AKTIVE OMBYGGERE
ee I "SUMPEN" ee

ft'\

RIPOSTEN

I ANLEDNING AF JULEN ER DETTE NUHJfHH GN!i f'U ,'!!!

KELD OG TORBEN ER VED AT SKIFTE SIKRING I EN ELPÆRE. HVIS KAN SKAL DØNNE EFTER BILLEDET SER DET
UD TIL AT LYKKES!!

B.74 'S NYE SERIE 4 HOLD:
BAGEST FRA VENSTRE: KURT NIELSEN, KELD l/BRUiV
KRESTEN KNUDSEN, ROBIN LUNDQUIST, UFFE KOl ·11,
LASSE LA UERSEN, JOHN JENSEN DG HDLDL.E'DER
JØRGEN RISVIG. FORREST FRA VENSTRE : I'RHBHN
NIELSEN, SØREN KRISTENSEN, THDHAS JEN/::3'BN, C:ll H.
SIMJ<ONSEN OG TROELS STÆRK. FRAVÆRENDE: l'ONNY
GEST, TORBEN NISSEN DG (HELDIGVIS) JENB I'ETUN
JENSEN.

5. ÅRGANG

LORD llELSON

NR.4

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

5mart nmdstøj ti ham. Lev. til detnM folk
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Oplag: 198 tk.

Lederen

Hvem skal jeg tale med?
8.74 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
Markedsgade 6. I
86812062
Sekretær
Thomas Jensen
Vestre alle 34
86800549
Claus H. Jensen
Baggesensvej 18
86 81 07 48
Kaj Veng
Færgevej 15
86822430
Lissa Juul
Vestre alle 34
86800549
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
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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

UK
n Knudsen
90
62 ~)

V j

Christian Simonsen
Falst rgade 12
86 80 13 91
Jørn Andr asen
Vidarsvej 10
86 81 57 99
Poul Østerby
Balle Kirkevej 34
86 82 60 97

Old boys
Rene Langvad
Fynsgade 19
86 81 38 38

Morten Risvig
Rylevej 21
86 81 46 85

Uf fe Kock
Visbyvej 14
86 82 22 53

Redaktionen
Thomas Jensen
Vestre alle 34
86800549

Nu sker der noget!
sa er der for alvor kommet gang

forhold til de oprindelige planer,
således at tegnebordets teori lettere kunne omsættes til Sumpens
virkelighed.
For det første får v1 mere olads
at boltre os på og dernæst bliver
alt det gammelkendte renoveret til
ukendelighed, sa det hele står
klappet og klart til sæsonstart

i

af vore kl ubfacili teter og alt tyder på, at vi til
foråret er klar ti 1 at kunne ind·vie nogle meget fine l•)kaler. Der
er dag stadig meget arbejde tilbage - så der er ingen grund til
at sidde tilbage ved sofabordet og
kede sig i de lange vinteraftner,
når man ligeså godt kan tage i
klubben og give en hånd med ved
ombygningen,
Der er naturligvis, før alt dette
blev sat i værk opstillet et budget over hele istandsættelsen, liqes•)ffi der i løbet af projektet er
;ndret flere forskellige ting i
ombygnin·~en

1991.

Nye lokaler •)g nyt inventar vil
aut•: matisk medføre, at alle medlemmer vi 1 føle et større ansvar
for klubbens ejendom, På den n1åde
vil ikk e kun rammen om V•) res k iub .
men også indholdet i vores fæl les
klubliv forbedres,
1

I ærbødighed HERR FOR/'fi4NOEN

Per H. Jensen
Lyngbygade 19 B
86 82 34 49
Søren Adsbøl
Jacob Palludansvej 52
86 81 25 26
Jens Peter Jensen
Al borg

8/§orten

3ransporta6fi
Kampfordeler

,

Allan Geisshirt
Odinsvej 25
86 81 62 19

Håndbold
Benny Pedersen
Præsternarken 34
8653 Them
86 84 80 46

GOD MAD GØR
EN GOD FEST BEDRE
også i sportsklubben
Tværgade 6, 8600 Silkeborg Tlf.

85 82 93 20

Køkken: 86182 91 33
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KONKURR~NCE!!!
KONTAKTPERSON:

Damefodbold

Så sluttede sæsonen , Efter at
have startet med 2 hold mHte vi
se i øjnene at. håndbolden ville
"tage" 1 hold, Det tog vi konsekvensen af og trak det . ene hold
til efterårssæsonen,
Men det gik ikke dår l igere af den
grund! En meget flot 2, plads blev
det til, og det er faktisk utroligt flot når man tænker på, at de
sidste kampe faktisk blev gennemført med 7 allerhøjst 8 "veltrimmede" damer, Men det er jo ikke
kun spillernes skyld, Bag enhver
kvinde står der jo som bekendt en
mand. Det skal her være på sin
plads at nævne manden bag damerne:
træner Jan Fuglsang,

Lissa Juul
tlf. 86 80 05 49

Jan har gjort et meget stort og
meget fint stykke arbejde , Helt
ulønnet og med stor entusiasme,
Tusind tak til Jan for mange flotte resultater, og så må vi jo håbe
at han vil fortsætte i B.74, men i
de aktives rækker på herre-siden.
Næste sæson håber vi at I al le
møder op igen, og hvis I kender
nogle der har lyst til at spille
lidt uforpligtende bold, så tag
dem med! Vi starter op igen ti 1
marts, men det vil I alt sammen
høre om til den tid,
Tak for en god, sjov og hyggelig
sæson.

Grundet istandsættelsen af "Sumpen" og de derved forbundne omko:>stninger, vil vi gerne appelere
til samtlige B,74'ere om hurtigst
muligt at indbetale je1·es kontingent. Så derfor, skynd dig og
smutte på posthuset og betal, både
dit kontingent + eventuelle restancer, I klubben ser vi også
gerne at 1 betaler jeres "sortekasse-regning" omgående, tak!

Mange sportslige hilsner fra
Lissa

UJ-Nyt syn

ATTENZIONE!!!

Nu hvor vi får byens fl•)tteste,
hyg9eligste og mest eksklusive
klubhus, mener vi ikke at vi kan
blive ved med at kalde det "Sumpen". Find et nyt navn, giv sedlen
til enten Mureren, Søren Fis eller
Mørch, o:>g du deltager i konkurrencen o:>m mange flotte præmier,
Og lige en anden ting! Pas nu
ekstra godt på klubhuseti Nu hvor
det er blevet så fantastisk flot,
må vi også kunne vise os fra vores
gode side og passe ordentligt på
det, Behandl det som det fortjener, Mange mennesker har lagt
meget arbejde i det, Vi skal alle
sammen hjælpe hinanden med at
huske på, at hvis vi passer på kan
vi have byens flotteste klubhus
meget længe, AMEN!

