkert unødvendiqt at 
nævne, at Erik Kvornina står-tyde
ligt cilaceret i byen; sportsliv, 
Del' u1jdeles støtte ti 1 byens 
sp1)rtsklubber i rigt ornfan>J, 01J 
her er B 74 en af de heldiai .mod: 
tagere, hvJ.lket v1 er meget gla1je 
for , 

Vi pie.1e1' at slutte me1j en i:jp

f1)r1jring til af støtte vore sp1:in
sorer , ri\en 1jenne gan9 synes 1jenne 
opfordring måske lidt overflØdiq, 
Menalli qevel : S/{dl.I -

STØT vore annoncører -de · støtter os. 

) 

) --© 

"HOF er ikke det værste vi har .. :' 
Depot v/ Erik Kvorning 



SPILLER PROFIL 
- ELLER NÅR JEG BLl'R GAMMEL 

DET FRI RlPOSIEN har valgt at 
crof1lere en af klubbens kendte 
soll lere ton1je tunger pflstår .' at 
det er un\uligt, at profilere 
~1amt), En soiller, 1jer igennem 
mange år har scoret et hav af mål, 
som altid har stået for en nærmest 
komp\'Omisløs indsats på banen, og 
som aldrig har meldt afbud til en 
kamp, hvortil t"1an er udtaget, Det 
kommer vel ikke bag på så mange, 
at denne spiller er Uffe Koch, 

l?t?d: Uflt?, hvor mangt? §r har du 
spillet. i B 74? 
Uffe: .Jeg k1;m 1 1976, og var med 

til at spille klubben op i serie 
S. 

l?t?d: Du er jo t?lterMndt?n en _aam
mel dreng 135 .§r), svnes du ikke, 
du burdt? vi_ge pladsen h1r _vngre 
spil lt?re 

Uffe: Overhovedet ikke, Vil de 
nave min plads, så må de kæmpe for 
1jen, Seriefo,jbold er blevet både 
hårdere og hurtigere de sidste år, 
men jeg har ingen problemer, Skul
le jeg miste min plads, begynder 
Jeg bare at træne,,, Iøvl'i1~t sy
nes jeg, at mange af 1je nye spil
lere er lidt for oivede, Lidt mere 
8 74-ånd efterlyses, altså at gå 
på banen f1:ir at vinde, Den ind
stil Iling har jeg altid haft - og
så til træning, 

Red: Hvad S}'nes du gør 8 74 ti 1 
noget specielt_? 
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Uffe: Først og fremmest det fan
tastiske sammenhold og den meqet 
specie 11 e omgangs tone i k 1 ubben. 
Ligeledes synes jeg, at det funge
l'el' fortrinligt uden træner; fak
tisk tror jeg, at det er det, at 
klubben skal overleve på fremover, 
Der vil altid være nogen med samme 
indstilling som os, men Jeg vil 
g1Jdt sige, at 'de gamle', og de, 
som sidder i de fork el 1 i1~e udvalg 
01~ i bestyrelsen, skal være mere 
aktive, og hverve nogle af de unge 
til disse ting, Efter 16 år er ,jet 
stadig 'de gamle' som sidder på 
disse poster, 

Red: Er der noget du vil brokke 
dig Mer, nu du har chanct?n." 
Uffe: NeJ, egentlig ikke, V1j1;ve1·, 

at lJK gennem flere sæsoner har 
prioriteret, at sætte det stærkes
te hold, selvom 1je folk, ,jer blev 
udtai~et aldri1~ viste sig i klub
ben, Men det e1' jo nok forbi nu, 
me1j den store tilgang, vi har op
levet i år, Det er nieget glæde
l i9t. 

/red: Til sidst, er du tilfreds 
nied vore klublokaler , eller skal 
vi stile hø)t?re i retning al st.ør
re og bedre? 

