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·DET FORLYDER FRA
PÅLIDERLIG KILDE
- at Hells Angels og Bull Shit har
fået en aflæ1ner i Silkeb1)rg, søren, Rene 1)1~ Holger, klubbens motorcykel-entusiaster 1 vil nu kaldes The Swump Angels og have rygmærker med Stadion-kioskens logo!
- at Far Fubs er blevet tenor i
Silkeborg Motetkor efter at han
med underlivet forrest løb ind i
en målmands næve,

- at efter Mogens er blevet klippet vil mafiaen på Sicilien have
ham s1:im Capp1) di Tutti Cappi i
Serup, og have ham omdødt fra Kjær
til Schillaci!
- at Henning ligesom Mogens vil
tage navneforandring, Han vil nu
kaldes Henning Andersen Skjern, og
hans kommende barn skal enten hedde Ellen eller Daniel!

S TFNNINGS'BILLEDE FRA H.4NDBOLD.ffSLUTNINC'FN!
1.11·::-i M.ERE OM DENNE FESTLIGE BEGIVtNHED INDE 1 BLADET!
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Henning Johansen . Vestergade 28 v/Mldtjyllands Avls . 8600 Siikeborg . Tlf. 08 82 14 83

5. ÅRGANG
NR. 2
Oplag: 198 stk.

Hvem skal jeg tale med?
B.74 SILKEBORG
klubhuset
Marienlundsvej

Morten Risvig
Rylevej 21
86 81 46 85

Bestyrelsen

Niels J. Nielsen
Lyngbygade 75
86 82 71 52

Formand
Niels Henrik Buch
Færgevej 6 B
86 81 13 57

Kim Konnerup-Møller
Almindsøvej 30
86 82 48 04

86 81 53 57

Næstformand
Finn Herlev
Bakkevænget 87
86 80 06 05
Kasserer
Per Hammershøj
Nyvangen 54
86 81 20 62

UK
Kresten Knudsen
Frejasvej 90
B6 B2 62 S3

Jørn Andreasen
Vidarsvej 10
B6 Bl 57 99

Claus H. Jensen
Baggesensvej 18
86 81 07 48

Poul Østerby
Balle Kirkevej 34
86 82 60 97

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
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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
B6 Bl 25 26
Jens Peter Jensen
Frederiksberggade 56
B6 81 07 59

Christian Simonsen
Falstergade 12
B6 BO 13 91

Sekretær
Thomas H. Jensen
Grønnegade 19
86 80 05 49

Morten Risvig
Rylevej 21
86 81 46 B5

Old boys
Rene Langvad
Fynsgade 19
86 81 38 3B
Uffe Kock
Visbyvej 14
86 82 22 53

Kampfordeler
Allan Geisshirt
Odinsvej 25
86 81 62 19

Håndbold
Benny Pedersen
Præsternarken 34
8653 Them
86 84 80 46

lederen

Vi vidste ikke
rigtigt, hvad vi
skulle have her,
men nu fik vi
da brugt den
tomme plads!

FODBOLD ER LEG ELLER HVAD?
Mange idrætsforeninger arbejder
alvorligt og målrettet mod at hæve
det sportslige niveau i foreningen, Det er ikke ualmindeligt, at
fodboldklubber træner intensivt
flere gange ugentligt, med det ene
mål for øje at hæve den spillemæssige standard, Dette forhold er
også gældende langt ned i rækkerne, hvor B 74 per tradition befinder sig, Det betyder i praksis, at
vi ofte møder modstandere, der i
træningstilstand er langt forud
for OS,
Når dette er gældende, hvorledes
hænger det så sammen, at vi faktisk ofte trækker os sejrrigt ud
af disse konfrontationer? Det hænger sammen med det f orh•) ld, at B
74's idegrundlag bygger på princippet om total frivillighed - det
er netop dette, der adskiller vores boldklub fra alle andre idrætsforeninger, Hos os bygger alt
boldspil på motivationen alene det er lysten, der driver værket,
Dette udmønter sig i praksis i en
ualmindelig spilleglæde, der naturligt fører til underholdende
kampe og gode sportslige præstationer,
Det siger sig selv, at grænsen
for sportslig succes ligger et eller andet sted i serier1kkerne,
Tidligere i klubbens historie mødte vi "muren" i serie 3, men måske
findes grænsen for en klub af vores karakter al lerede i serie 4
nu, Hvis dette er tilfældet, må vi

acceptere det, Vi må på intet
tidspunkt gå på koMpromis med
klubbens idegrundlag for at opnå
højere sportslig succes,
I princippet er det uendeligt ligegyldigt hvor i JBU's turneringshierarki vi befinder os. Det, der
er afgørende er naturligvis, at
det er fornøjelsen, der er altdominerende - at smilet , grinet og
latteren altid vinder.
Alt dette betyder selvfølgelig
ikke, at vi er uden-sportslige ambitioner, De skal blot ti Ipasses
den omstændighed, at for os er
fodboldspillet en leg!
I ærbødighed HERR FORIWIOEN

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

PeterElbæk
Brokbjergvej 6 · 8600 Silkeborg
11f. 06-815311og06-8219 66
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fodbold
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B 74's 2 serie 5-hold er i denne
sæson blevet præsenteret for et
forholdsvis nyt fænomen i klubbens
regi, nemlig holdledere, Disse
holdlederes funktion er ikke så
omfattende, De skal blot sørge for
at de ydre rammer er iorden,
f.eks. med hensyn til drikkevand i
pausen, komme med animerende tilråb til spillerne under kampen, og
så, ikke mindst, stå for udskiftningerne under kampene, Det sidste
har nok altid været klubbens
achilleshæl, idet der tit under
kampene har været ·opstået kaos
under udskiftningerne, Her er det
specielt rart med en ekstra hjælpende hånd, Det. skal understre•:ies
at holdlederen eller udskiftnin~s
lederen, som det vel rettere burde
hedde, intet har med holdsammensætningen eller taktikken at gøre,
og skal absolut heller ikke have
det; det er og bliver en opgave
for UK og anførerne!
Serie 5, 1 har .Jørgen Ri svig og
han har engageret sig meget i kampene, Resultatet er da heller ikke
udeblevet: holdet. ligger nr, 1 med
20 points for 11 kampe - 2 points
foran FK 73 og yderligere 2 points
foran Lemming og Sejs , De eneste
pointtab holdet har lidt er mod de
2 førstnævnte, og dermed er det
nok gået op for de fleste, at holdet slet ikke har tabt i foråret!
Det ser altså ud til, at det
bliver de 4 første hold, der kommer til at kæmpe om oprykning-