Johansen
Specialoptik

bent e. andersen
aut. VVS-Installatør. Bllkkenalager
Estrupsgade 10. 8600 Silkeborg, tlf. 06-82 7566

Henning Johansen . Vestergade 28 v/Mldt)yllande Avle . 8800 Silkeborg . Tlf. 06 8214 83
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STØT vore annoncører -de støtter os . .
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SIDE 60M OGAF S
Søndag morgen, klokken lidt i ni,
stAr man søvnig, klatøjet og
uoplagt med lørdagens eskapader
rindende i det let spiritusfortyndede blod, En let dunkende
hovedpine sidder drillende bag det
ene øjenbryn og truer med at bryde
frem, mens solen titter ud bag en
sky,
Porten er selvfølgelig Ust! De
andre, der faktisk ligner een
selv, kommer stille luskende og
konstaterer: "Nå, har du heller
ingen nøgle?!?",
Endelig kommer nøglen, Man sjosker ned i SUMPEN, Enkelte skal
lige have en sodavand, andre spiser det medbragte rundstykke, og
atter andre smider sig bare i den
nærmeste stol og drømmer sig hjem
til den varme seng,
"Hvem er det egentlig vi skal
spille mod?"
"ØBG"
"På hjemmebane?"
"Nej, udebane"
Konversationenen nærmer sig lige
så stille et vist niveau,
"Nå!"
En lille pause, hvor de der var
med i forårskampen tænker på, hvor
hårdt man måtte kæmpe for at hale
det uafgjorte resultat hje11, De
kikker sig om, maler medspillerne
og deres konstitution, og ser allerede for sig, at ØBG på udebane
vist bare er en kamp, der skal
sælges så billigt som muligt,
"Hvor spiller de henne?"
Lige så uskyldigt dette spørgsmål
kan lyde, viser det sig at være en
bombe, Nordre, nej Skægk1r, jeg
har hørt, at de skal til at spille
i Balle, Muligheder er der nok af,
konkret viden kniber det lidt mere
med,

I
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Så ringer Kaj kl, 9,15, "Jeg kommer selv - hvor er det nu det er
henne?",
SUMPEN vrimler efterhånden med
mennesker, Et kvikt hoved finder
pludselig ud af, at vi er for
mange til et hold, Man begynder at
spørge hinanden, om 2'erne også
skal spille, Det skal de vist nok,
og det forklarer jo en hel del,
Holdsedler chekkes efter, der
spørges efter hvad folk hedder og
langt om længe er man klar til at
drage afsted,
Banen på Nordre Sko le (for det
viser sig, at det er der vi skal
spille> er måske ikke til umiddelbar sammenligning med Idrætsparken, men det kan da lade sig gøre
at spille der), Kampen viser sig
at blive en del lettere end man på
forhånd havde frygtet, og det er
et lettet hold, der ankommer til
SUMPEN et par timer senere med en
2-1 sejr i ryggen, 6,2, havde på
hjemmebane klaret sig lige så godt
og vandt også med 2-1 over HA 85,
Og så gik snakken ellers, Detaljer fra kampene blev vendt, drejet
og genfortal t i let smykkede og
til tider uigenkendelige versioner, Det var som det skulle være,
Men sA styres samtalen hen pl de
problemer, der er/bliver med at
sætte 2 serie 6-hold, Alle er enige om, at det er et svært og utaknemmeligt job at sidde i UK,
s4 lad 11ig 1ige igen koaime ftled
nogle få enkle opfordringer, so11
g;r det lettere for UK at sæt te
holdene: /'leld afbud hvis du iUe
kan spille, K1.1m ti J tr~ning 0111
torsdagen, Hvis du ikke kan komme
til tr1ning1 a1en godt A·an spille
kamp, sA ring til UK, Ko11 ned i
klubhuset efter tr~ning,

ee VETERAN-NYT ee

GLADE VETERANER OG OLD-BOYS SPILLERE FRA liRETS
OBLIGATORISKE KANOTUR, KENS BONGO STADIG VAR TØR!

Det skete i de dage, at langtidseffekterne efter vinterens dvale i
lunken chokolademælk, skul le stå
sin prøve, Ville Lars Kobbermaske,
Kristian Dejligbjerg, Knud Ydervæg
og den blå neger-Golle kunne holde
til 60 minutters klatkagekløe?
Ville langtidsindtagelse af kolesterolfattig ymer præge de oscarnominerede spillere
som Brian
Lavtrykscylinder, Stephen Grydeklar, Mi lovan Hårfafer og ikke
mindst Den Flyvende MurstenSvend??? .

Recepten kom al lerede i kampene
mod PSV Graubal le og Øster Bording, EHer lidt telefonstønneri i
starten af kampene, •:>g efter at
spillerne havde indsmurt sig i makrelsalat, fik holdet vist, at
kulstof 14-metoden er ubrugelig,
nlr smækre fyre over fyrre bliver
til frådige folde-ud-drenge , Her
var støvler blevet til hjerne og
modstanijere til karruselfigurer;
magen til holdinsemination er ikke
set si den Svenne Ejegod - og det
var ihvertfald ikke i går!
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At s! elefantslagteren Bruno, med
langtidseffekterne efter skumbad,
l•:>d sin arktiske venstre lyne, så
selv målmanden følte sig blufærdighedskrænket, er en anden himmelsk sag, Dog fik målmanden jordforbindelsen tilbage, da han måtte
hjemtage målet som danefæ med fu ld
ret til at sælge hellige splinter
til turister i Øster Bording,
Det var så rørende, at holdet besluttede at skide lyserøde grise
resten af sæsonen og deltage i den
næste Star Wars-film, som skal optages langt ned i halsen i Klittes
bankb•:>ks - det er noget, der gi ve,r

vores spil livsværdi, Hertil har
holdet ophævet tyngdeloven og erstattet den med anatomi og dialektisk boldberøring under filmtitlen
"Banzai, weiter und get on" ,
Så hvis du en mandag er gammel
nok, modig og beruset nok , s! kik
forbi stadion og se hvordan veteranerne klarer opvasken ,. ,,. hæmningsløst! Vi har lidt pointtab
grundet den tykke danske luft, men
har ved ihærdig væskeindtagelse
f!et løst problemet til alles tilfredshed,
Deres 8, Conti

HVORFOR GÅ OVER AEN EFTER VAND, BONGO, NÅR DU KAN
BRUGE BROEN???
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SIDE 9 FYREN

ARKIVFOTO
9

PAS PA! - DET ER VESTJYSK - DET ER
FARLIGT!
Endnu engang vil vi med stor glæde præsentere side 9-fyren, Sidste
gang var der jo tale om en rigtig
træmand, men det er der ikke tale
om denne gang, Nej, her drejer det
sig 0111 ægte vestjysk dynamit, Et
par facts vedrørende manden:

STl/TllS I KWBBEN:

Uvurderlig høj, En meget velanskrevet, velestimeret og h;jt
ber;mmet person, Ikke kun p,g,a,
sine menneskelige værdier, men også p,g,a, hans uriter på diverse
unavngivne værtshuse landet over,
Før i tiden var Spjald kendt som
"manden der slukkede og lukkede på
Hjorten", men det er slut nu, Se
næs te punkt!