Uffe: Absolut nej! "Sumpen" er 
for mange medlemmer et slags 'an
det hjem', Den specielle hørm kan 
vi jo ikke regne med at få et an
det sted, Den kommer vist iøvrigt 
fra gulvet, og i den anledning vil 
jeg gerne anbefale SILKEBORG 
GULVBELÆGNING, Hej Mori 

OLO BOYS - THE BEST 
A MAN CAN GET! 
Sig nærmer tiden, hv1:ir der igen 

sk al foregå guffeladelækkert road
s ho~' on grass, r:ied masser af r.å-· 
stabilt footswoao, Dog forlyder 
det, at Ru,j 1 Stephen Kl eutzner 09 
Niller :3va1~dl'icka, vll overlade 
coachJ obbet til to fremadstræbende 
og strømlinede unge , Tak for Jeres 
indsats, som må betegnes 1 "sp1tz
enklasse", Under Jeres kyndige 
V\'.Jlednm:i, :'lal' v1 i de torløDne 
år spillet med vægten lagt på im
ponatoreffekten , og det behøver JO 
ikke l iqe frem at være det bedste 
hold, der vinder! 
Selv om holdet har været sA lana t 

for at fA sokkerne på om morgene n, 
og selv orn en~·e lte so1lleres udse
enae har bAret tydelig t præg at at 
være bievei, nr , 2 1 slåska11\pe, nar 
I all1gevel !Aet giort "Sumoen " 
t il et oænt steij a\. væ.1'e : der r1<ll' 
d::ke v;Het kn1vs\.1k:h?1'1 1je si ds te 
2 måneder. og det eneste sted. de r 
er svamp, er på klubbens to1letoa-
1)1 r , .)o . i:1an ma~rker straks, at '~e r 
er 2 n :Jt1oi::· oå ugens t.1os1uc1N1 
n§r rr1.1.n kon:rner 1 f: lubbens od iøse 
lc:kaler. 

SIDSTE NYT! S•ren Carina oa Steo
hen Burg er med domptørvelsignelse 
blevet set som oar, dog er Carina 
træt af , at hun ikke ser splinten 
i sit eget Øje, når hun har en kæo 

i øret, Ligeledes klaqer Carina 
over Stephen Wartburgs manglende 
startvanskeligheder og lugt af oe
tr·oleur11 , Ja, Canna hH her fået 
r11a11>:i 01~ bli f or livet.. 

Til næs te 9ang kan det måske bli
v>:: 1::Ji 1? , 1:ie r·fc:r·' wø 1j op til træninq 
0 1~ f ~. er1 u2110 S\'e1jner1er i:en1J slet 
ir::~ e n sn1v U 2 1' ) oq skul le 1ju g 
hJ ern v 1~ s~ ~ 1 ed1r ina et. b1 ! lede af 
:'.;1.r-iJut er , oe kæff1p far retten til 
~ t for~g1v e at sD 1! le fo'oald ' 

V1:ires '.' :3] 9sp1'oq: cd 1j bOVSt?\' fl)l' 
op ~~v~ l se ~f ly nadeioven 1 

Husk at meddele 
adresse- og 
telefonændring 
til kassereren! 

G}--

LORD llELSOll 
Østergade 4 - 8600 Silkeborg - Tlf. 06 82 09 28 
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Fra Deres udsendte 
JlstriQ d, 18/2-.'!0 

REJSEBREV FRA DEN 
HVIDE VERDEN! 

Så gjorde de det igen - 8 74's 
alpine rejsebureau st•)d igen i år 
for en succesfuld skitur, hvor 
mange af klubbens etablerede navne 
satte deres stærkt personlige præg 
på aktiviteterne. 
His Royal Highness , Mr Moose, op

t1·ådte som vanligt i rollen som 
rejsens naturlige midtpunkt. Det 
t'oyale par, samt hofdame, var at 
betragte som begyndere udi den 
svære sk1kunst . Dette er ikke læn
gere ti 1 fældet , Sjældent, hvis ik
ke aldrig, er der set mere stil
fuldt skiløb på alpine piste. 
For begyndere er det ofte en prø

velse bl ot at få skistøvlerne på, 
De t samme gør sig gældende for 
Kars t en Skovgård , der vel næppe, 
når ~tan ser bort fra stilen , kan 
kaldes en begyn1jer, Hans besvær
! igheder skyldes måske mere støv
lernes håbløse, anatomiske udform
ning. Iøvrigt skal det nævnes .. at 
samme SkQvgård en enkelt dag var 
indespærret på grund af et midler
tidigt i ldebef inden,je af forbi·~å

ende karakter , En lidelse , der of
test angriber maveregionen og led
sages af kraftige hovedsmerter , 
når patienten har haft næsen lidt 
langt fremme, 

Verdensmanden Christian Simonsens 
ego, der i selvopfattelse kun er 
en ubetydelighed efter Wodd Cup
stjernerne, også når det gælder 
skiløb, fik et ·~rimt knæk, da ikke 
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mindre en•j to danskere fra samme 
selskab , behandlede ski og piste 
på en måde, så Købmandens færdig
heder mindede mere om Bambis for
sigtige trin på den blanke is, 