spladserne, Ved pointlighed i den
sidste ende afgøres oprykningen
efter resultaterne i holdenes indbyrdes kampe, og her er det værd
at bemærke at B,74 har slået Lemming, Selvom der er mange kampe
en1jnu ser det altså 1yst ud, og
det tegner til at blive et spændende efterår!
Det bliver det sikkert også for
serie 5.2, Det så ellers ikke godt
ud for holdet i starten, ~1en så
fik holdet den nådesløse og rapkæftede ::;øren Fæster S0[1 holdleder, og så kom der andre boller på
suppen1 Holdet sk1'abede en masse
points sammen bl,a tog man som de
eneste i hele rækken point fra det
suveræne tophold Engesvang Fremad,
og man maltrakterede Funder på
disses hjemmebane med basketballcifrene 13-2, inden Fæster i forårets sidste kamp løb ind i sit
første nederlag! Men a11 ii~eve l en
fornem forårsfinish. Holdet har
spillet 11 kampe og opnået det
samme antal points, samt en
målsc1:>re på 37-21, hvilket rækker
til en midterplacering!
Mogens beretter som sædvanlig om
serie 6 på side 6, og denne gang
om hele 2 serie 6 hold, da vi j1:>
for l, gang har 4 serie hold, Jeg
vil dog lige komme med lidt statistik, Begge serie 6 holdene ligger
placeret lidt over midten, Serie
6, 1 har en målscore på 34-19 og
13 points for 11 kampe mens serie
6,2 har 12 points ligeledes for 11
(forts1tt.es pJ side l.J
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FORÅRETS RESULTATER

KONTAKTPERSON:
Jens Peter Jensen
tlf. 86 81 07 59

5, / 1 KREDS !Ol

B 74 - Vinderslev
Resenbri:> - B 74
B 74 - Lemming
Fårvang - B 74
FK 73 I - B 74
B 74 - KFUM Il
Grauballe - B 74
B 74 - Kjellerup
Gjern - B 74
Sejs - B 74
ØBG - B 74

SERIE 6, I, KREDS 174
5 - l

0- 4
3- 0
0- 2

1- 1
8- 2

1- 6
1- 0
6 - 0
1- 1

0- 5

2 p
4 p
6 p
8 p
9 p
11 p
13 p
15 p
17 p
18 p
20 p

~'ERIE

SERIE 5,2, KREDS 102

B 74 - Gl, Ry 1
B 74 - KFUM I
Engesv, B, - B 74
B 74 - FK 73 II
B 74 - SKS
Engesv, Fr. - B 74
B 74 - Gødvad
B 78 - B 74
B 74 - SB
Funder - B 74
B 74 - Them

B 74 - HA 85 I
Gjessø II - B 74
B 74 - Engesv, B,
Them - B 74
8 74 - ØBG
Virklund I - B 74
B 74 - SKS I
Fårvang - B 74
B 74 - Engesv, Fr.
Skægkær - B 74
Lemming - B 74

01131341723-

1
2

0
3
1
3
1
2
1

13
5

0 p
0 p
0 p
1 p
2 p

3 p

5 p
7 p
9 p
11 p
11 p

423224114-

2 p
4 p

2

15
2
6 p
1 6 p
2
7 p
1 7 p
1 8 p
0
8 p
1 10 p
1 - 2 12 p
1 - 1 13 p

6, 2, KREDS ll5

Gjessø I - B 74
4- 2
B 74 - B 78
4- 2
SKS II - B 74
2 - 10
B 74 - Sejs
3- 2
HA 85 II - B 74
2- 3
B 74 - SB
2 - 3
Virklund II - B 74 4 - 3
B 74 - KFUM
11 - 2
GØ1jvad - B 74
1- 0
B 74 - SIF
0- 1
B 74 - Ry II
3- 1

0 p

2 p
4 p
6 p
8 p
8 p
8 p

10
10
10
12

p
p

p
p

Det at lave mål - spørg Kai Veng
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kampe og 41 -24 i målscore, så de
ligger vel egentlig ret ens,

Sekseren

TAK FOR DENNE GANG OG GODT EFTER-

AR !

SIDE 6 OM OG AF SERIE 6
Det var me1j en di nende f•:irnem··
melse, man •:len 5, apnl (symbolsk
nok, f.:un l måned før Danmarks befl'ielsesdaq) løb på banen til den
første turneringskamp for Det
stærke Hold - som nu hedder serie
6' ~ '

Tænk, nu var man lkke længere på
det dårligste hold , men som ved et
t.ryl les lag var man avanceret t1 l
at sp:. l le på det trediebedste
Nå ja, det var det jo sådan set
også før det kom til at hedde 6.1,
men nu kunne man med sindsro holde
op med at hakke på old b•)ys'erne,
og istedet koncentrere kræfterne
om at se ned på og håne serie 6.2 .
Alene fornemmelsen af at kunne sige: ".Jeg spiller på 6,l,!" Serie
6,1, er nemlig et hold der svinger
- også bogstaveligt talt. Desværre
er det ikke nok med, at det swinger spillerne imellem !når man
li·~e har rii lst på dem man ikke
~e ndte i
forvejen> , men holdets
præstationer som sådan svinger også. Fra kampe hvor vi totalt sidder på modstanderne, til kampe
hvor man totalt mod- og håbløse
venter på dommerens sidste, befriende fløjt,
Sidste års topscorer Tony, har
ikke levet. op til de store forventninger l år. Dette må nok fo1'
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en stor dels vedkommende tilskrives det lave antal tidlige søn1jagsk ampe,
Men er det nye serie 6,2, så et
hol1j, man uden vi•jere kan rakke
ned på? Umiddelbart kunne det godt
se sådan ud , At k1Jmme hjen-1 til
klubben efter et nederlag i den
allerførste kamp er svært , oh ja,
men at komme hJem med et nederlag
fra GJESSØ., . ,, det tydede ikke
godt for fremtiden,
Men holdet rejste sig; langsomt
og værdigt, som alt andet de foretager si 1~, men i fantastisk stil,
alderen og vægten taget i betragtning, Med vægten lagt på et k•Jmpakt og uigennemtrængeligt forsvar, med en gennemsnitsalder, som
selv veteranerne ser på med misundelse i de blodskurjte Øjne, og
et par enkelte drengerøve til at
løbe de løse chancer •)p , kom h•)lijet igen , og mulighederne for at
vinde kampene ligger nu helt og
holdent i et spørgsmål om konditii:.>n, Dette evigt ti lbageven1jeMe
pri:iblem i B 74,
fo serie 6-hold har betydet en
hel del torsdagskampe, så vi 1 I
have lidt ekstra træning, så kom
ud i klubben om tirsdagen - der er
endnu få ledige pladser,
/lf06ENS