NAVN:

Spj alde-mand, Spjald, Gamle el ler
blot Kresten, (Fruen ynder at kalde ham Kretter!!)
ALOER:

Blev født året før vi tabte ved
Dybbøl , men det er jo ikke ti 1 at
se!

STATIJS I PRIVATLIVET:

Direkte underlagt Fru Dorte, I enkel te tilfælde er det dog omvendt
(thi hi!} Både hus og bil og stor t
anlagt haveanlæg, beliggende i byens udkandt, Godt fast arbejde og
med en bank som Ringkøbing Landbobank i ryggen "ka' det jo aldrig
gå hiel gal!"

PLADS PA BANEN:

Bageste og tungeste mand, med et
meget begrænset løbepensum,
STATIJS PA BANEN:

Anfører, Det kniber dog stadig for
spillerne at forstå Spjalds tungemål, derfor har Charlie overtaget
råberiet, Spjald nøjes med at give
gode fiduser til de nærmeste på
banen, de har nemlig lært at forstå sproget og hans fagter!

SIJ/1/1A Sl/11/1A!U/11:

Kretter er en dejlig dreng, en god
kammerat, en god fodboldspiller ,
en flink samlever (siger frue n
t;vende), god i haven osv. osv, ,
Det er derfor vi har valgt ham
som side 9-fyr denne gang, Et "
stort tillykke fra redaktionen,

ide-møbler t3
SILKEBORG
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Rubber Band

Den kgl. top 10

Endnu engang har det tjekkede og
Kai Veng designede festudvalg
overgået sig selv, På trods af Høfebers mangeltomlede adfærd med de
elektriske installationer, kom
Rubber Band igang!
Fra første nummer blev der trampet, sunget og transpireret, så
selv John Lennon måtte føle si·~
vådeskudt,
For ikke at lide tørkedøden,
havde de fleste fyldt væskedepoterne •JP med liflig, kold humlejuice, Dette gav sig udslag i sporadisk sang og skrålen på dansegulvet, - selv Fars gamle toptunede "Oisella" ville lyde som et
blad der faldt til jorden ved siden af Jens Werners rasprøst, for
slet ikke at tale om Keld Herlevs
rustfjerner røst, Som alle erfarede "synger enhver fugl med sin
fjer på" (fås i øvrigt på CD med
slagbor),
Selv da en lovlig ung mand på
ulovlig vis ville tiltuske sig
gratis adgang til De hellige Haller, måtte Klavs Kærsgård med vanlig stenten røst bede ham gakke
af, da der ikke var sæson for
dværgkast, Flot sagt!
Alt forløb efter planen med vanlig ro og orden, og overskuddet
fra denne alternative "give B,74 a
chance koncert", kan ses i klubbens odiøse lokaler, så glæd dig
over at jo mere du var pyntet i
salen, jo mere har du vuet med
til at pynte klubben,

Vi har endnu en gang en spændende
liste foran os med hele 3 nyheder
og en re-entry, Som sædvanlig
stammer tallene dirkte fra Amalienborg, Tallet i parantesen angiver sidste kvartals placering,
l, Per Hammershøj (1, hva' ellers)
2, Mor Astas kødgryder <ny)
3, Mor Asta (6)
4, Moses attachemappe (re-entry)
5, Ole Hammershøj (8)
6, Moses grå slips 04)
7, Lars Hammershøj (ny}
8, Moses Chateau Lafitte 1981 <ny>
9, Dronning Margrethe II (9)
10,Moses blå slips
Flg, er gået ud fra listen:
Moses laksko (3)
Kronprins Frederik (7)
Moses edderdunsdyne (10)
Flg. er gået ekstremt langt ud fra
li sten:
Alice (2}
Køb dine sportspræmier hos fagmanden

GULDSMEDEFORRETNINGEN

Friedrich
TORVET 108

8600 SILKEBORG

•

TELF . 06822120

FAGLIG VEJLEDNING - EGET VÆRKSTED
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Fra rygternes overdrev
OET FORLYDER FRA PALIOELIG KILDE
AT :

amerikanske marines læderhalse,
med permanent udstationering i Den
persiske Golf,

- Niels-Henrik Hussein vist skal
være vice-skoleinspektør, At han
har de ret te evner for det er et
uomtvisteligt faet - han har jo i
mange år vuet en udmærket vicefodboldspil ler,

- J•rgen Humblebee Risvig er blevet tilbudt et bijob som stikker
for Brønshøjs hvepse,

-Serie 5,2, efter det sidste
nederlag til Engesvang Fremad er
begyndt at overveje at gå over til
at spille tennis,
- Mureren efter sin nedlægning af
Kumar har fået tilbud fra pr1sident Bush om at træde ind i den

eeANNONCE ee
Da vi er et udvalg indenfor 8,74
koncernen der får flere og flere
spændende arbejdsopgaver, søger v1
en energisk, initiativrig, utraditionel og pålidelig M/K'er, Vi
forventer tillige at du er B,74'er
om en hals,
Mener du, at du har de kvalif ikationer vi søger, så henvend dig
trygt til os i SPONSORUDVALGET!
Lønnen snakker vi ikke om , da det
er 1ooi frivilligt arbejde,
Vi glæder os til at høre fra dig!
I
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- Svennes Skoda er blevet stjålet ,
Gerningsmanden er dog senere
blevet fanget og indlagt på Set,
Hans i Roskilde,
- Dodo and the Dodo' s hit "Bambi
på glatis" blev skrevet efter at
gruppens medlemmer havde oplevet
Keld Herlev spille fodbold på en
regnvåd bane,

BP depot-butikken
SPECIAL BUTIK FOR:

•

Finn Herlev I Kai Veng

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

PeterElbæk
Brokbjergvej 6 · 8600 Silkeborg
11f. 06-815311og06-8219 66

STJERNEDRYS

Tillykke
Dette kvartals stjernedrys burde
gå til alle dem der har hjulpet
med at istandsætte Sumpen her på
det sidste, Desværre har redaktionen ikke økonomisk mulighed for
dette, så vi håber at Støtten i
stedet for vil tilgodese de hårdt
slidende og arbejdende klubmedlemmer! ! ! ,
I stedet skal vi hædre en af
klubbens store kapaciteter der i
de sidste 5 år har slidt og slæbt
og altid har været i første række
når det gilder om at få dette
prægtige organ, DET FRI RIPOSTEN,
færdig til tiden, tDette gælder
dog ikke denne udgave hvor Mørch,
en tidligere offentlig ansat, har
syltet udgivelsen af dette blad,
Redaktionen beklager naturligvis,)
Nej, tilbage til den helt retfærdige hæder af MUREREN, for det er
selvfølgelig ham det drejer sig
om , Han har nu desværre, for hele
den journalistiske verden, besluttet at sige farvel til DET FRI
RIPOSTEN for herefter at overlade
dette til den sikre bladdød, Men
vi i redaktionen, vil selvfølgelig
h1dre denne helt for sin altid gigantiske selvopofrelse når det
gælder udgivelsen af DET FRI RIPOSTEN, Murer! held 09 lykke i
fremtiden, når du tiltræder dit
nye fuldtidsjob som professionel
linievogter i serie 4, Dit uopslidelige arbejde for DET FRI RI-

POSTEN vil aldrig blive glemt, Du
vil altid være nr. 1, Hvis det
stod til redaktionen ville vi forære dig hele Carlsberg-depotet,
men du må desværre nøjes med 6 af
de kolde fra køleren , Men husk:
din udtrædelse af redaktionen vil
(selvfølgelig) efterlade et kæmpe
tomrum vi aldrig vil få genopfyldt ,
de fantastisk gigantiske og de
Dies t
/L,rdi sk fJnderdanige og "vdnJyge hilsner fra REDAKTIONEN

NB: Det kan vel ikke komme bag på.
de fleste, at denne
slimede,
selvpromoverende og navlebeskuende
gang sentimentalt opkast er skrevet af Mureren hin Fede himself,
Der er dog ingen tvivl om, at
Mureren i mange år har vuet en
bærende kraft bag bladet, og derfor er øllene, som selvfølgelig
deles ligeligt med de andre redaktionsmedlemmer, fuldt fortjent , Især i det sidste stykke tid har
han været meget engageret i arbejdet med klubbladet og lavet en
masse artikler (dette er ironisk),
Og en ting er sikkert: når Mureren
laver et indlæg, så er der aldrig
nogen stavefejl i det (dette er
meget ironisk), Alligevel tillykke,
REO,
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Portræt af e B. 74 sponsor
ee MACKIES I DAGSLYS ee
På

Nygade i

Si l keborg

li gger

MACKIES PIZZA!
Det er de r ikk e noget nyt i, fo r
der har det ligget i 5 år , og skal
man dømme efter den succes huset
har haft i 1je forlØbne .S å.r, så
ligger det der længe endnu,
Det er j1:;i et velkendt faktuhl at
en glad aften i byen enten begynder eller slutter på Mackies, Det
vil en /'!EGET stor del af B,74 medlemmerne skrive under på.
Den lykkelige indehaver af etablissementet er Claus Roug Jensen
(kald ham bare Claus!) Han kommer
fra Arhus og er iøvrig t en flink
og regul ær mand'!!