H•)lger, som i klubbens regi er 
kendt som en hård og ubarmhjertig 
kæderyger, og hvorom det siges, at 
han er i stand ti 1, med et par 2-
meter ski pi, at slå en baglæns 
salto på en sat pukkel-piste, uden 
på noget tidspunkt at slå asken af 
den tændte Cecil , oplevede også et 
fysisk watel'l•)O på denne tur, 
Hi::1lger måtte på et tidspunkt i en 
lukket lift bede Mojnson om at 
slukke cigaretten , hvilket Mojnson 
naturligvis strak s gj1;rde , da det 
fot' ham stod krystalklart , at 
Holger måtte være meget, meget 
syg , Det viste sig senere, at Hol
ger måtte være blevet smittet af 
Karstens vi rus, En vi rus , der kun 
kan overføres ved udveksling af 
kropsvæsker, Dette forhold vidner 
om, hvor trange indkvarteringsfor
holdene var , 

Dan Fæster fremviste på turen ik
ke blot 1990-sæsonens sk imode, men 
også "t.opgt•ej", Desværre viste 1je1· 
sig en skærende kontrast mellem 
udstyr og den faktiske skimæss1ge 
formåen , Dans fysiske aktivitet er 
kendt i klubben og tro mig, det er 
ikke anderledes, når det gælder 
vinteridræt, Han sveder som en 
hest, og når transpirationen er på 
sit højeste, ville et par vandski 
være mere passende - de er også 
kortere O•~ bredere , O•~ 1jerfor let
tere at styre, 

Søren Fis viste sig at være en 

slem ulykk esfugl på denne tur . 
Gang på gang gjo rde han si g uhel
,ji,~ t bemærket , He l t konkret kom 
det til udtryk i er hvervel sen af 
DummePeter- Klokken til ej endom . U
ta l lige vat• de situationer, hvor 
sø1·en (ofte selvforskyldt ) rode1je 
sig ud i diverse forviklinger, na
turligvis til stor morskab for de 

øvrige medlemmer af den højtærede 
fo ren i ng - skadefr yd er j o som be
kendt ik ke at foragte , 

Al le de ovenstående in1jtr yk er 
blot et 1 il l e udsnit af de mange 
begivenheder , der gjorde dette års 
ski tur ti 1 en succes, Tak for tu
ren, 

ENGLANDSKRIGEN 

· ELLER "FUCK THE BRITISH" 

- en sand episode fra ski turen 

Englænderne er vel i grunden et. 
flinkt og venli9t folkefærd, men 
når de brat berøves synet , kan re 
sul tatet l et blive en sur englæn
der, 
Hvorledes går det så til 7 Jo, ef

te1· en lysti9 aften , der endte på. 
de t l okale disko t ek , f 1k en af 
re jse de 1 tager ne Øje på nog l e dan
sende mandsoersoner påmon t eret 
st ore , røde tophuer, I un,j ren ov
er, hvad man lavede på dansegu l vet 
i ført sådan en tingest , bes l uttede 
bemeldte person sig for at trækk i:> 
huen ned over hovedet på den dan
sende , 

Det medførte ingen reaktion , og 
måske i skuffelse over dette , blev 
et nyt forsøg gjor t, denne gang på 
en ny mand . Var der ingen reaktion 
før, så var der det til gengæld 
denne gang, Deres udsendte indkas
serede et solidt smæk til kæben, 
og efter en brøkdel af et sekun1j 
at have overvejet en krigerisk ad
færd , blev et hidsigt tilbagetog 
i ndl edt , 

Men optrinni:>t bl ev over-v æret af 
i:>n af de medloqerendi:> på vores 
værtshus, Han var godt nok sjæl 
l æn de r , mi:> n af en h,1æ los1:i 11i natu r. 
så han bestemt!? s1 a fo~. at d e nn~ 
englænder skulle have smæk. 

For at gøri:> en l ang h1stor1 1? 
kort, så stod hel e di sk oti:>ke t ef 
ter kort tid oå den anden endt>, oo 
der blev uddelt adsk i l li qe t ørr e 
huo til beggi:> si der . De t. u1j ar t ede 
sig i den gra1j , at ,ji:> t t i 1 si 1js t 
bl ev nødvendigt at ti lka l de den 
l okale ordensmaat. 