TURNERINGSPLAN
SERIE 5, I

SERIE 6. I /i:REOS 174

/i:"REOS 101

Vinderslev - B,74
B,74 - Resenbr•)
Lemming - B,74
B.74 - Fårvang
B,74 - FK 73
KFlJM - 8,74
B,74 - Grauballe
Kjellerup - B,74
B,74 - Gjern
8,74 - Sejs
B.74 - Ø. B•:irding

12 '08
19,08
28,08
01 '09
08' 09
15 '09
22,09
29,09
06' 10
13' 10
21'10

k1
kl
kl
k1
kl
k1
kl
kl
kl
kl
kl

16,00
13,30
19,00
J:3 '30
13,30
13,30
13,30
16.00
13,30
16,00
10,00

HA 8.S - B,74
B,74 - Gjessø
Engesvang - B,74
B,74 - Them
Ø, Bording - B.74
8,74 - Virklun•j
SKS - B,74
8,74 - Fårvang
Engesvang F, - B,74
B,74 - Skægkær
B, 74 - Le mm in~~

kl
kl
kl
kl
kl
kl
kl
kl
kl
kl
kl

16,00
18,30
18.4.S
10,00
10,00
10,00
10.00
10,00
13,00
10.00
13,30

09,08 kl
19 '08 kl
26 .08 kl
30' 08 kl
09,09 kl
16,09 kl
23,09 kl
30,09 kl
07' 10 kl
14' 10 kl
20. 10 kl

18,30
10,00
10,00
19,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
13,30

11 '08
16,08
27,08
02,09
09,09
16,09
2:3 '09
:30,09
07,10
14.10
20' 10

SERIE 5,2 /i:REOS 101

SERIE 6, 2 kREOS 175

14,08 kl 19,00
Gl, Ry - B. 74
KFUM - B,74
18 '08 kl 13,30
B,74 - Engesvang B. 23.08 kl 18,30
FK 7:3 - B,74
01 '09 kl 16,00
08,09 kl 16,00
SKS - 8,74
8,74 - Engesvang F, 1.S' 09 kl 13,30
Gødvad - B.74
22 '09 'k l 16 ' 00
8,74 - B,78
29 '09 k1 13 ' 30
SB - 8,74
06 ' 10 kl 13 ' 30
B,74 - Funder
13' 10 kl 13,30
21. 10 kl 10,00
Them - B,74

B.74 - Gjessø
B. 78 - 8 ,7 4
B,74 - SKS
Sejs - B,74
B,74 - HA 8.S
SB - B, 74
B.74 - Virklund
KFUM - B.74
B.74 - Gødvad
SIF - 8,74
Ry - B,74
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INTET NYT FRA
BESTYRELSEN
Klokken kvart over 4 en fredag på
Un•jerhuset, fredagen før bladet
•Jå.r i trykken, får man at vide at
man skal skrive en artikel om hvad
der sker i bestyrelsen,
Fubs har ikke fået flere b•rn,
Keld er ikke blevet højere, Finn
er blevet klippet, Chr, har lige
tjent 32.000 på en lyssky forretning, Niels-Henrik har oprettet 6
nye udvalg direkte underlagt ham,
M1)se kan ikke finde ned i Sumpen
("Er hel' ikke lavet om siden jeg
var her sidst?" som han udtrykte
det,) Kai er der 235 sekunde1· og
få.r sagt
35000 sammenhængende
sætninger, Lissa vil have en bindspand mere til bind 2, og Thomas
tager bare referater, og bliver
mere og mere sort.
Det er sådan set hvad der sker af
nye ting i bestyrelsen ud over at
vi skal have bygget om i "Sumpen•
her i sommerpausen, og at der
bliver taget et hav af principielle beslutninger hen over hovedet
på jer!
Hvis I ikke synes at det her er
informatii)n nok, så må I fo læse
de referater som bliver sat op på
•)pslagstavlen , hvilket jeg i øvrigt
også skrev sidste gang.
Med venlig hislen 1. skriverkarl
THO!MS
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RIGTIG FLOT FYR

KVARTALETS SIDE 9·FYR

NAVN: Østrisk fyr CPinus sylvestis
nigra)
ØGENAVN: Sortfyr (se også. under
Mørch eller dværgfyr)
KARAKTARISTIKA: Splinten er ret
bred og sortgullig, Veddet ligner stort set
skovfyrs, Grov og
uregelmæssig tekstur, Knaster og
harpikslemmer kan
genere ved bearbejdning,
YNGLINGSPILLER: Søren Busk, Gert
E1J, Ole Skov,
BESKÆFTIGELSE: Fyrbøder
GAGE: Fyrstlig
BOPÆL: Fyrtårn, Granalle 2, Fyrkat
ALDER: Fyrre Ar
YNGLINGSRET: Medister
YNGLINGSSANG: "Fyr Elise" (Sang om
regeringens benhårde
nedskæringspolitik,)
Denne fyr har sine rødder i Nordbyen , Denne gren af vores fyrs familie gå.r altid i nålestribet , Familien kommer oprindelig fra
Grenå, men vinden bar familien til
Silkeborg-områ.det for ca, 400
mil 1, ar siden,
Vores fyr deltager nu på lige fod
med Søren Fæster om titlen som
årets side 9-fyr,

idi·møbler S
SILKEBORC
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TIRSDAGSTRÆNING
Efter at der igennem de 2 sidste
sæsoner har været fremsat ønske om
indførelse af en yderligere træningsaften, er det i år lykkedes
med god vilje fra SILKEBORG FIRMASPORT, som disponerer over banerne
på Stadion ugens 3 første aftener,
Der var i forvejen en del kritiske røster, angående muligheden for
at træne 2 gange om ugen, bl,a,:
-

Nedbrydning af "B 74-ånden"
Udtagelseskriterier
Skal B 74 have træner?
Skal træneren betales?
Hvad bliver næste skridt?