Mac ki es Pi zza er i kk e ku n øl og
sp iri tus, Nan sp iser godt de r og
der sendes også meget mad ud af
huset,
Ti 1 at klare alt dette har man
12-14 ansat t e dog undtagen omkring
lønningsdag, så er der gerne en
snes stykker siger Claus,
Vi plejer her på disse sider at
opfordre vore medlemmer til at
støtte vore sponsorer. De støtter
jo nernl ig os, Heldigvis er det i
dette tilfælde næppe nødvendigt at
svin·~e pisken, vi kommer der nemlig allesammen,

~~~~~~~~~~~~~~~~~~---

PÅ BILLEDET HER SES LEIF DER BÅDE PASSER
BAR SANT CYKELPARKERINGEN. VI VILLE GERNE HA '
HAFT CLAUS ROUG HED FA BILLEDET.. NEN HAN
VAR DESVÆRRE FOR VORES FOTOGRAF FA FORRETNINGSREJSE I ENGLAND!!
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fndbald

Fodboldsæsonen 1990 levede stort
set op til forventningerne til året, 1, holdet rykkede op i serie
4, serie 5,2 fik en fornem midterplacering, og de to serie 6-hold
blev placeret henholdsvis lidt over og lidt under midten,
Serie 5,1 levede altså op til de
forventninger der på forhånd var
tiltroet dem , Efter sidste års
skuffende 3, plads var holdet allerede fra årets første turneringskamp meget t1ndte, Som nogen
sikkert husker scorede Tonny Oest
sæsonens 1, turneringsmål efter
ca, 15 sekunders spil i den f;rste
kamp!
Holdet gik .ubesejret gennem turneringen, hvilket må siges at være
utroligt fornemt, Der blev spillet
3 uafgjorte kampe: 2 mod rækkens
anden oprykker FK73 samt en enkelt
mod Sejs/Svejbæk IF, og havde det
ikke vuet for Jens Werners adsk i 11 ige se 1vmål var mål scoren
blevet endnu flottere end de 90-15
som holdet fik!
En af de store gevinster for ser i e 5, 1, var helt sikkert at få
den fallerede pædagog Søren "Charlie" Kristensen på holdet, Han har
virkelig været sikkerheden selv,
og med sine "kreative opf0rdringer11 til medspillerne, har han i
høj grad sørget for ro i de bageste rækker hvilket jo har medvirket til de få scoringer i Torbens
net, Angrebsmæssigt har vi fået
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KONTAKTPERSON:
Jens Peter Jensen
tlf. 86 81 07 59

"HOF er ikke det værste vi har..:'
Robin "Syv-mile-skridt" Lundquist
som alvorlig konkurrent for Tonny
Oest og Uffe Evigung, og det er da
også disse tre herrer der deler
topscoreværdigheden på 1, ho ldet ,
En anden stor gevinst for holdet
har væi•et J;rgen "Bumblebee" Risvig, der hele året har fulot sine
tropper i tykt og tyndt , 01j altid
med fyndige til råb ("Rol ig Torben,
rolig") til sine spillere , Tak for
en god indsats i år, Jørgen,
Man kan blive ved i lang tid med
at opremse de mange gode spillere
fra det tidligere serie 5, 1 hold ;
her til sidst 2: ved afslutningsfesten blev John (AGlF prtmieret
som mest markante spiller (fodboldspiller, sjofle hund!) for
serie S, l, en hæder der er fuld
fortjent, Nu bliver det spændende
at se om John F bliver i klubben
til næste sæson eller om han drager til Arhus, hvor han jo nu også
bor og studerer (det sidste er der
nu ingen der rigtigt tror på>.
Endelig skal nævnes Lal fordi han
har givet mig 100 kr, for at blive
nævnt (ja, Lal det er DYHRt at
komme i Det fri Riposten), men
også fordi han for andet år i træk
. har fået fidusen flest gange,
Fornemt Lalle-basse!
Til allersidst skal
vi lige
nævne det faktum der bet•d oprykningen til serie 4: Jens-Werners
flytning til Aalborg, Tusind tak,
Wern, Nu er selv Torben ikke ner-

Depot v/ Erik Kvorning

vøs for tilbagelægninger mere!
Ser ie 5,2 havde flere gange mange
odds imod sig, men blev som nævnt
placer.et lige midt i rækken, Kampe, som på papiret så ud til sejre blev tabt , men heldigvis også
tit det omvendte, og det hjalp
sikkert ikke altid at have klubbens 3 st;rste "debattører" Fubs,
Nie ls-Henrik og Kai Veng på samme
hol d, Disse lavede dog adskil lige
mål , især mindes vi efterårskampen mod B,78, hvor Kai lavede 4
mål og lagde op til det S, I denne
kamp havde vi endda gæstevisit af
Fær øernes målmand Jens Martin
Knudsen, i skikkelse af Finn Herlev der frygtløst holdt målet
(næsten) rent! Den normale målmand Chr, Købmand har endnu engang haft .en af sine bedste sæsoner, hvilket også resulterede i
præmi en som årets mest markante
personlighed på serie S,2, Chr ,
har dog oplevet lidt af hvert i
denne sæson, Bl,a, mod Engesvang B
hvor han brækk ede benet på en modspi ller og i panik lige derefter
kannonerede Kui·t Kaffeskud bolden
i eget net, Er det nødvendigt at
nævne at vi tabte 0-1? Typisk, vi
skul le have vundet stort, Men alt
i alt en glimmerende sæson for
holdet, der faktisk tog point fra
det absolutte tophold Engesvang
Fremad på deres bane!'

Serie 6,1 og 6,2 har ligeledes
gjort det fornemt , Kun i serie
6,2's sidste kamp fik man en ordentlig øretæve på 11-2, Her er
det vist hel ler ikke nødvendigt at
nævne at det var Benny Bergvald
der "vog tede" målet , Ellers har
begge hold spi I le t mange lige og
tætte kampe i sæsonens løb , Bedst
gik det i foråret, mens efterårssæsonen, som sædvanligt, bød på
store bekymringer fo r UK, De t var
svært at skaffe folk og flere
gange er div, old boys og veteran
sp i llere blevet støvet af og kommet til "ære 1:>g værdighed" igen ,
Michael Klein fik præmie for serie 6,1 som årets profil (hvem
ville have troet det for et år
siden?l og ældgamle Finn Herlev
fik for serie 6,2, Disse Herlevbrødere bliver bare ved og ved ,
(Måske skulle de skifte navn til
Duracel-brØderne??)
For lige at opsumere , har det
altså været en rigtig god sæson,
men husk at vi bl iver ved med at
træne resten af vinteren, så lad
være med at putte dine støvler på
hylden! <Dette gælder naturligvis
ikke for Jørn Andreasen, du må
meget gerne g;re det nu, og hvis
det er muligt helst med 16 års
tilbagevirkende kraft!)
/1l!REREN
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EFTERÅRETS RESULTATER

DET MORALSKE HJØRNE

~dal

SERIE 5,1 k'REIJS I 0l

Vinderslev - 8,74
8,74 - Resenbro
Lemming - 8,74
B,74 - Fårvang
B,74 - FK 73
KFUM - B,74
