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KLUB BLAD 
for 

874 Boldklubben af 1974 
Silkeborg 

Årets sjoveste konkurrence: 

Vind præmier for tusinder 
{af lire) 

Vores nye klubblad skal selvfølgelig have 
et navn, der både fortæller noget om 
klubben og som er B-74 værdigt. og det 
skal du, kære læser, lave. 

Vi forventer selvfølgelig mange origina
le forslag, og hvis du bliver den heldige 
vinder, må du vælge en af følgende flotte 
præmier 

1. Oplæsning ved Niels-Henrik af 
tibindsværket: »Tibetanske lamamun
kes bedetraditioner og asketiske livs
holdninger gennem de sidste 3000 
år«. PS: Oplæsningen vil finde sted 
hver mandag morgen. 

2. En kopi af Tægens berømte 
foredrag: »Bar-teknik for folk under 
1,20 m« (måske noget for Thomas?). 

3. En halv flaske Gammel Dansk. 

Med disse fabelagtige gevinster må der 
strømme hundreder af gode forslag ind 
og vi på redaktionen vil vente spændt. 

Dit forslag skal afleveres i redaktions· 
boksen, der er opstillet i klublokalerne 
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GENERALFORSAMLING 1991 

GENERALFORSAMLING 1991: 

"FORMANDEN BØJER SIG FOR RIPOSTENS 
KRAV," 

Torsdag den 21 /2-1991 var der 
ordinær generalforsamling i B 74 i 
"Sumpens" blA lokaler, og eftersom 
alt andet i klubben blit gjort om
vendt, vil der her blive refereret 
bagfra! 

Til sidst blev der stemt om den 
legendariske vand~epokal, som gi
ves til "Arets B 74'er", og ikke 
overraskende gik denne hyldest til 
Holger Pfei fel, primus motor bag 
ombygningen af "Sumpen" og n1anden 
der altid har en ekstra bar i bag
hånden, 

Før det var der under Evt. kommet 
flere ting fre111, Risvigs ønske om 
orden i tr;j etaskerne og skifte
trøj er til udekampene blev god
taget, mens Klavs Kjusgårds for
slag om en vaskemaskine i klubben 
blev syltet af Erich Honecker og 
de andre Stasi-drenge i bestyrel
sen, 

Finn berettede 01, at SIF's pre
stigeprojekt "Stadion a/s" forelø
big var gAet fløjten. Desværre er 
der en lokalplan der vil lave f le
re parkeringspladser, men i samar
bejde med blandt andre SAK 77, vil 
B 74 bekæmpe den, Endvi-dere 
fortalte Finn, at vi havde fået en 
sponsortavle i •sumpen• og at det 
mangler 2 l ,holdstrøjer og 5 sit 
tr1ningstøj, FIND DEM!! Blandt de 

mere ubehage 1 i ge ting bØ r nævnes, 
at den sorte kasse er forsvundet 
for tid og evighed fra klubben, 
mens der istedet er ko111-111et en 
fluesmækker til DANKORT,CSå nu kan 
fatter BR godt give en omgang!> 

Før dette var bestyrelsen og re
visoren under behersket bi fald 
blevet genvalgt for Gud ved hvil
ken gang. 

Inden dette havde Mr. Moose frem
lagt et regnskab der viste et 
overskud på cirka 5000,-, Vigtigst 

er det dog at bemærke, at RIPOSTEN 
havde et kæmpeoverskud! 

Før regnskabet var Niels-Henrik 
kommet med sin sædvanlige alen
lange søvndyssen af en Formands
beretning, der so• en anden kendt 
overlærer Skelager, begyndte med 
de kendte ord: "Jeg skal gøre det 
kort,,,." De forskellige hold blev 
bedømt, og der var ros til alle, 
men især til serie 5,1 for deres 
oprykning og til håndboldholdet 
for deres uventede succes. 

Under devisen "Man har et stand
punkt til man tager et nyt", be
kendtgjorde Niels-Henrik, den ra
dikale sutsko, at serie 6,2 i år 
ville blive et lukkket hold 1ed 
rutinerede spillere som stam1en. 
Uden at ville vire bagklog, så var 
det jo netop hvad dette herlige 
organ talte sl stærkt for i Lede
ren for præcis et Ar siden, så der 

er grund til at mobbe Niels
Henrik, der dengang sagde ( som 
Mureren med hånlig stemme så fint 
parodierede på Generalforsamlin
gen) : • Jeg trækker mig, hvis der 
bliver et lukket hold!" 

Bryrup-diktatoren var i godt hu
mør hin torsdag og fortsatte med 
at uddele ros: Nemlig til Fest
udvalget, til dem der har stået 
for ombygningen og til Rubber 
Band-udvalget. 

Endvidere berettede pseudobu
reaukraten Niels-Henrik at hans 
prestigeprojekt, strukturændrin
gen for 2 Ar siden, er begyndt at 
fungere, og at endnu et udvalg er 
på vej: et "l'loney-mak ing-udvalg". 
Hvad helvede bliver mon det næste? 
et "Puste-balloner-op-ud-valg", 
eller et "Pudse-billederne-i-klub
huset-en-gang-hver-anden-uge-ud
valg"? 

Efter at have påpeget, at der 
bliver 111eget mere plads i RIPOS
TENS redaktion efter Mure.rens ud
træden, sluttede han af med orde
ne:" Tak for en god sæson•, og 
heri kan man jo kun gi' ham ret! 

Al ler tørst var Karsten Skovgård 
til hobens store utilfredshed ble
vet udnævnt til dirigent. 

.Jens-Werner, · 

GENERALFORSAMLING I STØTTEN. 

Der var ikke mange nosser i dette 
års generalforsamling i Støtten, 
der i dagens anledning var blevet 
"ekstraordinært", så her vil vi 
opsumere de 3 vigtigste ting: 
ll Regnskabet så acceptabelt ud. 
2) Bestyrelse og revisor blev gen
valgt, 
3) Vi fik Øl. 