Efter således at have kons t at e
ret , at alle englændere faktisk er 
hooli9ans, og yderr11er1? rn eqi:> t nær 
tagendi:>, tog se l skabet nJem , og 
held i gvi s ik ke mere medtagi:>de, end 
at li dt pudder og sm1nk1? kunni:> rå
de bod på skaden, 

f/8, 
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SPONSORPLEJE 

l disse uger arbejder B 74s be
styrelse på at etablere aftaler 
med sponsorer og annoncører for 
indeværende sæson, Hvad får en er
hvervsdrivende til at indqå en af
tale med B 74?? Der er naiurligvis 
f lere ting, der kan være afgørende 
f or beslutningen: 

- han kender måske een i klubben 
- han intersserer siq for fodb•:>ld 
genere l t -
- eller han forventer at få et ud
bv t te af aftalen 

Det er vores indtryk , at flere og 
fl ere ser forretningsmæssigt på 
det - man forventer en modydelse, 
Og her er det, at du - som med lem 
af 8 74 -· kan gøre en indsats . Du 
kan støt.te klubbens sponsorer og 
anno ncører. 

Vi har konkrete eksemple1· på, at 
aftaler bliver fornyet år efter år 
med begrundelse i, at klubben og 
medlemmerne støtter sponsorerne, 
Det er så bestyrelsens opgave, at 
medlemmerne hele tiden er a jour 
med, hvem der støtter B 74, og vi 
vil derfor forstærke vores indsats 
for at udbrede kendskabet hertil, 

I næste nr. af DET FRI RIPOSTEN 
vil der være en komplet fortegnel
se over klubbens nye sponsorer for 
1990, ligesom en lignende liste 
vil blive ophængt i klublokalerne, 
Endelig påtænker vi en konkurrence 
under temaet "støt vore sponso1•er 
•)g annoncører" . Læs herom i næste 
nr. af DET FRI RIPOSTEN, 

Og husk at støtte dem , der støt
ter B 74, 

FINN, 

STØT vore annoncører -de støtter os. 

d totalkonto" f ilr De . . 
. e t rade over~ 

flere penge a • .,., \'{SKE 
det samme~$~ '-lBANK 

. os mere umage _ J2J:..Jf.O r 

RUBBER BAND 

4 FRISKE RU BBER BAND- ARRANGØRER. FRA VENSTRE: KAI VENG, 
SVEND THORUP, STEPHE N KNUDSEN OG HEirn ING NIELSEN. 

RUBBER BAND- KONKUR
RENCE 

anle,jni ng af Rutibe r E:ano
koncerten , arrangerer DE T FRI 
RJPO'.HEN en 1 il le konkurrence, 
hvor prærnien et' ikke miMre end 
2x2 BILLETTER TIL RUBBER BliNO
KONCERTEN 0 , J / 8-/_9_9{7 I TE/ITERS.'1-
LEN I SILKEBORG/ 
For at deltage i lodtrækningen om 

disse lækre præmier, skal 1ju bl ot 
svare rigtigt på de 3 nedenstående 
spørgsmål, skrive svarene plus dit 
eget navn og din adresse ned på et 
stykke pap1 I' , og lægge 1jet i DET 
FRI RIPOSTENs brevkasse i SUMPEN, 
eller sende det i en lukket kuvert 
t i l: Thomas H . .Jensen, Grønneqade 
19, i th., 8600 Silkeborg . 
Her er så spørgsmå lene : 

ll Star B'et i B 74 for: 
a) 8tJ!lt?VOk5 

b) B.wtis tkirke 
c) Boldl lubben 

2l Var '' Tl1e Beatles" op1·1Meil•J t 
fr a : 

a) Grønllø,i 
t .1 Li verpool 
c) Jaun9v&o 

3) Hvorijan kommer 'Reqatta-f lå.1je11' 
f rem: 

a) Oen se.iler 
b) Den fl y ver 
c) Den kører 

:3var ene ska l Vil!l'e re \'J aktionen i 
hænde SENEST TDRSOHG 0. 26 . fiPRIL ·' 21 



STJERNE DRYS 

Tillykke 
Selvom bladet nu udkommer i helt 

ny frisk •:ig ander le1jes sti 1, vil 
vi da også beholde nogle af de 
gamle, kære traditioner, Ud ovei' 
bl .a . jul, nytår og påske vil vi 
selvfølgeli·~ også bevare STJERNE
DRYS, Denne udmærkelse gives jo 
til personer, som har gjort et 
stykke uselvisk arbejde for klub
ben, der kommer denne plus medlem
merne til go1je, 