8,74 - Grauballe
Kjellerup - B,74
B,74 - Gjern
B,74 - Sejs
8,74 - Ø. Bording

SERIE 6,2 KREIJS 175

0
6
0
3
2
1
6
1
8
4

3

-

-

-

22
24
26
28
29
31
33
35
37
1 39
2 41

3
0
3
2
2
2
0
7
0

P,
P.
p

P.
P,

P,
P,
P,

P,
P,
P.

SERIE 5,2 KR_EIJS l '72

8,74 - Gjessø
8,78 - 8,74
8.74 - SKS
Sejs - B,74
B,74 - HA 85
SB - 8,74
B,74 - Virklund
KFUM - 8,74
8,74 - Gødvad
SIF - 8,74
Ry - B,74
li

.;;
Gl, Ry - B,74
- 0
KFUM - B,74
0 - 0
8,74 - Engesvang 8, 0 - 0
FK 73 - 8,74
2 - 3
SKS - 8,74
2 - 2
8,74 - Engesvang F, 1 - 6
Gødvad - B,74
2 - 1
B,74 - B,78
5 - 1
SB - B,74
0
0
li
B,74 - Funder
Them - 8,74
0 - 3
·~

-

11
12
13
15
16
16
16
18
19
21
23

p'

= vundet

?

?
?

?

2

?

?

-*

4
2
5 - 1
11 - 2

uden kamp

* = tabt uden kamp

P,

P,
P,
P,
P,
P,
P,

P,
P,
P,

B. l4 VIL HER!'fEO 6El?NE BENYTTE
LEJLJGHEIJEN TIL AT TliKKE KAFFEVOGNEN f'A NØRRETORV FOR FOOBOLOEN' fT
11EGfT S/'lllKT TRIK. Tiii(,
.
.

De t er simpelthen for sløvt, at
vi gang på gang finder en taske
med svedigt og surt tøj i
kl ubhuset,
Det kan ikke være overraskende
for mange af klubbens spillere , at
tøj et skal vaskes efter hver kamp,
så det er klar til næste kamp , Anfø rerne fra hvert hold skal drage
omsor1~ for, at tøjet bliver vaske t, og dommeren bliver betalt,
Han/hun (anføreren) skal ikke nødvendigvis selv klare opgaverne,
men uddelegere,
Et andet prob l em med tøjet er når
de r mangler noget i taskerne.
Her11
11
se r vi ofte, at man blot Uner
fra de andi·e tasker, hvorved probl emet bliver sendt videre til et
andet hold, I skrivende stund
mangler der et helt sæt bukser til
se rie 6, 1,, samt en enkelt trøje
og enkelte bukser i de andre tasker, Hvis du ligger inde med noget
af klubbens tøj bedes du omglende
levere det tilbage,

SERIE 6, 1 KREIJS 174

HA 85 - 8,74
8,74 - Gjessø
Engesvang B, - B,74
B,74 - Them
Ø, Bording - B.74
B,74 - Virklund
SKS - B,74
8,74 - Fårvang
Engesvang F, - 8,74
B.74 - Sk1gku
B.74 - Lemming
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5

-li
?

3
5
0
4
7
3

-

-

-

2 13 P,
15 P,

4 17
17
2 19
5 19
1 19
3 19
4 20
1 22
0 24

P,
P,
P,
P,

p'
P,

P,
P,
P,

-ffj-

TJPSINOLEVERJNG

\ KOVBO·PIBER

~ster~

Honrupsgade 24 . 8600 Solkeoorg
Telt. 06-82 28 40

HindsUme

Når vi alle husker at aflevere
tøjet efter kampene, og tøjet uJiddelbart efter vaskes og leveres
ud i klubben, vil problemet med
manglende tøj ikke opstå,
Skulle der alligevel mangle tøj,
er der nu en taske med reservetøj
nede i SUMPEN, som holdet kan låne
fra, Alle taskerne bl iver nu
forsynet med mærkater, så holdet
hurtigt kan finde den rigtige taske og /'10Jde sig fra di: andre (undtagen den med reservetøjl,
I forbindelse med den igangværende ombygning af klubhuset, bliver der lavet taskehylder, hvor
taskerne med klubbens tøj skal
stilles, således at vi forhåbentlig kan holde orden i de nye lokaler ,
Skal vi ikke klemme ballerne
sammen og hjælpe hinanden med at
holde orden og få styr på tøjet?
Jeg gider ærlig talt ikke vaske
tøj fra de kampe, jeg ikke har
deltaget i, hvilket jeg har gjort
flere gange i år, Lidt mere ansvar
søges!
NB: Ombygningen af klubhuset kommer til at koste ca, kr, 80 ,000,00
så klubben fat tes penge, INDBETAL
DERFOR DIT KONTINGENT Nll/
FINN HERLEV

J'IBE R
ALT I
HEPA RATIONER
V___..'ST
loverfor Midt;vlands Avis)

Tii . 1061 82 22 30
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ØSTJYSK POKALTURNERING
Efter at have besejret orgelmimoserne fra SKS med 4-3 i en ondskabsfuld og spændende kamp hin
røde 1. maj, og udmanøvreret nogle
bønder fra Ry med 3-1 uden det
store besvær, stod B 74's "friske"
drenge klar til søndag de·n 19/8
1990 at del tage i finalestævnet i
den nystiftede ØSTJYSK POKALTURNERING, arrangeret af de fire
østjyske 'lokaldistrikter' (bl.a.
SEG).
Problemerne for De røde Dj1vle
bestod først og fremmest i to
ting: 1) stævnet løb af stablen en
søndag - tidligt endda - hvilket
bestemt aldrig, af promillemæssige
årsager, har vær~t klubbens stærke
side, og 2> opbakningen til shvnet blandt spillerne, undertegnede incl., var mildest talt ikke
overvældende, og på et tidspunkt
var der endda tale om helt at melde fra til turneringen. Så vidt
kom det dog ikke, og det skulle
senere vise sig at være klogt.
Klokken fem minutter i halv elleve var holdet samlet i Fårvang en eksplosiv molotov-cocktail af
13 spillere fra 1,- og 2.-holdet,
parat til at kæmpe til sidste
blodsdråbe for klubbens ære og
værdighed. Efter at have været omkring diverse omegnsf lækker for
at hente klubbens spillende farmer
med påhæng (læs: Bubo og Robin),
begyndte omklædningen, og derpå
gik spillerne, topmotiverede og
med små Øjne (ja, nogen vil endda
påstå, at Spjald, Robin og Mulle
slet ingen havde), på banen, blot
for at konstatere, at dommeren var
ved at flfjte kampen i.ellem B 74
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®.

og Yoerladegård igang, ""lied stive
ben fra gårsdagens turneringskanip
og en kondition omkring det absolutte nulpunkt gik de gæve sumpvikinger i krig mod høsthullerne fra
bøhlandet, Efter at have overstået
det første vanskelige kvarter, som
Svend Gehrs så ofte taler om, tog
De Ride fat, og i 2. halvleg afgjorde vi kampen på et fantastisk
solomål af Tonny og en scoring fra
0 grader af Robin. "En 2-0 sejr i
første kamp•. Måbende kikkede de
rødklædte spillere, i trøjer og
bukser af shrkt varierende herkomst, på hinanden. Sejre i turneringer (Hjejle Cup in mente> er jo
ikke just hverdagskost for os - og
da slet ikke på en søndag!
Efter at have fået madsiloen
fyldt op med en gang døde fingre
med det røde i saffeteriet, stod
vi over for den næste modstander,
RB 72 fra Randers, Uden at nogen
af de to hold sikkert aldrig før
havde hørt om sin modstander, blev
kampen fløjtet igang, og det viste
sig hurtigt, at Jens Ove Junior og
de andre fjorddrenge var til at
tale med, På et mål scoret med
l'lørchs iskolde venstefod førte vi
ved pausen, og da Frede efter pausen scorede til 2-0, kort efter at