Med hensyn til "B 1a-ånden", hvor
en del "gamle medlemmer" mente, at
såfremt folk ikke havde nok i en
ugentlig træningsaften, var de
havnet i en forkert klub, har man
tværtimod oplevet en bedre klubånd, da de 2 træningsaftener har
skabt bedre vilkår for alle, idet
torsdag aften er blevet noget hektisk på grund af den eksplt)sive
medlemstilgang, Det er nemlig ikke
S•)m frygtet udelukkende "e l i ten",
der træner 2 •Jange pr, uge , men i
ligeså høj grad et tilbud til personei·, som af den ene el ler anden
grund er forhindret en af dagene,
og derfor tidligere var totalt afskåret fra at komme ud og røre
sig,
8 74 har som bekendt et UK som
forestår holdsammensætningen, Denne udtagelse af spillere til de
respektive hold foretages som hidtil med det erklærede mål at stille det bedste hold, Der skeles
I
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altså ikke til om man træner I eller 2 gange om ugen, dog vil det
nok slå igennem i styrkeforholdet
på et tidspunkt, hvilket 'jo kun
kan være til klubbens fordel.
Trænerspørgsmålet har altid været
et tabuemne i B 74 og er det stadig, Vi er dog så heldige, at 2 af
klubbens egne medlemmer, .Jens Husted og .John Poulsen, af egen fri
vilje og uden nogen form for betaling, har påtaget sig at tilrettelægge træningen om tirsdagen ,
Dette er ikke gjort for at skræmme
folk væk, men udelukkende fordi
at mange af de spillere, det' øn-'
skede 2 gange ugentlig træning
efterlyste en mild form for styring, Der skal i den forbindelse
ikke herske tvivl om, at deltagelse i skudtræning m,v, er frivillig, og der er altid plads til at
spille småbold eller andet, såfremt man ønsker det, Der er heller ikke tale om, at de 2 "trænere" skal betales eller på nogen
måde have indflydelse på, hvem der
skal spil le på de forskellige
hold,
Man kan derfor konkludere, at
tirsdagstræningen, efter de tilretninger der uværgeligt skal ske,
da det e1· nyt for os al le, efterhånden har fundet sit naturlige
leje og utvivlsomt vil være til
gavn for B 74 fremover, såvel
sportsligt som socialt,
/'!ORTEN RISV/6

KVARTA L ETS
KAMP
Deres udsendte drog en lummer junidag ud fo1• at se 'De røde Djævle' (serie 5,2,) spille en på papiret let kamp mod Funder-høvederne - hvilket det da også blev!
Efter at have foreta•Jet sig diverse livsvigtige indkøb i døgnkiosken (Øl, fjols), ank•)rn vi (,je
frygtede 8 74 "humligans") ca, 1
minut inde i kampen , lige tids nok
til at se Troe ls bringe B 74 foran
1-0, Da vi nåede om bag Købmandens
mål blev det 2-0 ved en helt fri
Lars Larsen , og da vi ende l ig nåede over på sidelinjen, hvor vi jo
plejer at hænge, scorede Troels
til 3-0, Da var der spillet :3 minutter! Funder var oog, i retfærdighedens navn, kun 10 mand på banen indtil da, og da 11 , manden
dukkede op ca. 5 minutter inde i
kampen, måtte medspillerne, til
dennes store mistro , fortælle ham,
at de var bagud med 4-0, Dette 4,
rnål satte Sam(= Mulle) ind med
hovedet hvilket han jo lige så
godt kan bruge i week-enden, da
han jo, som vi alle ved, ikke bruger det til dagligt på gymnasiet!
Funder fik det moralske knæk, da
Niels-Henrik -"jeg-holder-vejretindtil-jeg-får-min-vilje" - Formand scorede til 5-0, Hvis han
kunne score, vidste hjemmeholdet
godt, at nedrykningen til serie 6
var en kendsgerning,
Kampens 6, mål var kampens bedste, Mulle sendte en bold fl•)t ind
i feltet fra venstre side, og
selvom Troels var ved at falde
bagover, ramte han alligevel bolden så fremragende, at den sejlede
ind over Funder-keeperen , Nu ville

ha lvleg og suppor ternes (Mange ) øl
var allerede væk, så der måtte
hentes nye forsyninger i nærmeste
døgnkiosk til vi Id jubel for før
omtalte "humligans", Tilbage til
kampen! Målet til 9-0 blev scoret
af Fætter BR himsel f: Dan Fæster,
der var kommet på banen igen efter
at have bedt om at blive taget ud
ca, 3 minut.ter inde i kampen på
grund af !uf tmangel ( ! ) Det forhindrede dog ikke Dan i at slæbe
sig hen til bolden og score på det
straffe B,74 havde fået, Nu var
Funder-folkene efterhånden meaet
frustrerede, og da en af de~es
forsva rer bragte B,74 foran med
10-0 var kat astrofin tota l, Nu løb
halvlegen efterhånden på de sidste
sekunder, men Dan, der åbenbart
havde fundet sin anden luft (og
kone , hvilket dog er en helt anden
historie) kunne si kre 8,74 en pause-føring på 11-0,
I pausen blev man enige ont at
tæve Funde1·-bøndel'l1e med det dobbelte (22-0! Red,) men som i så
mange andre til fælde når et hold
fører stort gi k spillet helt i kage i 2, halv leg, som enijte 2-2,
B,74's mål til 12-1 scorede Troels
''g det 13 , og sidste mål scorede
Sam (stadigvæk Mulle) med sit
andet hovedstødsmåll Ellers var 2,
halvlea en ørkenvandring, men ok
.Jens PETER Husted •)gså være med,
og han scorede til 7-0 , selvfølgelig uden at accelerere i hastighed
overhovedet - utroligt!
Da Troels jo havde scoret (næsten) hvert andet mål indtil nu
blev han jo nødt til at score til'
8-0, hvilket han så gjorde! Nu var
der spillet ca, 35 minutter af 1,
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13-2 på udebane er vel heller ikke

at foragte, Og det kan man bestemt
heller ikk e sige om om Funders
kl ubhus, hvor der kunne købes
billige og meget lF.kre burgere,
hvi lket Deres udsendte selvfølgelig benyttede sig af, sammen
med dagens øl nr, 26, På madområdet vandt Funder 13-2 over 8,74' 1
Vel tilbage i Sumpen Dlev kampens
detaljer som sædvanlig udpenslet
t il det ukendel ige over en kasse
øl eller ti), Der blev selvfØl·~elig
også stemt om fidusen som meget
retf ærdigt tilfaldt Sam (det er
stadigvæk Mulle, for hvis det havde været Sam havde Jeg skrevet
Ole I)
Så var der el lers VM i bc•ld og
flere bajere, En dejlii~ lørdag tak f•)r i aften!
/'fUREREN

TOPSCORERLISTE
1990
En liste over de niest scorende
herrer pi klubbens seriehold i
forårsturneringen:
Claus H, .Jensen
Uffe Koch
Tonny Oest
Robin Lundqvist
fony Kris tens en
TNels Stærk
Jakob Kudsk
Finn Herlev
Johnny Sørensen
Thomas H, .Jensen
Peter Si·nård
Ole Sam
Kai Veng
Dan Fæster
Michael Nielsen
Sam Demire l
John M, Sørensen
Peter Stade!