Jens-Werner, 

©-
ØØtlJØ 

Johansen 
Specialoptik 

Hanning Johaneen . V1.rQad1 28 v/Mldtjyllanda Avll . eeCIO Siikeborg ·Tit. 08 8214 83 
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SIDE 6 OM OG AF SERIE 6 

SEKSEREN side 6 af og om serie 6, 

Serie 6 der var det igen, Efter 
en tids slumren dukker udtrykket 
endnu engang op i de små silke
borgens i ske hjem, 

Serie 6 .. der er bare så mange 
følelser forbundet med det udtryk, 
at selv en inkarneret serie 5 
spiller kan få tårer i øjnene af 
bare lettelse. 
Serie 6,. ,og sikke de associatio

ner der er forbundet med det, Man 
kommer straks til at tænke på sol, 
sommer og søndage tilbragt i 
selskab med en forbløffende flok 
der frivillligt drøner run•jt mens 
den normale befolkning ligger i 
deres senge og drømmer om hvordan 
de lige skal have en let morgenmad 
når de står op og så stryge hen og 
smide sig i sofaen for lige at få 
en middagslur,. ,l'llens serie G'erne 
altså er ude i den mest ekstreme 
form for selvpineri, 

Og man kommer til at hnke på 
alle de fantastiske udlandsrejser 
til sydens sol, billige drinks og 
små m•rklødede senoritas <Nej, 
ikke Lissa!), der meget letpåklæd
te vil gøre alt hvad de kan for at 
dreje hovedet rundt på en, Alle de 
rejser og stævnemøder man går glip 
af, fordi lflan uge efter uge, 
søndag efter søndag må finde sig i 
at blive udsat for det ene atten
tat efter det andet på sin møj
sommeligt sammensparede kapi-tal, 
lagt til side af de lommepenge man 
rimeligt regelmæssigt modtager af 
konen, 

Så skal man give øl fordi man 
scorede, fordi man fik fidusen, 
fordi man ikke scorede, fordi man 
lavede straffe, fordi .. fordi., ( 
Hvis der er nogen der på nuværende 
tidspunkt har på f ornemmel-sen, at 
der her på en fiks måde kun drejer 
sig om ~t få fyldt linierne ud med 
en eller anden form for ævl, fordi 
der ikke endnu er så meget at 
skrive Olll serie 6's bedrifter og 
drifter i den jydske fodbold
turnering, tager de fuldstændigt 
fejl, Det her er serie 6 i en 
nøddeskal, Prøv bare selv at møde 
op i Sumpen en søndag morgen!) Men 
ser vi på serie 6 's indsats på 
grønsværen ( eller betonpladsen, 
skøjtebanen eller hvad man nu skal 
kalde den, for en fodboldbane er 
det da bestemt ikke!), står endnu 
en hel Masse spørgsmål ubesvarede 
hen: 
Lever Kaj Keeper endnu? 
Er Kumar blevet interneret i NATO
lejren i Holstebro? 
Er kampvægten på serie 6,2 steget 
i Julepausen? 
Får vi nogle af de nye medlemmer 
på serie 6 eller skal vi igen i år 
bare spises af med en håndfuld af 
de gamle aflagte serie 5-bold
~nusere, 

Hvorfor får vi ingen suppe nar vi 
kommer til tr1ning ligesom alle 
andre klubber? 
Spørgsmål som alle er meget rele
vante og essentielle, men som vi 
givet flr en eller anden form for 
svar på i den kommende sæson, En 
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Hind bold 

FLAGSKIBET 

Hvad mange har vidst længe er nu 
en kendsgerning: hån•jboldafdelin
gen er blevet klubbens flagskib, 
Fra næste sæson spiller førstehol
det i serie 3. Holdet spillede 
faktisk 2 kampe •:im at rykke helt 
op i serie 2 p,g,a, en finurlighed 
i JHU's regler, men i det samlede 
regnskab manglede holdet blot et 
sølle mål i at rykke op, Den mang
lende oprykning ml dog udelukkende 
tilskrives Ribber, der i den sids
te kamp, bnndte en direktør kort 
før tid. 

Holdet har med stabilt spil hele 
sæsonen (næsten> været med til at 
præge turneringen i en sldan grad, 
at adskillige spillere fra nær og 
fjern har meldt deres ankomst un
der B 74's faner næste år, Således 
har et af de hold, vi har gennem
banket ( ! ! ! ) to gange i sæsonen 
fået nok og kollektivt meldt sig 
ind i B 7 4 , SAO~N ! To hold ti 1 
næste år, 
Sæsonen har iøvrigt været speciel 

på flere områder: 

- Det sportslige resultat er klub
bens hidtil bedste, 

- Det har været nogenlunde let (i
hvertfald ikke direkte sv1rt) at 
stille hold, 

KONTAKTPERSON: 
Benny Pedersen 
tlf. 86 84 80 46 

- Der har ikke i år været plads 
til Kænguru-Keld på holdet, 
hvilket. gør ham til klar favorit 
til årets fighterpokal, 

Per Alt-mulig-mand har som den 
eneste været med i al le kampene, 
hvilket han naturligvis nok er 
stolt af, Det må han også gerne 
være, men han kender jo Benny 
Bomstærk, og det har været en ud
fordring for os andre, 

Det skal også nævnes at lille 
Klavs to gange har været skadet i 
løbet af sæsonen, Dette har natur
ligvis stabiliseret holdet, 

Alt i alt en god sæson med god 
underholdning, Tilskuerne har i
hvertfald moret sig, 

-© 
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ee VETERAN-NYT ee 
Når velestimerede fædre får 

olaceret deres omfangsrige vel
~tandsoukkel under et par krops
nære og vandskyende G-strenge, er 
der inoen grænser tor bassinvæder
nes udfoldelser. 

Den kloge læser vil nu klø sig i 
fodvorten og stille spørgsmålet: 
"Hva' er nu det for no'et pjat?", 
Jo, såmænd en gang hundesvømning i 
Højskolens pøl. Her mødes en flok 
OB'ere hver torsdag for at hælde 
vand ud af ørerne og lægge deres 
hoveder i blØd, garneret med en 
gang jubilæumspleje af maskuline 
og strømlinede kroppe, Skal sand
heden fl'em, så er der visse per
soner med lavtsiddende brystkas
ser, der ligger dybt i vandet, men 
kommer man derefter i saunaen og 
lader deodoranten gå fra mund til 
armhule breder der sig en liflig 

I t" duft af "The best a man can ge . 
Navne som: Svend De 11 ep ude, Den 

marrokanske Tæppepude CSøren Fæs
ter) Hvalrossen Stephen, Niller 
Fods~amp, Oppustelige Brian, 
Flydedok Klitte, M/S Svenne og 
Mundruger Fod kan til enhver tid 
få en hovedrolle i filmen: "Når 
Mænd Transpirerer", undtagen Klit
te han skal være vippe, Søren, 
Sv~nd og Stephen kan så lave "bøl
gen" (flodbølgen) med deres mega
store bodegamuskler, Og hvem ken
der ikke den store glæde at med
bringe sin oppustelige lolita
dukke for efter kort tid at se 
den sØnderflået af en flok frådige 
eliteplaskere, 

I almindelig skamfølelse kan lllan 
senere iagttage denne flok klor
drenge indtage klubbbens odiøse 
lokaler, ivrigt bøvsende taktikken 
for forårets badeboldturnering, 
Til den tid vil vi skifte bade
bolden ud ~ed et læderdyr under 
mottoet: "Kun en tåbe frygter ikke 
10 minutter på banen," 

Deres nedsunkne: 
Little Big 6ross 

VI HAR DERES 
NYE KØKKEN ... 
Uforbindende opmåling 
og tilbud når De har tid. 
Selvfølgelig også om 
aftenen 
- en ekstra fordel 
for Dem 

-SIDE 9 FYREN 

MUREREN KORT FØR SIN 2 ÅRS 
FØDSELSDAG. 