Redaktionen mener, ·at der i den 
fo1'lØbne pei·iode e1• to mennesker , 
der har gjort sig fortjent til 
denne forfriskende gaveregn, 

Modtager nr, 1: FINN HERLEV 

M1:idtager nr. 2: JOHN JENSEN ( 11F 11
) 

Begrundelse: Gå blot ud i bold
rummet , det må være begrundelse 
nok, Der er blevet så flot •:ig ny
deligt, at det siges, at SCAN-TDUR 
er begyndt at arrangere udflugter 
til boldrummet, lad os alle hjælpe 
til med at holde det i den stand! 
6 kolde til John F. (du kan skrive 
dem af på din regning, hvis du 
vil), B 74 sender iøvrigt også en 
tak til F,'s arbejdsgiver BR!X' 
S/'fEOEFORRErNJNG, der gratis har 
stillet materialer til rådighed, 

8egrun1jelse: Finn er nu trådt ud 
af 1·edaktionen, men det var fak
tisk ham, der i sin tid fik ideen 
til dette fremragende organ, Fiiin 
har altid været bladets primus mo
tor, og har, sammen med andre 
selvfølgelig, søi'get for, at dette 
blad er kommet op på det niveau 
som det er idag, og som r1ar givet 
den nuværende redaktion et godt og 
solidt grundlag at bygge videre 
på, Vi siger derfoi•: tak for bla
det, Finn og kvitterer med 6 kolde 
Hof. UJ-

idS·møbler E3 
22 SILKEBORG 

FESTUDVALG SØGES 

Er der nogen, der har en ide til , 
hvem der skal væ1·e med i festuij
valget? Det gamle festudvalg tråd
te jo tilbage ved sidste afslut-
11in9sfest, så del'for står vi og 
mangler et. 

Så hvis du har nogle forslag ti 1 
en eller flere person(er), som du 
mener kan lave århundredets SUPER
AFSLUTNINGSFEST, så skriv navnet 
(elle r navnene) på dit/dine for
sla9 plus dit eget navn.. på et 
stykke papir og put det i DET FRI 
RIPOSTENs postkasse i SUMPEN . 
Blandt de indkomne forslag vil der 
så bl i ve trukket lod om en spæn
dende præmie, Sidste frist for 
indleverin9 af f•:irslag er torsdag 
den 5, april. 

/'fEN SKl'ND JER" FES Tl'DVllL GET S~AL 
SN/!R T I 6/!N6 I GEN/ 

/'f.BRCH, 

RUBBER BAND

KONCERT 

Rubbei· Band-udvalget har nu i 2 
måneder arbejdet med at gøre: 

UfRD!IG DEN 4, iW6UST ! .9:30 

til en B.74 festdag . 
81 l letsalget 9år strygende, men 

lad os her indskyde, at det er me-
9et viqtigt at netop DU får købt 
bi! let NU, dels oå grund af, at vi 
gerne skal være så mange B.74'ere 
som overhovedet mulig, men også 
fordi udvalget arbejder med planer 
om at udvide arrangementet! 

Rubber Band-udvalget er , efter 
billederne blev taqet, udvidet til 
lS man•j , •:J er er klar til at lave 
en af ten som si~ioel \.hen ALLE 
B,74'ere blr tilmelde s1g1 

SIDSTE NYT: TIRSDAGSTRÆNING! 
Så kan der trænes om tirsda•;Je1111! 
Keld har fået en aftale i stand 

med SILKEBORG FIRMAlDRfl, således 
at vi har 2-3 baner til rådighed 
om tirsdagen, Herrerne og damerne 
skal så deles •)hl disse baner, Den 
eneste klausul der er, er at her
rerne skal møde onikfædt <men kan 
komme i bad bagefter), mens da
merne kan klæde om både før og 
efter træning. Omk lædningsf ae i 1 i
teterne er dog først åbne fra den 
l 0 , ap r i l 1990 . 

