RIPOSTEN
Hind bold

Kontaktperson: Henrik O lsen,
tlf 82 65 89.

Ærefuld 9. plads.

NYT FRA BESTYRELSEN
HJEJLECUP
Så nærmer tiden sig ror endnu en ny Hjejle-

V1 køn nu gøre sta1us over sæsonen 85186
V1m(l lo.onstotcre. al 111 nok ikke har sr1He1 del
wrnme hold 1 2 kampe, særlig målmandsposicn har været udsat 5 fOfske+hge personor nar måttet udsættes ror bombardemen·
to t med sk1ttende held
Sol11 med dette lleksible hOldopS11lllngssy·
s1oin opnåede 111 rimelige resu1ta1er · ind 1
mellem
A\11 alt en rimelig sæson med op- og nedtu·
re. v1 endte på en ærefuld 9 plads 1 serie
4 V1 ved lakt1sk ikke. om 111 er rykket ned i

serie 5: men vi har m eldt hold til i sene 4 i

sæsom 86187 (gåren så gårbl)
Med hensyn td halleje har vi søgt Siikeborg
kommune om H vmningdal· hallen torsdagaf-

~~~-

otticiel k1tde har vi fået a1 vide. at vi lår
alslag. H vis det er tilfældet er en ting s.kker:
VI klager lf
Allerede nu kan du tilmelde dig til håndboki
. hen11end dig 111Henrik.
Gør det nu og lå en ubeskn11e1ig ople11else:
Spil håndbold I B-7 4.

OLD-BOYS NYT!
DYNAMIT-DRENGENE ER YT.
Nu gælder det B· 74 'ses neutrondrenge
Naturl1g1 talent , e»ganisationsbegavelse
sam1 kotlckllv 1ndsa1 har gprt dette sublime
n Old 111 enhvef modstanders skræk
Navne som. TORPEDO-LARS, BAN-

ZAl-KRISTIAN,
KARANTÆNE.KNUD,
MATRIKEL- TORBEN, SVEND STØN,
SJÆFEN, PREBEN SWEEP-SER, SMUKKE HOLGER, ALLAN DONKRAFT m. fl.
har chokeret klubber som Gødvad. Bryrup.
Norskovlund ~ml Vinderslev
Disse har (natu1hgl nok) etter mødet med
OB- 74 . meldt SIQ ind i Dansk Slat1s!IOJbund.

8aruai·Kos11an har eher lorlydende erlagt
20 gode dansl<.e kroner på brndet og torlangt en omgang mJ0(1 III selsl<.abet, samt
restbeløbet hlbage 1 chips ti M01n 11'11 vukt*lg
bide tænderne sammen tor al blive OB'er ·
S;æfen har foreslået ham at nøies med at
gnubbe gummer f1 Lad del gode kammerat·
skab fortsætte , så v1 ved slutningen al sæsonen kan udbasunere. -Der er Intet aom at

komme h)em fra bokt og lugte at
stemning!

hvem andre end OB·74'erne ville fOJære
mods1anderne 2 po1n1s · her er tale om rendyr l<ede Aobrn Hood'ef Ta' fra d e rige og
giv t il d e t allig e li Etter kampen v ista Tor
;:;>edo-Lars Sot Robin HoocHalent ved at hem·
1age 51n muldvarpeskindstegnebog og servc1e skabskolde natu1at1er
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KØRSEL

Virklund

°"""'

BrædSlrup... O(J
8·14.
Setve HiePe-cupcurneringen løbef af stablen
i week·enden d. 2. og 3. august.

~;?:~~.e~ ~~:l~~~~r;~~~~~

on tra lørdag middag, som de andre år
BOLDE

V1 vil også her i gennem opfOfdre lolk 111 at
tage boldene med ind igen etter trænmgen,
da der lorsvmder en del bolde.

Ved siden al al være !Ol'"mand er Knud også
pedet. så hvis der er et eller andel. der ikke
lungere1 1 klubhuset, så giv Knud et pra1 så
tmgene kan blive ordne!

Dansk lor at skatte · llesl• passive med·
lemmer. kan vi kun stadigvæk opfordre folk
til at skatte tiere

u

VASK
1 år 11d een gang 11ask at klubbens
fodbaldt01 bhve honore1e1 med 25 kr. Belø
bel kan udbelales 1klubllusel mod oplysrnny
om dato og kamp
Der skal 1 denne 1orbmdclse 1cnes er o app.:I
111 holdenes ant01e1e om øl dr øye omsor ~l
for. at 101et bliver atlc11erel til ee11. d~r vri
vaske tø]CI ligesom bolde. ldSker m ~ ~ ~ ar
1ages med ind Ira kampene 1vl 1n<Jlæg Il <.>

UK.

VI MANGLER TØJ
De. mangler ca 2 sæl 101 på h11e ft hold Du
bedes derlor se etter 1 tas1<.e1. skat.e 0< 1
skutter om du 11llæld1g111:> skulle have ylern•
al allevere enten bukse1 eller tw1e
Tøiet hedes incobri'.l<JI n.1•<,t1: q.in•1 111 •
kornmef 1klu1Jt1ust:1

Vod KFUM .. .. " .... ..... .. 9 13

Uryrup .......

Der e1medvirkning1ra 11ldevæ1eooe sæson
besluttet al B-74 1111 dække kør sel sudg 11l ~1 1
lortindelse med udekampe
·
V1 har inddelt alle de byer 111 1sæsonens løb
skal besøge 1 5 kategooer .
Klubben v~ her eller betale Ira O· 70 kr pr