være blevet snydt for det klareste
straffe i dansk seriefodbolds hi. storie, lignede det endnu en klokkeren '74-sejr , men pl ukoncentreret og sløset spil i kampens sidste kvarter endte de 2 gange 30 minutters kamp uafgjort 2-2.
Efter kampen var der en lidt panisk stemning blandt spillerne,
Ikke så meget pl grund af pointta-

SITIATION FRA DEN SPÆNDENDE FINALEKAXP HELLEN
B. 74 OG NØRKE. DET ER FARVANGS KLUBHUS BAGERST
TIL VENSTRE!!

bet - vi havde allerede opnået
mere end nogen blot turde have håbet på i deres vildeste fantasi.
Næh, mere fordi, at Tonny skulle
til at til København og kunne derfor ikke være med i flere kampe,
fordi folk var dødtrætte og havde
kæmpevabler under f;dderne, og
mest af alt, fordi nogle af dem,
der havde lovet at komme og spille, det være dem, der skulle være
kommet lige fra starten, som dem,
der skul le være kommet op af dagen, ikke mødte op, og vi var derfor nu kun 11 mand og 11Øl'ch. Dem,
der ikke mødte op , ved godt selv
hvem de er <??!?), og hvis de ikke
alle rede har det, så må de fA en
dårli g smag i munden <endnu mere
?? ! ?) '

Enden på det hele blev, at vi til
den 3, kamp mod Hov &Omeon satte
en lettere skadet John F." i mål,
Torben frem som tankcenterforward
samt lånte en spiller fra Fårvang'.
der gerne ville spille en kamo for
os, Og hvilken kamp, for med. blot
uafgjort var de undertippede B
74'ere i finalen, Og det kom vi,
På 2 mål af Robin (udnyttelsesprocenten skal vi af hensyn til de
mindste læsere ikke komme ind ·på
her) og et af Frede, vandt vi kampen så overlegent som 3-0 over de
arri:>gante havnehystader, og f inalepladsen var dermed en realitet
Eller som de fleste spillere så pA
det på det tidspunkt: endnu en
times fodboldhelvede på Fårvangs
efterhånden temmeligt nedtrådt~
centre C•)urt,
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Finalen mod Mørke fra Mols
startede et helt kvarter efter, at
det sidste fløjt havde lydt i vores kamp mod Hov, så nu var det
virkelig om at sætte de sidste
kraftressourcer ind, Det gik også
fint i 1, halvleg, hvor vi kloge1igt trak tempoet ned, og vi var
endda tættest på at score, men
Frede havde ikke heldet med sig i
den situation, Straks fra starten
af 2, halvleg stod det dog klart,
at de sidste kræ fte1· var presset
ud af '74-erne, og Kayne, Hoder
Papgård, Birger og de andre drenge
fra Mørke profiterede af, at de
ikke havde været ude at spille
turnerin·~skamp dagen før, og med
fire mål mod vores nul vandt de
finalen, Mørke var ikke et hold vi
under andre omstændigheder ikke
kunne slå, men efter 4 timers fodbold på een dag + halvanden time
dagen før, og så praktisk talt

aaBB

uden reserver, modsat de andre
holds 4-5 stykker, kan man ikke
blive ved, så på den bagg1·und var
andenpladsen ganske imponerende,
Efter finalen var der en farvestrålende pokaloverrækkelse, hvor
Mørke (nej, ikke Thomas) fi k en
vandrepokal samt en hvid vase til
hver spiller, Vi modtog også en af
disse vaser hver, og hvis du endnu
ikke har har set dette imponerende
stykke porcelæn, så kan et af eksemplarerne opleves på ærespladsen
i klubbens pokalskab i SUMPEN,
Efter et koldt brusebad tog vicepokalvinderne kraftigt mørbankede
hjem til SUMPEN og fik et par kolde, for derefter at returnere hjem
til diverse residenser fot• at
slumre hen til "Sp1:irt i 2'eren" ,
Jo, der var nogen i Silkeborg, der
sov godt den nat!

JENS VERNER

Hindbold
Så strartede sæsonen endelig for
klubbens flagskib: håndboldholdet
i serie 4! Iført tætsiddende
splinternye
XXXXL-Hummel-tr•jer
med sponsor Torben Bergvald Pedersens logo på det behårede granitbryst, rullede talenterne sig
rigtigt ud i de 3 første kampe, 5
points, Det er aldrig sket før i
klubbens historie! Og hvordan kan
det så være? Lad os analysere
1idt:
- Forsvaret er den væsentligste
forklaring, Med en forsvarskide på
ca, 600 kg, og en målmand på ligegodt 85 velfordelte (?7) kg, er
der ikke mange som kan hamle op
med os, På bænken findes der så
tillige et par hundrede gode danske kilo, og så når !'lureren er
tidtager + et par tilskuere, ja så
belaster vi faktisk Vestergadehallen med nisten 1 ton! I den
henseende syner undertegnede hel, ler ikke af ret meget,
- Vi har fået 3 bolde! Det betyder
meget for selvtilliden at have sine egne bol de, selvom Benny som
regel glemmer dem,
- Taktiske udskiftninger, Kjærsgård ud i angrebet og ind i forsvaret, Dette betyder ikke kun en
fors tærkning af forsvaret, men
også en del show på bænken når han
er der,
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KONTAKTPERSON:
Benny Pedersen
tlf. 86 84 80 46
- Vi har mistet Brian 0-grader til
Lemming, men det m! vi jo arbejde
på, Fløjspillet er nok 1 Øjeblikket vores achilles-hæl, Men når
fodbold-sæsonen slutter forventer
vi igen klubbens mest oversete
fløjspiller melder sig under fanerne,
Alt i alt tegner sæsonen lys og
venlig og oprykning til serie 3 er
vores erklærede mål. således at vi
igen kan blive klubbens absolutte
flagskib.
Til sidst vil jeg lige nævne de
spillere som der satses på:
Benny Bomstærk, Torben Sponsor,
Klavs Showman , Finn Højlev, Christian Købmand, Per Svoger, Per
Ribber, Thomas Mørch, Kai Vengo,
Hønse, John F, Mureren, Kelle
Højlev <max, 1 kamp), Fubs <hvis
alt skulle gå galt), Niels-Henrik
Formand <Hvis det alligevel skulle
vise sig at det kunne blive værre)
+ diverse forstærkninger fra indog udland,
Vi er mange der ser f rern til en
forrygendt sæson,

23

SLUTSTILLINGER

TOPSCORERLISTEN 1990

FOR SÆSONEN 1990

En liste ·~ver de niest scorende
herrer oå klubbens seriehold l
sæsonen i990

SE'RJE 5. !. , f:J?EDS 10/

B 74

22 90-15 41

Ff( 7:3

22 78-23

%

----------------------------------

Sejs/Sve.ibæk
Lemming
Ø, Bording
Kjellerup
Vinderslev
Gjern

22 95-24
30-29
22 40-49
22 43-44
22 49-70
22 46-66

22

35

24
21
21
21
18

----------------------------------

Får van·~
Resenbro

22 :32-39 16
22 29-52 16

Silkeborg KFUM