LÆG MÆRKE TIL DET NÆRMEST 
EKSPLOSIVE TANDFREMBRUD!! 

SIDE 9 FYREN 

NAVN: Per Hegelund Jensen, 
TILNAVN: Mureren, Hr. Hagelund, 

Skærekagen, Lamour, Tyksak T, 
Fedberg, Murermand og Per, 

Mureren har siden han lagde sin 
aktive karriere på hylden, været 
en helt suveræn vinker (Nej, ikke 
111anker ! ! l Meget få spll lere tør 
kritisere ham, når han med autori
tet og øl i 1jen anden hånd har 
vinket bolden ude, Han har på det 
seneste dannet makkerpar med Mr. 
Bumblebee, som holdleder på det 
kommende serie 4-hold, Det bliver 
han ved med, 

Mureren har ikke al ti1j været så 
omfangsrig som han er nu C se 
billledet!l, Som barn var r1an 
faktisk temmelig tynd, Faktisk var 
han så tynd , at han flere gange er 
blevet gravet ned af gadens mange 
hunde i sikker forvisning om, at 
han var en grangren! 

Dette fik heldigvis en ende, men 
traumet er han ikke kommet over 
endnu. Derfor besluttede han sig 
for i begyndelsen af 80'erne at 
blive korpulent, 
Sammen med sin bedste ven, Kaj (et 
slumretæppe ) er Mureren nok den 
person herhjemme, der har set mest 
fjernsyn og drukket t lest colaer, 
i et forsøg på at gøre tilværelsen 
i et I-land lidt mere behageligt, 
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Sankt Bernhards hunde-øJne og 
ditto sav len, Vi er mange der ser 
frem til flere s1soner med Mureren 
som vinker og bartender, 
på et tidspunkt mente Mureren 
ligefrem, at det var hans mål her 
i livet at forøge Danmarks natio
nalprodukt med 23 procent-points 
udelukkende ved hjælp af konsum af 
de førnævnte drikkevarer og bur
gere. Det lykkedes ham at opnå en 
stigning på 15 ~ hvorefter han 
proklamerede at der måtte nye og 
yngre kr1fter til, Uanset hvor 
godt og trivelig han ser ud, 
elsker vi ham allesammen, Altid 
med et smil på hagerne, hjælpsom 
både i og udenfor baren og al tid 
parat til at skylle et par bajere 
ned, Kort sagt: Vi elsker Mureren 
og vil for alt i verden ikke 
undvære hans smil og godmodige 

KJELLERUP 
HVIDEVARESERVICE 

Bjørnholdt 

Fuglemosevej 3<1 . Tlf. 88 23 48 

DEN KONGELIGE TOP 1 O 

Så er der hot nyt fra de konge-
1 ige gemakker i Virklund, Denne 
gang har vi valgt at sende stemme
sedler ud til europas førende kon
gehuse for at få eksperternes svar 
på hvem Danmarks mest elskede roy
ale notabilitet er, Vi gør op-
111rksom på, at tallene i parante
serne stadig angiver sidste pla
cering: 

1, Per Hammershøj (1 as alwaysl 
2, Mor Asta (3) 
3, Mor Astas kødgryder (2) 
4, Moses toupe (ny) 
5, Ole Hammershøj (5) 
6, Dronning Margrethe (9) 
7, Moses Ford Escort (ny) 
8, Lars Hammersh;j (7) 
9, Moses blå slipe <10) 
10, Moses edderdunsdyne <re-entry) 

Flg. er gået ud af listen: 

Moses Chateau Laf itte (drukket) 
Moses grå slips (4) 

PS: Alice har stadig ingen mulig
hed for en re-entry, 

--G)--

"HOF er ikke det værste vi har .. :' 

10 
Depot v/ Erik Kvorning 

Damefodbold 
KONTAKTPERSON: 
Lissa Juul 
tlf. 86 80 05 49 

Så er vi der snart igen piger, 
græsset er grønt, målene sat op, 
sommertiden så småt begyndt og 
støvlerne er pudsede, Fodbold 
skriger det inde i sjælen på een: 
Jeg må ud og spille fodbold, Og 
det er med at være på tæerne . I Ar 
bliver der desværre kun et h•:>ld. 
Pga diverse graviditeter, udvidet 
håndboldsæson og mange andre ting, 
har vi skåret et hold væk, men vi 
får en ny træner!! Dorthe Fruer
lunds lillebror Lars, har ind
villiget i at træne os, Lars har 
aldrig trinet nogen før, men er 
fuld af gå-på-mod og spiller selv, 
Vi glæder os til at byde ham 
velkommen, 

Træningen er som sædvanlig om 
onsdagen fra klokken 18,00. og 
kampene om tirsdagen ved 19,00-
tiden, l, gang træning var onsdag 
den 3, april , Som noget helt nyt, 
får vi holdleder , nemlig Hanne, 
som pga sine lykkelige omstæn
digheder springer en sæson over, 

Snak med jeres veninder og 
feminine familiemedlemmer og fa 
dem ud og spille, for når bolden 
ruller så glemmer man problemerne 
og får det sjovt, 

Mød op, spil bold, hyg jer, nu er 
sæsonen startet , 
Lissa, 

ide-møbler E 
SILKEBORG 

STØT vore annoncører -de støtter os. 
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ET (KORY)FÆ TALER UD 