Der er ligeledes reserveret baner 
til old boys om onsdagen, 
Det skal til slut siges, at dette 

arrangement aldrig var kommet i 
stand uden SILKEBORG FlRMAIDRÆTs 
positive indstillin9 til 8 74, Vi 
vi 1 gerne benytte le.il igheden ti 1 
at si qe /'f/!NGE T.410 
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GENERALFORSAMLING 
fors.jag den 1. marts afholdt B 74 

den årlige, ordinære generalfor
samling, og SUMPEN var fyldt til 
bristepunktet af 40-50 veloplagte 
klubmedlemmer. 

1. punkt på dagsordenen var valg 
af dirigent, og da Keld sidder i 
bestyrelsen, kunne folkets krav om 
valg af ham til denne post ikke 
opfyldes, og istedet blev det, ov
errasken•je for de fleste, Karsten 
Skovgård, der fik denne attraktive 
tjans. 

Han gav straks ordet videre til 
formanden, den gode hr, Niels
Henrik. Denne startede med et sta
tus over sidste sæsons f odboldmæs
sige resultater , · hvilket mest af 
alt. lød som noget, han læste op 
fra sidste udgave af klubbladet . 
Herefter skuede r1an frem mod den 
nye sæson, hvor klubben er repræ
senteret af hele 8 hold, hv•;raf 4 
er fordelt under .JBU (serie 5.1 , 
.S .2, 6, 1 og 6,2) 01J 4 under SEG 
lOB, veteran samt pige I og !!), 
og det primære mål er selvfølgelig 
at få et hold i sene 4 igen. 
Håndboldholdets sæson bl ev beteg
net si;m hæderlig, o·~ "badminton
afdelin·~en" går fint, Nå r firma
fodbolden går igang bliver der må-
ske/forhåbentlig mulighed for 
tirsdagstræning, men intet er 
endnu helt sikkert. 

Formanden nævnte også det nye UK; 
Mogens træder ud, og ind kommer i
stedet Morten Risvig og Allan 
Geisshirt (sidstnævnte er pt, 
udenlands, og af løses indtil hjem
komsten af .Jørn Andreasen), så IJK 
nu består af 5, udover førnævnte 
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nemlig Kresten, Christian og Poul. 
Der lød iøvrigt et hjertesuk om at 
meddele IJK i god tid, hvis du ikke 
kan/vil spil le i den forestående 
weekend, 

Niels-Henrik var endvidere inde 
på kontingentrestance, strukturæn
dringen (der var fortjente ovati
oner ti 1 Kai Veng for sit store 
arbejde i sponsorudvalgetl, Rubber 
Band-koncerten, Familie-Journalen 
(alias dette klubblad), og renove
ringen af klubben, med mulig 
pladsudvidelse til følge. Den iøv
rigt glimrende formandsberetning 
blev sluttet af med en velkomst 
til alle de nye medlemmer, 
Herefter fremlagde Per Hammershøj 

regnskabet for sidste år, der vis
te et overskud på kr. 7.798,25. Af 
i'egnskabet frem1Jik det bl .a., at 
klubbladet havde et underskud 
si•jste år på ca. 1,800 kr, ca . 
svarende til købet af et kari1era, 
og at Hjejle Cup'en gav et over
skud på 5.342 kr. 

Så var der valg; Finn (næstfor
mand), F'er Hammer høj Ckasserer) 
samt Thomas Se idenf aijen og Lissa 
.Juul blev alle genvalgt til besty
relsen , mens Niller blev genvalgt 
som revisor med en ny revisorsup
pleant i Karsten Skovgård (må Nil
ler aldrig blive syg'l. 

Som eneste indkomne forslag blev 
der fra UK's side indkaldt til 
spillermøde d, 24/3, BE THERE! 

Under eventuelt bemærkede Finn, 
at l ,holdet har faet trøjer til 
den k emmende sæs1;11, mens det k ni -
be1· med de andre ho 1 d, Det søges 
løst hurtigst muligt. Så fulgte 

den obligatoriske afstemning om 
den ærefulde tite l "Arets B ?A'er" 
og efter næsten dødt løb gik Mu
reren for anden gang af med se j
\'en, men da han ikke var til 
stede, modtog han istedet hæderen 
pr , telefon. Hed æren føli~er en 
vandreo•)kal, 

Som sædvanlig varede gene i' al for
saml ingen ikke meget over en halv 
time , og herefter var klubben vært 
ved pølser med kold karto f felsalat 
o·~ een øl . 

SPILLERMØDE LØRDAG DEN 24 / 3 -9 0 KL 19.00 I KLUBHUSET 

NYT INITIATIV 
FRA UK! 