13 mål
12 mål
10 mål
8 mål

7 mål
6 mål
6 mil
6 mil
6 mål
5 mål
4 mål
4 mål
4 mål
3 mål
3 mil
3 mål
3 mål
3 mål

SELVMALSTOPSCORERLISTEN 1990
Jens "Klods-Werner" Jensen 2 mål
Kurt "Kaffe-skud" Nelsen
1 mål
Telf. Ob- 82 28 '40

bent e. andersen
aut. WS-lnatalletør • Bllkkenalager
Estrupsgade 10. 8600 Silkeborg, tlf. 06-82 7566
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FØLJEKILO
Som den vaskeægte B 74-fØljekilo
dette nu engang er, har denne 2,
del så at sige intet med 1 , del at
gøre, men det er der i og for sig
ikke noget at gøre ved,
Historien: I skrivende stund ved
mange af klubbens fanatiske tilhængere ikke om de skal grine eller græde, Situationen er nemlig
den, at to af klubbens mest scorende herrer faktisk er to af de
noget ældre, nej gamle, medlemmer,
nemli·~ lJffe og Fubs' (hvor uglen i
hulen er generationsskiftet?),
Okay, Tonny, Tony, Jakob og andre
er også med fremme, men det er de
to gamle, der tiltrække1· sig opmærksomheden, Fubs skriger efter
en chance på 1 ,-hol•jet, men det er
nok lidt svut, når det ~~år som
det går, men han henholder sig
til, at ~:emmer han det ikke snart.,
vil han invitere gæster til
samtlige lørdage i hele efteråret,
og med den trussel over hovedet,
m•:>n så ikke VK vi 1 tænke sig oni?
Uffe, ja hvad er der at sige om
Uffe? Uffe er Uffe og vil altid
være det, Nu har han fået sin 233,
ungdom, Samme vægt som da han
fyldte 5, og samme mA!inst.inkt.,
som da han var mellem 22 og 32 år,
3 børn, hund og udearbejdende kone. Uffe er sgu' ligeglad - han
sMrer bare,
Hvad kan man så skrive om resten
af klubben, som er værd at vende
tilbage til. Jow, der går rygter
om at SUMPEN skal renoveres, Mahogni-bar med intertainerstole,
persiske tæpper på gulvet, stroposkop.;.l ys
1of tet, Fæster med

jacket og halspropel, samt et skab
hv•:>r der altid er fyldt op med
snacks o, l. Alt dette er OK, bare
den berømte og berygtede SUMP-atmosf ære ikke går fløjten,
Den sidste ting, jeg vil komme
ind på, er den helt åbenbare forandring, der er sket med medl en1mernes spilleudstyr, Alle er i det
helt nye fra HUMMEL, ADIDAS, LOTTO
osv.; man bærer helt nye knæ-,
lår-, skridt- og mavebiM, Ja,
folk møder endda op i ens
cowboybukser, Det er en ren fornøjelse I SIF'erne med deres
brallertøj kan godt gå hjem, vi er
i Øjeblikket byens flottest påklædte klub, ikke engang orgeldrengene fra SKS overgår os i bind
•)g banda•Jer mere, Vi kan bare det
1jer !
Vi vender tilbage næste gang, for
at følge storklubben in spe,
11.ØRCH

TIPSlNOLEVERJNG

HAndsUme
PIBER

ALT I
REPARATIONER

v-..-11
lover10f MldtfVlandl """'

Tit lllfil 112 22 JO
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Portræt af en B. 74 sponsor
SPORT, MODE OG DART

SPORT - /'fOOE OG Ol1RT hedde!' den
forretning beliggende pi Søndergade , som Lars Simonsen og r1ans kone Marit startede for ca, 2 Ir si,jen.
Lars :~j roonsen er , som han selv
siger , en "habil" dartsoiller.
Faktisk spiller han oå Silkebor1~
Da1' t f( l ubs divisionshold, Han har
Qgså en iort.id SN11 fodbolds pi. l ler
her i Sil keborg, hV1)r han forøvri 1;it også er barnefødt. Det er vel
overflødigt at bemærke at han også
spiller på 8,74's ve teranho l d' De t
er således ikke helt tilfældigt at
Lars Simonsen har stor tilknytning til sportslivet her i byen,
både gennem sit privatliv og sin
forretnin•d·
La rs Simo nsen har val gt at støtte
bl ,3. 8,74. Den støtte e1· vi se l vsagt meqet. 9lade for
oq vi vi 1
opfordre al le vore mec!lemmer til

at huske på dette'
HUSK /./T STØTTE DE/'! OER STØTTER
OS.I.I.I/

SE HER

1
J

SPORT, MODE OG DART
SØNDERGADE 23
8600 SILKEBORG
5 20 1
12 , - . 18

14/~~'~13
9

11

/

"'

4

•~a~- s

s'#~~~/10
16 , . - . / 15

7

19

-

3

17

2

Her ses Lars foran sin forretning på Søndergade (det er tojstativet til venstre.)

)

l

DIN SPORTSFORRETNING

STØT VORE ANNONCØ ER. - DE STØTTER OS!

BUBO
"Han l ianer en blanding mellem
'Klokkere; fra Notre Dame' og Lasse K~~k ! ", Således har Kai Veng
engang beskrevet dette kvartals
spillerprofil i DET FRI RIPOSTEN ,
nemlig ingen ringere end anføreren
for serie 5,2, John 'Bubo' Poulsen. Klubbladets udsendte mødtes
med denne fantastiske personlighed
i et skummelt, mørkt hjørne af
S\JMPEN, o·~ til trods for et forsøg
oå. at · be~tikke spørgerne nle•j Øl
inden interviewet, slap han ikke
fo r at blive udspurgt om alt lige
fra fodbold til sex.