Inden sæsonstarten talte bladets 
topreporter, Bette Mørch, med det 
kommende serie 4-holds anfører, 
Kresten Spjald, om den forestående 
sæson, 

l'IØRCH: "Tror du vi scorer 60, 80 
eller 100 mil i Jr" ? 
SPJALD: "Andssvagt spørgsmål! Sco
rer vi nu 100 mål vil det jo være 
en gevinst for klubkassen p,g,a, 
målaktier, men det kan så blive en 
økonomisk bet for spillerne, så 
jeg tror på de 60 scoringer", 

l'IØRCH: "Som li/i:~ er det da ikA'e 
svært at sætte sig sell' af hol
det• ? 
SPJALD: "I princippet burde det 
være umuligt, ~en jeg synes at 
kunne spore undergravende bevægel
ser i UK, gående på en udskiftning 
af de tunge drenge på førstehol
det, Nej, spøg til side, Vi har en 
hel klar aftale i UK om, at vi må 
være ærlige overfor hinanden og 
vurdere/kritisere vore egne ind
satser i kampene, Jeg mener derfor 
ikke, der er store chancer for, at 
man som pensionist stadig sidder i 
UK og spiller på førsteholdet", 
l'IØRCH: "Hvordan vurderer du vores 
hold m,h, t, styrker og svagheder"? 
SPJALD: "Jeg vil umiddelbart vur
dere holdet til en pæn midterpla
cering i kredsen, hvilket også vil 
være tilfredsstillende i sæsonen 
'91, 
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KONTAKTPERSON: 
Jens Peter Jensen 
tit. 86 81 07 59 

· Hvad angår holdets styrke vil 
jeg nævne forsvaret og midtbanen, 
som fungerer godt p,g,a, en fin 
sammenblanding af spillertyper, 
Vores lille svaghed er i angrebet 
Cnej, ikke Thomas l. Vi kunne godt 
bruge en decideret tankcenterfor
ward eller lignende". 

11ØRCH: "6iv din vurdering af 
kredsen, n11 vi er i serie 4•, 
SPJALD: "Jeg forventer, det bliver 
en meget jævnbyrdig kreds, hvilket 
jeg vil begrunde med, at de ned
rykkere jeg kender · til i kredsen, 
har mistet en del spillere, Hvad 
de nye hold st~r for vil kun tiden 
vise", 

/'IØRCH: "Hvem anser d11 for det hhv. 
stærkeste og svageste hold"? 
SPJALD: "Skal jeg alligevel tippe 
et par tophold vil jeg nævne Ry SK 
og Gl, Ry IF, Som det svageste 
hold falder Haarby IK straks i øj
nene, I den forbindelse har jeg 
været i kontakt med John Villad
sens Serie Booking Arkiv, Han kun
ne give mig en oplysning fra 
Haarby Stiftstidende, hvor de med 
beklagelse skrev, at de havde mis
tet to spillere til Vengs old 

boys-hold" '* * 
BEDRE DG BILLIGERE 

HEDE TRYK 
cerøve1 4. 8600 silkeborg 
tel06 823321 

0 

KAMPE I FORARET 1991. 
SERIE 4, KREDS 51 

Le mm in·~ - 8 7 4 0 - 1 2 P 
B 7 4 - SB 1 - 3 2 t1 

Gødvad - 8 74 20,04 kl, 16,00 
8 74 - 61. Ry 27,04 kl, i3,30 
$, V i SS i ng - 8 7 4 04 . 05 kl . 13, 30 
S 74 - Ry 11 , 05 k 1. l 3. 30 
B 7 4 - VRF 80 18 . 0.5 k l , i:3 , :30 
KFUM - 8 74 25,05 kl , 13,30 
B 74 - Haarby 01 ,06 kl, 13.30 
Brædstrup - B 74 08 ,06 kl , 14,00 
B 74 - Sorring 15 .06 kl, 13 .30 

SERIE 5, kREOS l02 

B 74 - SKS 2 6 - 0 
SIF 1 - B 74 5 - 1 
B 74 - Ry 20,04 
Funder - B 74 30,04 
SB - B 74 04,05 
B 74 - Them 11 ,05 
Bording 2 - B 74 21 ,OS 
B 74 - Laasby 25.05 
Gjessø - B 74 01,06 
B 74 - Resenbro 2 08 ,06 
Virklund 1 - B 74 16,06 

SERIE 5, I, kREOS 172 

2 p 
2 p 

kl. 13.30 
kl, 19,00 
kl, 13,30 
kl , \5' 15 
kl ' 19,30 
kl ' 13,30 
k 1. 13,30 
kl' 13.30 
kl, 

FK 73 1 - B 74 1 - 2 2 P 
B 7 4 - Hauge i - 2 2 P 
Vinderslev - B 74 21 ,04 kl, 18.00 
B 74 - Grauballe 25,04 kl, 18,30 
SB 2 - B 7 4 05 , 05 k 1 , 1 0 , 00 
B 74 - Skæokær 09.05 kl, 18,30 
8 74 - Nørsk•)VlU, 16,05 kl, 18,30 
Aldersl, 1 - B 74 25,05 kl, 15.00 
B 7 4 - HA 85 1 30 , 05 k l. 18 , 30 
Kjellerup - B 74 09,06 kl, 10,00 
B 74 - Lemming 13 ,06 kl, 18,:30 

SERIE 5, 21 f::REOS !li 

B 74 - Resenbro 
VRF 80 - B 74 
B 74 - Korsholm 1 
Galten 1 - 8 74 
8 74 - Herskind 
SB I - 8 74 

? - 8 74 
B 74 - Hammel 2 
laven - B 74 
B 74 - Laasby 
S1nring - B 74 

7 - 1 
2 p 
2 f' 

18 . 04 k l. 18 . 30 
:30 ' 04 k 1 . i 9 . 00 
02 ' 05 kl . 18 . :30 
14 ' 05 k l ' 1 9 . 00 
20 'os k 1 ' 
23,05 kl, 18 ,30 
30 ' os k 1 . 18 '30 
06 ' 06 k l ' 18 . :30 
16 ' 06 k 1. l 0 ' 30 

BP depot-butikken 

SPECIAL BUnK FOR: 

•værktøj 
•gasudstyr 
• olieprodukter 
• hus·haveartik/er 
• landbrugsarti/c/er 

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

TORBEN IFÆRD MED AT GIVE 

EN VASKEMASKINE FØRSTEHJÆLP 

14 

1 
) 

B. 74 sponsor 

PORTRÆT AF EN SPONSOR, 

Når vaskemaskinen, tørretumbleren 
el ler opvaskeraask inen går i styk
ker, farer de fleste af os (dem 
der altså har slige moderne op
findelser i deres små hyggelige 
hjem) hen og ringer til en af de 
etablerede forhandlere/reparatører 
af hvidevarer, 

Men der er andre muligheder. En 
af vore mest trofaste sponsorer 
driver en lille forretning med 
salg •:>g reparation af hvidevarer 
af alle mærker, 

Der er som det nok vil være de 
fleste bekendt tale om Torben Ber
wald Pedersen,(Han er storebror 
til Benny Sofa eller Benny Bom
stærk?? Vælg selv.) 