Uanset om du er ny i klubben , har 
sportslige ambitioner eller bl ot 
er inte1·esseret i socialt samvæ1' , 
appele1·er vi ti 1, at du møder •j p 
t il spillermødet, for at vi sammen 
kan få størst muligt udt•ytte af 
sæ sonen 1990, 

Mødet vil være uforr11e l t. hvN du 
er meget velkommen til at gi ve din 
mening t il kende, men UK for eslår 
d •:i :~, at følgende punkter bl iver 
diskuteret : 

DEN KONGELIGE 
TOP 10 

-en 1 is te over de I i.1 mest populære 
royale (kilde : Billed-Bladet) 

1) Per Harnme1·shøj 
2) Al i c e (Fru Per Hammershøj) 
3) Per Hammershøjs trenchcoat 
4) Per Hammershø,is attachemappe 
5) Per Hammershøjs blå slips 
6 ) Per Hammershøjs laksko 
7) Per Hammershøjs grønne slips 
8) Dronning Margrethe II 
9) Kronprins Frederik 

10) Per Hammershøjs grå sl ips 

- Hvordan fungerer tJK7 

- Op rykning? 

- Anførerhvervet 

- Jeres forpligtelser 

- Prak t iske oolysn1nger 

Klubben er vært ved et mi ndre 
trakt ement, 

UK, 
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DET FORLYDER FRA 
PÅLIDERLIG KILDE 

- at Klavs Kjærsgård på skituren 
hel le re vi lie have en kæp i øret 
end brædder under fødderne! 

- at det amerikanske basketbal !
forbund har vil let købe DET FRI 
RIPOSTEN og udsende det i USA un
der navnet THE FREE REBOUND, De 
fik do1J en kurv, 

- at Mureren , etter han blev kåret 
ti l "A1·ets B 74'er" med blot een 
stemme mere end Kai Vena, udtalte · 
"Hvis jeg selv · havde -været tii 
stede , navde Jeg vundet med to 
sternmerl" 

- at Nie ls-Henrik efter Gorba t jovs 
u1jnævnelse t il "Superpræsident" nu 
vi l gø res ti l klubbens første "Su
pel'formaM ", me1j befØJelser t i l at 
erk lære krig og undtagelsestil
stand i "Sumpen" , Et hurtigarbej
dende nynedsat udvalg med Far Fubs 
som fornan1j vi 1 i ~r 2000 udsende 
en hvidbog nvor der vil blive kon
klu1jeret at Niels-Henrik desvure 
kun kan udnævnes til "Super·· 
lkllOswald". 

HÅNDBOLD 
KONTAKTPERSON: 
Benny Pedersen 
tlf. 86 84 80 46 

Det er hovedlost ikke at skrive om 

håndbold i DET FRI RIPOSTEN 

Nyt syn 

Johansen 
Specialoptik 

2 6 Henning Johansen . Vestergade 28 v/Mldtjyllands Avle.' 8600 Silkeborg . Tlf. 08 82 14 83 

DARTTURNERING 
Igen i år indbyder CARLSBERG DE1 

FR I RIPOSTEN og STØTTEFORENINGEN 
t il de uofficielle B 74-mesterska
ber i dart. 
Mesterskaberne af holdes i SUMPEN 

ONSOfiG OEN li/ 4-19.90 kl , l .9. 00 
(dagen før skærtorsdag) 

CARLSBERG skænker flotte præmier 
t il de 3 bedst placere1je oo DET 
FRI RIPOSTEN supplei·er ~ed ~ lidt 
f lydende ekstrapræmier. 
Startgebyret udgøi· ooså i år kr 

:'(1(1(1 bd >. , 
~ "' · ·, som e es i111jbetalt sammen 
med binden,je tilmeldino i SIJMPENs 
bar, el ler ved henv~-ndelse til 
FI NN HERLEV, tlf, 86 80 06 05 . 

VEL 11.øor OEN 1 //4.1 > 

SPORT, MODE OG DART 
S ØNDERGADE 23 
8 600 SILKEBORG 

5 20 1 
12 ,--. 18 

g/ "''4 
14 /~~-~f\ 13 

11 -~D~· 6 

8 ~~\'5~!10 
16 ,.-./ 15 

7 - 2 
19 3 17 

ØN SKER B 74 EN GOD 
SÆ SON! 

BP depot-butikken 

SPECIAL BUTIK FOR: 

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

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