L

I

John: Høhø,,, nej , , , , jo, kombineret med vores stramtsiddende
shorts ser jeg vel ret læk ker ud.

~

,\~\

Red,: Hvem er din far?

John: Det ved jeg sgu' ikke; Men
ham, der udgiver sig for at være
det, er en lille fed prop fra
Sejs,
Red,: Hvilken indisk popmusiker
kan du bedst li'?

John: Rahid Shalamar. Han er ihvertfald bedst instrumentalt, han
spiller nemlig godt vandpipe,
Red, : Tror du, at lanibadaen er
kommet for at blive?

.John: JA!
Red,: ,h1hn" hVt?rnh" hvorfor og
hvordan kom du til 8 74 .~

Red,: Var det an1bitioner,
drev dig til 8 74,;'

John: Øhhhhh,,, Det er vist ca, 4
å.r siden, Jeg kom herud, fordi jeg
havde hørt, at de fik en masse fl,
oo så. fordi de kun trænede en gang
o~ ugen, Hvordan jeg kom herud?
Jeg tror nok, det var med bus,

John: Ja, kropslige ambitioner,
Jeg ville udvide Min krop til det
maksimale, men der går da trods
alt nogle år endnu , inden dette
mål er opfyldt, Mit primære mål er
at komme i \JK, så jeg altid er
sikker på. at komme på hold,

Red,: Hvorfor hedder du .hihn?

.fohn: Jeg er opkaldt efter min
far mor, der hed Johannes, , , . ;hh, .
Johanne må. det være,
Red, : Er det rigtigt , at du er et
sexdyr?

John: Hahaha, Hvem af dem har
sagt det!?! Jo, jeg er da glad for
piger, ja, man kan vel nærmest
kalde mig en brystfikseret patnarkoman , ,, eller en patfi kseret
brystnarkoman, Skriv hvad I vil.
Red,: Hvorh1r tror du, at netop
du blev valgt til ny anfører for
5, 2, 'erne?

John: Fordi det er et T\JNGT job!
Red: Føler du, at du s1u mere maskulin ud med anførerbind pA?
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der

Red,: Lider du af foskræk?

John: Hahahahaha .. , de kalder mig
godt nok kohalen ude i byen , fordi
jeg hænger over det samme hul hele
tiden, så. det er vel en slags kosk ræk ,

- Men skat , han siFcr han kommer f ra
Fcr~kvandslabordrtoriet !

Red, : Tal: for de vise ord, Subo ,
Er der her til sidst Mget, du
gerne vil sige til dine fans?

John: Ja, jeg vil gerne bede ham
skrive noget oftere!
J, tv.

''HOF er ikke det værste vi har.. :'
Depot vi Erik Kvorn1ng
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KLUBSANGEN
Det er en kendt sag, at vi, der
er medlemmer af B 74 inderst inde
synes, at vi er noget for os selv.
Det er man nødt til, ellers er man
formentlig
i
den
forkerte
klub, Men det er en ligeså kendt
sag, at vi i lang tid har efterlyst en klubsang, hvor de ting vi
synes, der gør klubben til noget
særligt kommer til udtryk,
Der har i tidens løb været adskillige tilløb, men enten har melodien ikke været god, teksten har
lige manglet det sidste, eller
også har personen ikke kunnet tage
sig sammen Cikke sandt, NielsHenrik), Men, , , vi har her i klubben en huspoet; en mand med evner
så store, at de i · bogstaveligste
forstand bringer ham hele verden
rundt (det er når han bare sådan
lige vinder en konkurrence, hvor
et lille rapt rim kan sende ham og
familien på et weekendophold på
Galapagos-øerne). Denne mand, om
hvem det siges, at han kan få
koldsveden til at stå i tykke
stråler fra selveste Keld Heick,
har begået en klubsang, I har sikkert'" allerede gættet det; der er
selvfølgelig tale om ingen ringere
end Mogens Kjær, i daglig tale
kaldet Mogens Pophår,

Vi vil her fra redaktionen ikke
lægge skjul på, at vi synes, at
det er vor kommende klubsang, som
M1:>gens har skrevet, Vi synes den
indeholder det, og det skader jo
hel ler ikke at den er skrevet på
en "drukmelodi",
Men nu er den her altså, Døm
selv. Hvis medlemmerne synes om
den (det tror vi, de gør), så bliver det vor klubsang. Men vi kan
altså ikke tilbyde dig en drømmerejse, Mogens, men vi har aftalt
med Kirkens Korshær, at du kan
spise der på søndag. Velbekomme'
FIS

RUBBER BAND

FESTUDVALGET

Har du købt billet til årets koncert. Hvis ikke, så knus din sparegris, og tag en håndfuld bidefaste danske bananer med til "Sjæfen" og få dig en billet, der gi'r
dig ret til at få fed lava i øregangene, humle i den forsænkede
velstandspukkel og møde en masse
socialdemokrater,
Nedsmel tningen ti 1 Arets koncert
er i fuld gang og fra sædvanligvis
upålidelig kilde forlyder det, at
Kai Veng al lerede forhandler med
Blyant Adams, Erik Pilfinger og Te
Rollin Stånes som opvarmningsorkester,
Aftenens konfrencier vil blive Mr
Talkino Head: Klavs, som vil fortælle 0111 sine rejseoplevelser til
Legoland supplerende med postkort
og dias.
Derfor: !T'S NOW OR NEVER!!!

Det ser ud ti 1 at "det gaitle"
festudvalg fortsætter!!!
Der sker dog et par ændringer, Vi
Ur sa kreative kræfter som Svend
Thorup og "Bette" Bruno med, Ud
træder Honk (til nye medlemmer:
Honk har engang været formand og
er let genkendelig på sin neonblA
ansigtskulør, så derfor var han
med i festudval1~et ! Så sparede vi
jo på lyseffektudgiftskontoen!>
Vi regner med at have nogle ting
parat til afslutningsfesten, men
det vil jeg skrive om i næste udgave af DET FRI RIPOSTEN,
for en sikkerheds skyld, sæt allerede nu al le week-ender i okt1::iber og november af ti I vores afslutningsfest, ikke at det varer
så længe, men vi ved blot ikke
hvilken week-end det bliver, men
bare vent det skal nok blive fremragende! !