Torben har en glorværdig fortid 
som keeper på SIF's divisionshold 
indtil en knæskade (!!!)satte en 
stopper for karrie ren . I øjeblik-

ket slår han sine folder på vort 
succesrige håndboldhold, hvor han 
sammen med sin mindre (fnis) bror 
er en frygtet stregspiller. Redak
tionen har ladet sig - fortæl le, at 
vort holds succes ti-dels skyldes, 
at når både Benny og Torben er 
stregspillere , kan modstanderne 
pga pladsmangel kun dække meget 
tyndt op på fløjen . 

' ' ' 

Tilbage til hvidevarerne. 
Torben har ingen stor forretning 

med flot facade osv. Han er Falck
mand i det civ ile erhverv, forret
ningen drives kun som en bibeskæf
tigelse. Det er derfo1' han al tid 
er mindst i i9e så bi 11 ig som al le 
andre. I de fleste ttlfæl de er der 
penge at spare ve1j at handle med 
Torben , og altid i forbindelse med 
reparation . Sidst men ikke mindst, 
han tager det gamle i bytte. 

Til slut: Støt vore sponsorer, de 
støtter os, De skal føle at 
pengene er givet godt ud, HUSK 
DET! 

STØT vore annoncører -de støtter os. 
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KVINDEN BAG SUCCESEN. 

To ting hører man altid her i li
vet, nemlig at Riposten aldrig for
nyer sig, og at 1jer stål' kvinder 
bag alt, Disse to ting vil redak
tionen ikke sidde overhørig, Vi 
introducerer hermed den nye serie: 
Kvinden bag spilleren. 

l ægte Ripost-stii starter vi 
utraditi•:melt, Vi går nemlig til 
hjertet af kvinden bag spillerne, 
Hun har, med hjælp fra hhv Orla og 
et syditaliensk postbud produceret 
4, på hver sin måde store spillere 
til klubben, nemlig Fubs, Mørk, 
!'lureren og Verner. Kvinden er : 
Mor Aase, med to a'er, 

Vi sidder i de hyggelige stuer på 
Frederiksberggade, som mange gange 
har været rammen om diverse fa
miliefejder. Stuerne er præget af 
ski lderier af de nyeste afkom i 
familien, som Aase stolt viser 
frem . Efter 13 kvarters foredrag 
om den dynamiske duos (Mads + 
Anders = Fubs' · guldklumper) og 
Jeppes (også Fubs') fortræffel i·~-
1 i•~heder, kan vi endelig begynde 
interviewet. 

RIPOSTEN: Hvordan startede det? 
AASE: Claus (Fubs) og Jørn (Andre
assen) gik meget sammen, så da 
.Jørn skiftede til B 74, var det 
naturligt , at Claus også gjorde 
det, (Her anes en smule bitterhed, 
da Fubs på daværende tidspunkt var 
stjerne i SiF.) 
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R: Og så? 
Aa: .Ja, så f i k Thomas (Mørk) Jo 
tilbudt en prøvekamp, Så han be
gyndte som 15-årig, på tændstikben 
og aldrig åbnet en øl, i klubben, 
Meget har siden ændret sig ( suk
ker hun, og tænker kærligt på sin 
adoptivsøn. Onde tunger oåstår jo, 
at Mørk er rodet sammen i en skå
ret underkop i Palermo,) 
Dernæst kom turen jo til Per som 

i øvrigt ikke er Murer, mene~ sød 
dreng, ikke at murere ikke kan væ
re søde (skynder hun sio at til-
føje) , -

Per stoppede sin aktive karriere 
da stadsgartneren 3 gange havde 
henvendt sig til Niels-Henrik, for 
at få Per til at træde lidt mere 
varsomt på anlægget. men Per er 
sådan en sød dreng, Men han sp11-
ler stadig, men det er bånd , 

Så fulgte Jens-Peter (Verner) •)9 
med sig tog han jo John (F), John 
(Zakl, Lasse (Lal) - den dreng har 
sådan et sødt smi 1 ! - , Jens-Peter 
(Hussi - den lede KFUM-karl) + 
mange, mange andre, 

Min søn Jens-Peter går nu på 
universitetet i Aalborg (her un•j
går det ikke vores opmærksomhed, 
at næsen er i en position pegende 
direkte mod det beigefarvede 
loft). Han er nu startet i Øster
sundby -på l , holdet ! (næsen får 
om muligt endnu en tak opad>, Men 
Aalborg er sådan en frygtelig by, 
hvordan skal det ikke gå ham, men 
han er heldigvis så f1jrnuftig, er 
.Jens-Peter, 

R: Tak for gennemgangen af dine 
sønner, men hvad synes du egentlig 
om klubben B 74? 
Aa: I hygg~r jer vist meget deru
de, det siger Per i hvert fald 
når han kommer søndag niorgen ved 
14 ,30 tiden 
R: Det er i~ vores målsætning at 
al le skal hygge sig, Har du 'set 
vores nye lokaler? 
Aa: Nej, men det er vist blevet så 
forskrækkeligt pænt, 
R: Skal dine børnebørn starte i B 
74? 
As: Kun hvis de selv vil.Personlig 
synes Jeg, at dans er mere udvik
lende for b!1rn, 
R: Vi bliver vist nødt til at sige 
tak for. samtalen, og den dejlige 
kage, T1~ slut vil vi gerne benyt
t~ leJl1gheden til at byde både 
dig og Orla ud i klubben for at r 
ved ~elvsyn kan se den, Tusind tak 
for idag, 
Aa: Jamen, jeg har lige 32x24 bil-
1 eder af børnene som I skal se, I 
flå da endelig også b 1 i ve ti l af -
ten, så deler vi det vi har og,,,, 

På daværende tidspunkt står vi 
nede på gaden fulde af mange ind
t~yk og tungt hjemmebag med kaffe. 