Grauballe

22 39-72 12
22 22-109 3

SERIE 5. 2. I KREDS 102

Engesvang Fremad
Ry

61,

22 96-22"· 42
22 ss-1·9· 36

----------------------------------

SKS
Silkeborg KFUM
Them
B 74

Engesvang B,
FK 73
Gødvad
8 78

26
22 41-30 24
22 48-44 24
22 52-37 23
,_
....." 37-43 22
22 43-54 19
22 39-49 18
22 36-53 17

22 20-78

2·~
1..

10-64

10
3

NB: Det var ved redaktionens afslutning ikke muliat at få slutstillingerne for vo-re to serie 6hold,
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i9 mål
18

mål

17 mål
1.S mål

14 mål
11 mål

9 mål
8 mål
8 mål

7 må.l
7 må.i
6 mål

5 må.l
i mål

NB, Listen kan være mangel fuld,
men det skyldes udelukkende, at
serie 6.2, ikke har ajourført
holdlisterne, der hænger på opslagstavlen i SUMPEN, for efterå.ret. FY SKAMMEi

22 53-41

----------------------------------

Silkeborg Boldklub
Funder

Tonny Oest.
Robin LuMqvist
Uffe Koch
Claus H, Jensen
Finn Herlev
Kai Ven·~
Dennis Schultz
Thomas H, .Jensen
P1·eben Nielsen
Jakob Kudsk
Tony Kristensen
Johnny Sørensen
Ole Sam Sørensen
Rene Langvad

FYRRE-FED-'FVRRIG

KØBMANDENS STORE DAG

BEDRE OG BILLIGERE

HEDE TRYK
a:>røvei 4. 8600 silkeborg
tel06B23321

Onsdag den 12 september 1990
havde Chr, Købmand holdt sig selv
ud i 40 år. Det synes alle vi der
ke nder ham er lidt af en bedrift,
og i den forbindelse sender vi en
venlig tanke til hans mor, Men han
kla rede det altså! Derfor skulle
der selvfølgelig holdes fest! Og
fest blev der, endda en 2 trins
fes t ,

Første del skul le holdes ude pi
stadion (nej, regnen stod underli gt nok ikke ned i stænger, solen
skinnede faktisk) i form af en
fodboldturnering med deltagelse af
diverse landshold, Hvem vinderen
af denne turnering engetlig var
fortaber sig i øltå.gerne, (Købmanden havde selvfølgelig s•rget
for fadøl ad 1ibi tum + 2 tjenere
med propel) men festligt var det!
Jeg ved ikke om man kan forestil-
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le sig en kamp mellem Saddam Husseins hvidløgsstinkende kameldrivere iført turban, bedetæppe og
koran og et hold af optøede gensplejsede nazister Med skrårem,
brunskj•Jrter og spejderhat. Nå
ikke? Men Deres referent kan fortæl le at det lykkedes det tyske
holds anfører, en vis herr Riemensnieder , i fuld strækmarch og korrekt nazihilsen at banke bolden op
i trekanten , Desværre kom han under æresrunden til at træde pi den
irakiske frontløber Sadamrafsejf likf lak Idet betyder noget i retning af bælgmørk , dog bedre kendt
hjemme i Bagdad under kælenavnet
Natkamelen , En hyperfarlig forward
med små snu1'rige driblinger, der
d•)Q tit løber ud i sandet,) Det
irakiske hold så derfor ingen anden udvej end at tage Ove Hust
(dommeren , i skikkelse af Carsten
Skovgård iført 1 liters colabunde)
som gidsel,
Af bemærkelsesværdige f remtoninger kan nævnes det danske landshold, der i følge vor velærværdige
formand var camufleret som fla·~
stænger. Formanden selv var an-

fører, •)g en noget bastant flagstang, Flot forklædning! Men det
fremgik med rystende tydelighed
når Formanden og Uffe Koch stod
ved siden af hinnanden , at nogen
har meget lettere ved at l igne en
flagstang end andre. Iøvrigt bestod noget af kostumet meget symbolsk af en bemaiet skraldepose'
Andet trin af festen · skul le
holdes i stadionhuset og ml vel
nærmest beteones som en total succes, Det biev sunget sange og
holdt taler til og om ffdselsdags"barnet", og man ml som medforfatter på nogen af disse ting forbløffes over de uhyrlige stofmængder der var til rådighed, Det var
sorteringen der var svær, men det
var en fødselsdag som vi sent
glemmer, Vi glæder os ./lfE6ETtil du
bliver 50 , Christian.
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FØLJEKILO
§ie . sædvanen tro , vil vi overhovedet ikke taae noaen som helst
h~hsyn til hvad der -stod i sidste
d't?:l af denne følaekilo, Thi det er
jd ganske vidst ,, at den lille
forening i skoNk:anten , med den
meget
betegnende
betegnelse
Si lkeborg B.74, er i gah~med ikke
blot at renovere, men også udbygge
deres elskede SUMP (til nye
medlemmer: kig op, vi bor i kældeen), Mangen af denne forenings
friske medlemme~ plus enkelte piger, er i skrivende stund i gang
med et projekt i "Store Bælts-11.lflne ls"-klassen, Dag som nat summet
de r af aktivitet i kælderen under
Det lille Hvide Hus pi Stadion ,
Øj envidner har sågar observeret
folk komme vaklende derfra sent om
nat ten . De selvsamme vidner måtte , grundet den stærkt vaklende
t ilstand, konstatere at der her
var tale om stærkt udmattede mennesker!
Denne omfattende rengøringsdille,
er dog ikke det eneste som er sket
i den føromtalte forening . For
mi nsandten om ikke boldklubbens 1,
karlehold er gået hen og har
t ilranet sig en 1, plads i den
såkaldte serie 5, kreds lfl , Dette
ha r flet den betydning, ~t der kan
bl ive tale om endnu et emblem til
kl ubben, Det store problem er nu,
hvor uglen i hulen skal hædersbevisningen hænge, eller skal det
overhovet op at hænge? Mens dette

indgående bliver drøftet pi mange
eksta-ordinære bestyrelsesmøder er
1, karlene begyndt pi at spekulere pi , hvor mange kampe de endnu
har t i lbage inden kamelulds-underbukserne og de forslåede knæ kan
pak kes sammen for at holde en velfortjent vinterferie , For hviles
ud det skal der , for som Mr ,
Bumblebee på ooe t isk udtrykte det:
"Nu blive r det jo serie 4 og her
ml vi ikke unde1'vurdere noget
hold!
11

Tilbage stir s& kun nog le entelte
ubesvarede spørgsmål :
- kan lJffe blive ret meget tyndel'e nu?
- Vil Kai blive ved med at være 30
I 1 ! ) kilo tykkere en ovennævnte?
- Hvornår vil klublokalerne bl i ve
tilgængelige?
- Er fru Fubs gravid , eller er det
blot en and !altså historien!)?
- Vil Werner starte i Superligaen
eller 1, div. med AAB?
- Hvornår vil dette blad udkomme
igen?
Alt dette og meget mere vil I ikk e
fl svar pi i næste udgave af Det
fri Rip•)Sten,

os mere umage
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