The
independant
ll0VAL6

- JeCJ tror at de inti:rnationale
konjunkturer vil være til stor ugunst fM bytteforMldet n1.elle111
vor impLirt og ekspMt,, ogsJ 1 dag1ig tale kaldet handelsbalancen.

RIJBBER

8ANO-

DET FRI FESTl!OVALG

Lidt .mere og lidt bedre
end De er vant til...
- få maden fra Hjortens Diner Transportable.
DEN DIREKTE KØKKENLINIE
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TLF. 06 82 9133

SPONSOR PLEJE
I årets første nummer af DET FRI

RIPOSTEN lovede vi en komplet liste over klubbens sponsorer, Som
medlem af B 74 opfordres du til at
støtte klubbens sp•)nsorer, og nedenstående liste giver dig et overblik over, hvem der støtter
klubben, Senere vil en tilsvarende
liste blive hængt op i klublokalerne, Den tidligere omtalte sponsorkonkurrence vil vi vende tilbage til i næste nummer,
KLUBBENS SPONSORER:
(listen viser hvem der har sponseret klubbens forskel 1ige hold,
samt hvor mange trøjer den enkelte
sponsor har sponse!etl
SERIE 5, !, :

SPORT,MODE &DART
MACKIE'S PIZZA
STAOIONKIOSKEN
IDE BO
HJORTEN
MOBIL Oll
JOHANSEN SPECIALOPTIK
SILKEBORG GULVBELÆGNING
BENT E, ANDERSEN
GLOBUS BILER
TORBEN LARSEN

SERIE 6,2,:

13 trøjer

11AZOA
OLO BOYS:

SPORT, MODE &DART
K, WINKLER PEDERSEN
MK SALONEN
KJELLERUP HVIDEVARESERV,
BP-KIOSKEN
UNIBANK
PETERS PEN
MUNKE KROEN
.JENS KONRAD
BT-KIOSKEN
FAMILIEN .JENSEN

2 trøjer
2 trøjer
1 trøje
1 trøje
1 trøje
1 trøje
1 trøje
1 trøje
1 trøje
I trøje
1 trøje

HÅNDBOLD
Vi i håndboldafdelingen havde set
frem ti 1 denne afslutninq, Kronen
på værket kan man vel t.: alde det,
Efter at have sli1jt og slæbt for
for B 74's hæder og ære i diverse
suspekte småhaller over hele Midtjylland, skulle v1 nu saltlles i •:le
hy•nel ige lokaler i restaurant
SUMPEN,
Al le vil le komme plus en hel del
fle1'e vis te det sig hurtig t , ~ien
det blev det bestemt ikke mere
hy•neli·~t af, Prisen var 100 ,- med

fri bar og mad af ubestemmelig
her komst., men aet blev ,ja til 9
halve ri1 ed sild, 2 kiks med ost og
en kvart med sovs, samt en del
smørelse t i l de indre organer,
Den festlige pokaloverrækkelse
var aftenens høi •iepunU.. Man fornern11H~1je en overraskelse
men ved
i"1.Jælp af nog le e~:stra stykker papir med ordet. "Keld" skrevet på,
lykkedes det netop for denne brave
fighter at h)emfØ1'e aoka;en for,
ja 4, eller S. år l træ~.
Ette1· •Jette. ')9 flere ~ møl'inger,
spillede samtlige "ZUM-ZUM" ("puten-krone-1-anus-gå-15-skri dt -sænkså-kronen-ned-i-et-glas-vand-mensfolk-råber-wm-zuw1'
spil let).
1

VETERAN:

CARLSBERG

1 hold trøjer

IJME I:

2 trøjer
2 trøjer
1 trøje
1 trøje
1 trøje
1 trøje
1 trøje
1 trøje
1 trøje
l trøje
1 trøje

BIKUBEN

9 trøjer

OAl'fE li:

JAN BREUNERS TEX,

1 hold trøjer

HANOBOLIJ:

SEJS HAROE HVIDEVA,

1 hold trøjer

SERIE 5,2,:

MAZDA

13 trøjer
KELD FAR FlJLDT FORTJENT ENDNU EN GANG HANDBOLDPOKALEN

SERIE 6, !, :

CARLSBERG

13 trøjer

LORD NELSON
Østergade 4 - 8600 Silkeborg - Tlf. 06 82 09 28
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5mart mtldsiØj ti ham. Lev. tl detft~ folk
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Undertegnede afgjorde matchen til
hold Il's fordel Chold I mente, at
det var snyd, i det, som Klavs
Kjærsgård udtrykte det: "Det er
lettere at ramme i, når glasset
skarver i lysken, dit røvhul!")
Herefter gik vi over til de traditionel le diskussioner og generelle verdensbetragtninger, og den
obligatoriske bytur,

Nu venter alle spændt på den nye
sæson, hvor vi jo som klubbens
flagskib skal føre os frem i serie
4 i vores nye tøj sponseret af
TORBEN PEDERSEN, Desuden kan nævnes, at vi ligeledes har fået 2
nye bolde, så det kan blive en sæson, hvor det sportslige sættes
baggrunden og kammeratskabet
top,

fiERNER - JENS PETER H, JENSEN

På billedet ses håndboldafdelin·~ens
nye sponsor Torben Pedersen
ira Sejs Hvidevarer.
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Hvorfor hedder Jens Peter egent1ig Werner?
Se, det der skete var at. ynglingens Fru Moder: Aase Gaas, for ca,
3 år siden for første gang pakkede
Werners fo1jb1)ldtøj og sendte ham
til "træning" på B.74's anlæg, Et
par uger senere mødte samme Fru
Moder Sjæfen i en lettere anløben
tilstand og denne lidt suspekte
mandsling adspurgte fruen under
hvilket navn dette nyeste skud på
Jensen-stammen adlød, Fruen kiggede undrende på manden gennem de
tommetykke Øjenkrykker, satte sine
nyeste tænder på de røde gummer og
mumlede: Jens Peter. Sjæfen som jo
som før skrevet var blevet lidt
rød-øjet efter en hård dags arbejde i SlJMPEN, fik det lidt galt i
øresneglen, og replicerede undrende: Werner?
Efter dette lille intermezzo
skildtes parterne og Gaasen vendte
hjem til residensen, hvor hun ved
den daglige konversation over de,
som sædvanlig alt for stegte karb•:>nader, berettede om denne pudsige episode, Det fik Werners brødre så fat i, og siden har Werner
heddet Wern~r. Se det er ganske
vist!