Det var den opgave", siger re
porter 1 til reporter 2. "Næste 
gang skal det være en som ingen 
børn eller børnebørn har," 
Og med det in mente drager de 
tungt lastede reportere af sted 
overhørende Aases tilbud om båd~ 
natmad og skærekage, som udbasu
neres ~ra I.salen med 2/3 af krop
pen frit svævende, Den sidste tre
diedel hager Orla sig til, han vil 
trods alt gerne have den for-lorne 
har, som vi lige har afslået. 

f!J-

t/!r.sterJÆ 
Honrupsgadr 24 . 8600 SI~ . 
T rlf. 06. 82 28 '40 ' rl>org 

f!J-
TJPSlNDLEVERJNG 

IKOVBO·PIBER 
HlndsUme 
PIBER 

ALT I 
REPARATIONER 

v-...11 
foverfOI Midtjylonds Avio) 

Tii . 1061 82 22 30 
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ET BØVS FRA NORD 
RIPOSTEN MØDER SYMPATISK ST.JERNE
SPILLER, 

RIPOSTEN har været en tur i Aal
borg, og her stødte vi ind i en af 
klubbens tidligere stjerner, .Jens 
Werner, der nu slår sine folder 
her, Her er, hvad vi fik ud af 
det: 

RIP: "Hvad fik dig til at drage 
nL,rdpJ. n _1 

J,W,: "En hidtil indestængt følel
se om at ville realisere mig selv 
på .Jomfru Ane Gade" ! 

RIP: 110er var mange, der havde 
regnet H1ed1 at du ville blive en 
stor stierne pJ. flaBs superliga
mandskab med en efterf!lgende 
stjernekarriere i en italiensk 
topklub, Alligevel valgte du den 
1 idt mere ukendte serie 4-klub, 
Øster Sundb,v, Hvorh1r• ? 
J,W,: "Enhver fodboldspiller af 
min kaliber kan jo sagtens gå ind 
og vue prof i 1 på et super 1 iga
hold, Der imod er det sværere at 
starte lavt og f•re et hold til 
tops , Men bare rolig, om et par 
sæsoner er vi også i superligaen, 

RIP: "Er det rigtigt, at kvinder 
er villige til at gire hvadsom
helst for blot at fJ. et glimt af 

I 

dig" ? 
J ,W,: "Ja, desværre, Det er jo 
ikke til at gå nogen steder uden 
at få. smidt intillt damelingeri i 
hovedet og høre på skrigende hober 
af t;sebørn, Men det hører med til 
stjernetilværelsen, og det har jeg 
lært at acceptere" , 

RIP: •ou er ogsJ. med i meget huma
nitært arbejde", 
J ,W,: ".Ja, jeg kæ1tper aktivt mod 
den sult, ulighed og ondskab, der 
findes rundt i verden, 11od dyre
forsøg, og så er jeg æresmedlem af 
"Foreningen til beskyttelse af 
nordsvenske søer". 
RIP: 11Vi siger n1ange tak for 
intervieitet, og 1nsker dig fortsat 
held og lykke med din Æ·arriere•, 
J ,W,: "Tak skal du have", 

B, 
Puggaard 

bent e. andersen 
•ut. VVS-ln8'alllrtør . Bllkkenalager 
Estrupagede 10. 8800 Silkeborg, ttf: 06-82 7566 
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VÆRKET ER FULDBRAGT, 

SUMPEN ER DØD (ELLER ER DEN?) 

Vores elskede SUMP, det gode gam
le snuskede kælderlokale a\ed den 
u111iskendelige lugt af gammel ;l, 
r;g, sort t;j, et muggent , ja 
næsten levende gul vhppe og en 
luftfugtighed på næsten 125l, er 
ikke mere! Op af det klæbrige hæn
gedynd er steget en ny SUMP, et 
s~ukt klublokale der overstråler 
alt her i byen, 

Hvordan er det så gået til? 
Opskriften er såre enkel: Klubben 
betaler •aterialer, medlemmerne 
udfører arbejdet! Det lyder en
kelt, men det er det nu ikke. 

Men hæren af folk der ville igang 
var med det samme stor, Murere, 
tømrere, elektrikere, blikken
slagere, malere, de var der alle, 
Endda en bygningskonstuktør til at 
lave tegninger, kunne vi mønstre, 
Flot! 

Man plejer at sige: Ingen nævnt, 
ingen glemt , men det har nok ikke 
undgået nogens opmærksomhed, at 
der var folk der trak et stort 
læs, 

Robin og Bubo støbte gulve; Poul 
Østerby tegnede 111ed meget mere: 
John Zach, Keld Herlev og Torben 
Pedersen sørgede for el-arbejde; 
Søren Fes ter og Stephen var der 
bare altid (de arbejdede også); 
Lars Møller malede og hvidtede så 
det var en fryd og der var mange 
mange flere, 

Men vi vil godt her fre11hæve en 
person der gjorde et kæmpearbejde, 

bevarede det store overblik og 
nådesløst svang pisken over os der 
ikke kunne finde ud af hvad vi 
skulle lave, Arets B 7 4' er, HOLGER 
BUCH LARSEN.Uden ham var vort 
klublokale ikke blevet som det 
blev. der var endda tid til sa111-
tidig med konstruktionen af vores 
bar at udvikle en helt ny type 
skotrende ti 1 vil laer i mi 11 ion
k lassen. En kæmpe indsats var det, 

Men alle der var_ deres daglige 
(ugentlige) gang i klubben gav en 
hånd med. 

Og endelig efter mange måneders 
slid og afsavn stod det hele fær
digt, Om det var den frie bar, der 
trak så mange til, eller det var 
klublokalet,det får stå hen i det 
uvisse, 11en det var mange 111enne
sker til åbningsreceptionen som 
blev uforglemmelig, I hvert fald 
for kasserer Niller, når han ser 
hvor 111egt gratis fadøl der blev 
udskænket, 

En stor tak ti 1 alle der gav en 
hånd med for indsatsen, både på 
den ene og den anden måde, Uden 
din hjælp havde vi ikke fået det 
resultat vi fik, 
Til de få der på grund af arbejde, 
børnefødsler eller andre familiære 
&rsager ikke fik svunget hammeren} 
Støt den indsamling der er l 

gang.Renoveringen har kostet cirka 
95,000, så der er god brug for 
hver en skilling, Op Med 
rauldva rpen ! ! 
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VORES NYE SPONSORTAVLE. 

. VI MANGLER STADIG LOGOER FRA ENKELTE SPONSORER. 

LORD NELSON 
Østerg•de 4 - 8600 Siikeborg- Tlf. 06 82 09 28 

Smart frmdsiøj til ham. Lev. bl detfri&le folk. 
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RECEPTIONEN. 

NYE LOKALER 

Lørdag d, 23, februar 1991 var 
"de nye klublokaler" klir til ind
vielse og det kæmpemæssige frivil
lige arbejde, der har fundet sted 
det sidste halve ar, skul le vises 
frem. 

Samtlige sponsorer, omkringlig
gende klubber, dommerklubben, 
foreninger m.v. samt egne medlem
mer var inviteret, og receptionen 
blev et tilløbsstykke uden side
stykke, 

Receptionen var tilrettelagt på 
den made, at sponsorer, klubber 
osv. var inviteret fra kl, 12,00, 
mens medlemmerne først kom henad 
eftermiddagen, 

Dette viste sig at være en for
nuftig planlægning, da al le plad
ser var optaget hele dagen - selv 
den ene, der forefindes på det nye 
og meget "vellugtende" WC, 

Receptionen forløb uden problemer 
og udviklede sig ti 1 noget, der 
lignede en klubfest, hvor såvel 
passive som aktive medlemmer more
de sig sammen og sang vor klubs 
vemodige slagsange, 
B 74 vil i denne forbindelse tak

ke alle fremmødte, fordi I var med 
til at gøre dagen festlig, ligesom 
vi takker for alle de flotte ga
ver, 
Vi har nu fået nogle rarimer, som 
gerne skal fungere i mange år 
fremover, hvilket selvfølgelig 
kræver, at vi alle gør vores til 
at behandle lokalerne godt. 

I den forbindelse vil vi gerne 
takke den gruppe af medlemmer, som 
har ofret så mange kræfter og 
brugt så meget fritid på istand
sættelsen af lokalerne, 

Resultatet viser ihvertfald, at 
det ikke har været spildt, 
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STJERNEDRYS 

Tillykke 
Når redaktionen skal uddele 

stjernedrys, sker det ud fra den 
betragtning, at det skal tilfalde 
en person, som har gjort noget 
ekstra for klubben og dens medlem
mer i den forløbne periode, 

Denne gang er vi i den lidt be
synderlige situation, at vi giver 
det til en primus motor for nogle 
tiltag, sora har foregået i klub
ben, 

Hvis det er svu.t at forst!, så 
letter det højst sandsynligt, når 
I efterfølgende erfarer hvera som 
har modtaget dette kvartals 
stjernedrys, 
Første modtager: HOLGER, 

Holger har udført et KÆMPE-arbej
de i klubben, Som hovedansvarlig i 
byggeudvalget har han simpelthen 
arbejde rø,,, ud af sin arbejds
buks i et forsøg på at få nogle 
hyggelige klubomgivelser. Det er 
jo lykkedes til fulde og mere til, 
I uddelingen til Holger ligger der 

ikke en desavuer i ng af de øvrige 
medlemmer i udvalget, tværtimod, 
For at bevise dette, har vi valgt 
denne gang at give 12 kolde HOF
FER, som Holger så kan dele ud til 
dem der har deltaget i modernise
ringen af klubben, En stor tak til 
Holger og de øvrige i byggeudval
get. 
Anden modtager: k~I. 

Kai har igen i år gjort et helt 
fabelagtigt arbejde i sponsorud
valget. Som koordinator i udvalget 
har han, for første gang i klub
bens historie, sørget for at alle 
sponsorkontrakterne er på plads 
allerede nu, De har rent faktisk 
været på plads i et stykke tid, 
Når man siger Kai skal n1an selv
følgelig også sige Finn Herlev og 
Henning, Disse to er også med i 
udvalget og har selvfølgelig også 
lavet et flot stykke arbejde, 
Derfor: 6 dejlige Øller til Kai og 
hans håndgangne mænd, 

RIPOSTEN siger tillykke og tak 
for indsatsen, 

SPORT MODE DART 

22 

----SMD~ 
SØNDERGADE 23 °8600 SILKEBORG TLF 86 BO 23 

-Silkeborgs eneste specio#forrefni~ i dart. 

Fra rygtemes overdrev. Køb dine sportspræmier hos fagmanden 

DET FORLYDER FRA PALIDELIG KILDE 
AT: 

- B 74 har været rammen om et 
ub l1:idigt, men ti 1 gengæld øldryp
pende statskup, Det siges, at den 
siddende diktator Buch'ede under, 

- Ombygningerne af klubhuset er 
fi nancieret via et kreditfore
ni ngslån, BRF vurderede huset til 
31 2 mil~ioner kroner, 

- Periskop-Keld vil have stoppet 
for tilgangen af nye medlemmer til 
kl ubben, eller have navn oå sin 
knag i omklædningsrummet, · 

- Pøller er gift med en udlænding, 
Hun er Ester. 

- Bettina har set Niels-Henrik 
hjemme i ial t 42 sekunder mel lem 
to skiferier, 

BILLEDE AF BRUNO SOM LILLE. 

GULDSMEDEFORRETNINGEN -Friedrich 
TOJllVET 101 1100 SIU:f:BOAG TELF . 01122120 

FAGLIG VEJLEDNING - EGET VÆRKSTED 

*** 
NV SKRIBENT 

Selvom Mureren har trukket sig 
fra RIPOSTENs redaktion, kan han 
ikke helt slippe pennen, Han ef
terfølger nemlig sin elskede 
lillebror som klubbens referent 
til avisen , 
Derfor: hjælp ham med at indsamle 

klubbens resultater, og navnene på 
målscorere og fidusmodtagere fra 
hver ~eekends kampe, og læs det 
hver onsdag i Midtjyllands Avis 
under "lokalsport", 

NV REDAKTION 
Klubbladet skifter atter ud 

redaktionen. Mureren, der har 
været med fra starten , ønsker at 
trække sig, og afløses af Mogens 
Pophår, og så genindtræder Finn 
Herlev i · redaktionen, Grundet 
Finns tilbagekomst skifter bladet 
navn til det go'e, gamle RIPOSTEN. 
Nu er vi nemlig ikke spor frie 
mere, 
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FØLJEKILO 
FØLJEKILO 

Når man nu sidder her foran pej
sen en sen aften, mens foråret 
omsider er ved at bryde igennem, 
og skal til at finde på endnu et 
afsnit af vores følJekilo, kan man 
godt miste inspirationen. Thi det 
er jo føljekiloets intention at 
skrive om de ting som rør sig i 
klubben. Alle disse ting er blot 
blevet behandlet, Hvad gør en klog 
mand så?? 

.Jeg vidste det. ikke, så jeg 
spurgte Finn Herlev som straks 
henviste a1ig til Per Hammershøj, 
"Du kan jo vælge at skrive on 2 
ting: enten Dronning Margrethes 
tur til USA eller " den nye lokal
plan", informerede Per Hammershøj 
gennem sin hofmarskal, Pling, 
selvfølgelig, lokalplanen, Margre
thes tur kan vi fortælle om en an
den gang, 

11egen råben og skrigen, samt en 
masse mødeaktivitet med diverse 
mennesker, var den første reaktion 
på den såkaldte lokalplans afslø
ring, "Dette kan betyde vor udmær
kede klubs endeligt", forkyndte en 
tydeligt bleg formand ved et 
bestyrelsesmøde først i det nye 
år, SIF skal ha' det hele + 
lysmaster, Der skal være parke
ringspladser på træningsnbanerne 
og flotte kummer med blomster 
mellem bilerne, Vi skulle ydermere 
leje os ind når vi skul le klæde 
om, når vi endelig havde fået lov 
at spille, Uhyggeligt, og så efter 
en renovering til 85,000,- GISP! 