HJEJLE/HEJRE CUP 1990
Vores snart traditionsrige fodboldturnering løber af stablen
lørdag d, 4, august, iøvrigt samme
dag som regattaen kulminerer, og
vi afholder Rubber Band-koncert,
Rubber Band og Hjejle Cup ligger
jo ikke på samme tidspunkt, så der
venter vi ingen problemer, Værre
er det med regattaen. Skal Silkeb•:>rg for første gang opleve hele
midtbyen mennesketom på en regattadag fordi vi afholder Hjejle
Cup? Måske burde regattakomiteen
have rådført sig med os først!
Men ellers ligner stævnet sig
selv fra forrige år, Vi starter
kl, 12,00 med lodtrækning, og ca,
en halv time senere starter de
før ste kampe, hvor der både bliver
udkæmpet kampe på herre- og spindesiden. Vi har i år følgende hold

HIJSK

AT

på herresiden: SIF, SKS, Le111ming,
Virklund, 61, Ry og B 74, Og dameholdene: KFUM, Lemming, The~, SKS,
Funder og B 74, Vi forventer 1 at
stævnet er færdig omkring kl,
18,30!

Vi håber jo selvfølgelig også i
år, at mange vil komme og støtte
V•)re spille1·e, som jo ikke har
vundet Hjejle Cup'en endnu, Så måske i år skal det lykkes,
P.4 GENSYN 0, 4, Alltil'ST/

PS, Vi forventer at der vil blive
lavet et arrangement i forlængelse
af Hjejle-Cuppen i stil med det
sidste år hvor Svenne jo serverede
helstegt pattegris oppe i SG's lokal er, Men mere om det te senere,
Husk i al fald at reservere denne
aften til "klubaften",

INDLÆG
TIL

LAVE

NÆSTE

MASSER

NIJMMER!

AF

STJERNEDRYS
Som julen vender tilbage hvert
år, er det lige så sikkert, at. vi
hver gang i DET FRI RIPOSTEN uddeler "stjernedrys", Selvom denne
l'Ubrik ikke fra starten var ment
til at være med i hvert nummer, er
den faktisk gået hen og blevet
det, fordi der hvert kvartal har
været et eller flere af medlemmerne, der har ydet en indsats for
klubben, som vi i bladudvalget
gerne vil belønne. Dette er også
tilfældet denne gang,
Selvom vi i B 74 al tid har frygtet "Den store Satan" (en træner),
har vi fået ikke færre end to af
slagsen, De er dog ikke mere trænere end at de må tage til takke
med den kendte B 74-"disc ipl in",
når de leder tirsdagstræningen,
Men redaktionen vil ikke desto
mindre gerne belønne de to hårdt
prøvede sjæle: Jens PETER Husted
og John Poulsen, 6 kolde CARLSBERG
til jer hver, på nær Husted, der
kun vil få 31 Dette skyldes naturligvis, at han er leder SIF's værste (og mest umusikalske) fodboldtilhængere,
Vi vil også gerne tildele 6
CARLSBERG til Mogens jeg-vindersamtl ige-konkur rencer-j eg-er-medi" Kjær, Han har lavet en ny og
fremragen•je klubsang, der i løbet
af få måneder vil slå "Re-Seppten" som Danmarks mest solote
singleplade, En virkelig god -og
sangbar sang, der rigtigt rammer B
74-ånden. Du kan finde denne nye
musikalske perle andetsteds
bladet,

Vi siger tillykke til vinderne,
og på forhåbentligt gensyn i næste
nummer, Og hvis der er nogen, der
f Øler sig snydt •jg overset, så:
FUCK VDU!
Red.

DEN KONGELIGE
TOP 10
Her er den nyeste update på den
kongelige front, Tallene stammer
direkte fra Kongehuset, Tallet i
parantesen angiver sidste kvartals
placering,
1. Per Hammershøj !1)
Alice (Fru Hammershøj) (2)
3, Moses laksko (6)
4, Moses grå slips <10)
5, Moses blå slips (5)
6, Moses mor, die Asta (ny)
7, Kronprins Frederik (9)
8, Ole Hammershøj Cny>
9, Dronning Margrethe (8)
10, Moses edderdunsdyne <ny)
IJd fra 1is ten :
'

Moses trenchcoat <31
Moses attachemappe (4)
Moses grønne slips !71

'

I
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De 4 præmietagere: Husted, Hønse, Rene og Tony.

2,

Køb dine sportspræmier hos fagmanden

GULDSMEDEFORRETNINGEN

Friedrich
TORVET 108

8800 SILKEBORG

•
TELF

06822120

FAGLIG VEJLEDNING - EGET VÆRKSTED

26 håbefulde amatørpilekastere
havde sat hinanden stævne
i "Sumpen" onsdag d 11/4,
Car lsberg og Støtten havde inv..i.teret til dartturnering, Efter en
problemfri puljeinddeling startede
pr oblemerne for de 26 kastere.
Enk elte nåede slet ikke oå tavlen
før spillet var forbi, m~ns andre
(Tony Kristensen) kom med en
slutspurt, som ville få "Big Ben"
til at ligne en snegl!
Vanen tro blev vi vi•jne til en
meget spændende og intens turnering med mange overraskelser: således måtte sidste års nr. 4, 5 og
6 (Jørn, Chr, og Finn) forlade
turneringen allerede efter de indledende runder, ligesom sidste års
vi nder "Lal" og årets outsider
"Bongo" blev slået ud i 2, runde.
4 af de mest stabile og ædruliQe
"stødere" nåede frem til sluipi llet, nemlig Tony K., Jens Huted, Rene Brodersen og Hønse, og
her blev vi vidne til spil at inter nationa l klasse:

Hønse brugte 5 !feml indgange, så
var spillet slut, SADANI Utroligt
flot i
De tre andre finalister så måbende til, og n1Hte nøjes 'flle1j at
spil le om de sekundære pladser.
Her var Husted (desværre) bedst og
forbedrede
altså sidste års 3,
plads. Og netop på 3, pladsen kom
Rene og så har alle nok gættet
hvem der blev nr. 4,
Der var flotte præmier skænket af
CARLSBERG til de 4 finalister.
Senere på aftenen blev pilene
•Jemt af 1"1ensyn til folks liv og
lemmer, og for nogle blev det både
nat og m1)rge11 før festen var
forbi,
Alt i alt en god aften som forhåbenligt bliver gentaget i 1991 .
Vi siger tak til Erik Kvorning
fra CARLSBERG!
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