For at gøre en lang historie 
kort: l~ nåned senere blev alt 
vedr, et nyt superstadion skrin
lagt, Men en, nej flere ting havde 
vi erfaret, nemlig at vi bliver 
hørt, at SIF er en troværdig sam
arbejdspartner, og at vi kan ånde 
lettet op igen, 

Så nu kan vi koncentrere os om 
sæsonstarten, og straks melder der 
sig jo en del spørgsm!l, som ikke 
vil blive besvaret næste gang: 

- Vil baren igen slå revner? 
- Var spillermødet en succes? 
- Hvor mange vil slå sig ·bevidst-
løse i diverse fremspring klub
ben? 
- Vil Jens Werner føre ØB i serie 
37 
- Når Tonny at komme hjem til sæ
sonen? 
- Vil Keld runde den 5000, 1,
holdskamp i år? 
- Vil vi igen tabe penge på vores 
aktiebeholdning? 

Har du svaret på disse spørgsmål, 
og mange flere, så send dem til: 

Sønder Felding N1rradiL1 
Strøget IS 81 Kilderen 
8.900 Hors1ms 

11ærk kuverten: "OS MED HUS OG 
HAVE" 

lf ØRCH 
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HAR DU BETALT 

KONTINGENT!i~!!! 
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AFSLUTNINGSFEST 1991. 
L~rdag d, ??f??-1990 kl. 13.00, 

blev cirka ioo feststemte perso
ner gennet ind i to busser i"1ol 
aende udenfor, som Bruno ville 
si1~e, 8 74 's odiøse klublokaler, 
f 1) r i a 1 uvidenhed at b 1 i ve k Ørt 
mod Mold, Under turens gik det opo 
for de fleste, at dette års af
slutningsfest skulle holdes i 
svagbørnskolonien Ahl Hage på 
Mols. 

Med mange børn Clæs: ungdoms
afdelingen) og endnu flere svage 
(læs: resten) var dette sted jo 
oplagt ag velvalgt , 

Efter ankomsten tastede falk de
res ting ind i sovebarakkerne 1:,1~ 

dereftei· blev der gudhJælpemi1~ 
budt på kaffe og blød kage, "Hvor 
var procenterne?", spurgte visse 
hinanden undrende, men de kom se
nere!! Under højlydt gumlen og 
slubren blev det bekendtgJort, at 
folk ikke blot kunne sidde af
slappet og kæve den hele dagen, 
næh, der skulle sgu også arbejdes, 
Folk kom i grupper fx, Madlav
nings-, Morgenmads-, og Underhold
ningsgrupper, 

Snart koai aftenen med det 1:ibli
gatoriske, gigantiske ta-selv
bord, der fik mættet alle undtagen 
Mureren, Så kom det spændende øje
blik med kåringer af årets ona
nister, ,undskyld årets spll-lere. 

26 

Hos damerne fik altid pålidelige 
Faster prisen, hos 6.2 løb Finn 
Herlev <Også kaldet Jens Martin 
Knudsen, efter en vis serie 5,2 
kamp i efteråret> med titlen, Mr. 
Tonser himsel f Michael Klein fik 
til stor fortrædelighed prisen hos 
6,l'erne, og hos serie 5.2 fik 
Købmanden titlen, efter sin bedste 
sæson i mange år ( Hvad skal det 
dog ikke blive til til næste år?> 
Endelig fik John F. fuldt fortjent 
titlen hos det oprykkede serie 5.1 
hold, Til trods for at Effy nu bor 
i Arhus, forlyder det fra yderst 
pålidelig kilde, at han snupper en 
sæson mere i 174 - flot nok! 

Aftenens største bi fald til faldt 
dog Uffe Koch, der modtog en ny
stiftet speciel ærespris, som 
klubbens gennem tiderne suverænt 
bedste målscorer, 

Efter prisuddelingen gJaldede 
Magens Pophårs klubsang lystigt 
blandt medlemmerne, jo, den er 
kommet for at blive. 

Festudvalget havde banket et 
lille to-delt interiraistisk dis
countshow på benene. Men hve11 vi 1 
nogensinde gle11me Risvig Seniors 
fantastiske one-man-show, eller 
Lene Dyhrs og Keld Herlevs lyn
hurtige og skarpe svar i "Kvit 
e Iler dobbelt" 
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Efter underholdningen og endnu en 
skrålende udgave af den uopsl ide-
1 ige klubsang, spillede Fat Sounds 
op ti 1 rausik, Ros ti lk dem for at 
spil le utro 1 i gt varierende numre, 
som alle kunne danse til, og også 
gjorde det, 

Da der var morgenmad næste dag, 
var al le ikke 1 ige fri ske. Nogen 
var først komMet i send kl, 7, an
dre havde brugt natten til at ud
forske DYHReriget nærmere, ikke 
sandt Lal?, og at ter andre havde 
det bare helt almindeligt ad hel
vede til, 

Da turen gik hjemad efter denne 
flot arrangerede og herligt ander
ledes afslutningsfest , som alle 

der gik glip af den må græde snot 
af, tog en bus med spillere og få 
trofaste tilskuere til Voldby for 
at spille kredskamp for serie 5,1 
mod VRF 80, Spillerne var let u
oplagte, havde gigantiske tømmer
mænd ( som om det nogensinde har 
været en accepteret undskyldning) , 
Spjald scorede selvmål og Mldet 
tabte 4 - O. Anderledes kunne det 
ikke være. Men nu kan holdet jo få 
revanche i serie 4, hvor VRF 80 er 
en af modstanderne. 

Men alt i alt tak for alletiders 
afslutningsparty, Vi er mange, der 
glæder os til næste år, 

Jens-Werner, 

REIMAR 
50 medarbejdere står klar til at yde den bedst tænkelige service og rådgivning. 

6.000 kvm. under tag med total-sortiment inden for 

* trælast og bygningsartikler 

* værktøj og beslag 

* alt til hus, have og hobby 

Vi glæder os til at vise dig mulighederne ..... . 

s ..... ····· 
Nørrevænget 11 · Postbox 310 · 8600 Silkeborg 

... på Nørrevænget 11. !11 ~ 
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