btl (max 3 bder pr. kamp)
Beløbe! kan udbelales i klubhuse! mod at
udfylde en seddel . hvorpå dato og kamp
noler es
En OllE!fSlgt over kategonse11ngen vil blive
hængt op på opslagstavlen
Vi håber he1eher at problemerne om Toraen
sk;Olds soldaters kørsel er lost

Også

PEDEL.

Gødvad •..... . .• " . •.• ...... 9 tO
l..av,•n Lina ...
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Ho'
G0dvad

Boldklubben af 1974 · Silkeborg

l!gesofTI Sidste ål har III også målakl1er. s,3
dem som endnu ikke lla1 tegnet en. la1 kuu
lepennen og få lidt mere spænding 1 kampe·
Henvendelse Id Ctlflst1an eller Fmn

Selvom Utte Koch vandt en flaSke Gammel
Oldboy1Bpl:

MÅLAKTIER

'A stiller med flg. a ttraktive hold

PASSIVE MEDLEMMER

ROBINHOOO
Dog skal det nævnes at Torpedo-Lars med
en løit låhyler. ved straffe. log r011en på
Laven/Linå. så de kunne vinde deres fø1ste
se1•
He1 e1 ll'lrkebg tale om social lorståelse:

m

cupturnering, hvor vi )Cl har stolte traditioner
med bl.a a l heole kJubbens lørste. men tkke
sidste pokal med lllhørende pokalskab

-
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Nørs kovlund

STØT vore annoncører -de støtter os.
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FRA 1. ÅRGANG NUMMER 2
VORES FOLK S VENNE OG NYHAND I HØJT HUHØR VED S UCCES-STÆVNET:
CARLSBERG GRAPE CUP I JUNI. TAK FOR HAD!
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SILKE~O~G

TLF 86 BO 2 3

-Silkeborgs eneste ~~ 1 dcrt.

28

NR. 2
Oplag: 198 stk.

lederen

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

Morten Risvig
Rylevej 21

Dameafdellngen

86 81 46 85

Bestyrelsen

Niels J . Nielsen
Lyngbygade 75

Lissa Juul
Vestre alle 34

86 81 53 57

FORMAND
Niels Henrik Buch
Vestre alle 16
86 81 13 57

NÆSTFORMAND
Finn Herlev
Bakkevænget 87
86 80 06 05

KASSERER
Niels J.B. Nielsen
Lyngbygade 75
86 82 71 52

SEKRETÆR
Thomas H. Jensen
Vestre alle 34
86 80 05 49

Claus H. Jensen
Baggesensvej 18
86 81 07 48

Kai Veng
Baunehøjvej 67
86 80 24 64

Lissa Juul
Vestre alle 34
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

86 82 71 52

Old boys

Kim Konnerup-Møller
Almindsøvej 30

Holger Buch-Larsen
Falstergade 23

86 82 48 04

86 82 96 22

UK

Kresten Knudsen
Frejasvej 90
86 82 62 53

Christian Simonsen
Falstergade 12
86 80 13 91

Finn Herlev
Bakkevænget 87
86 80 06 05

Redaktionen

Thomas H. Jensen
Vestre alle 34
86 80 05 49

Søren Adsbøl
Jacob Palludansvej 52
86 81 25 26

Jens Peter Jensen
Falstersgade 32 s t.
9000 Alborg

Poul Østerby
Balle Kirkevej 34

98 13 33 19

86 82 60 97

Finn Herlev
Bakkevænget 87

Morten Risvig
Rylevej 21
86 81 46 85

KAMP FORDELER

86 80 06 05

Store planer i SUkeborg:

350boliger
på stadion
og to nye
idrætsanlæg
AIMI.is ....... ~

SILKEBORG ; .4.ll•red• da
debatten om lysanl9( P'
stoi.d ion i SUk•bol'I starte.
de . kuted• borrmeater
J"'r n Wi.irtz: en helt :i.nden
tanke ind pi banen.
" Kom med et tontar til

anden udnytUllH or erstat.
n1nr

ror

det

nu•artnd!

::iportsantar.,;, lad Ol M pa
det. sa.Jd,e bof'(mettertn.
Og det n nu sket. Vid et
preuemede kort t•r mld·
dag 1 dq i s.tKNthUMt. ind.
\·al-slet al SIF FodbOld Suppon :\1S 01 Åntldeme Ar·
kn.ekter A 1 S. atsWede et
kon.sonium ptanernt: tor at
•wenare h•I• stadlonan·
læ!ifret. bY!JP boUpr på
stedet 01 anl•rre et nyt
fodbold.ulla~
p& s.ho!t
me l h~m :.Wholt P:itt1ve1 01
Platanvei samt et ath1ttk1-

tadlon ~t ·:ed SSØ på ..\r·
husvei
Grundlaget tor idttn "r
et proiekt . de r skulle \·ære
t stand :li a t han.re sam ·
men akonomisk. uden al
der he:'">·ed P'l•res kom.
munen en krone i udpit.r
Plane!'"l'le har v•ret om·
prdet med me~n h•mmellshedsk~mmen.

Pre111m9det var arr.inie·
ret på et ~a sent tldapunkt
på t redat tormidda1. !or
at :-11tille .i.li•

.om det hed

av1,1er iite med mulla:hed
tor otfe:ullprelse I mor·
pn. 1•"1aJ. (.;ndta(et tra

dlsle retler \·ar narurHK'·ts
fjernsynet . fordi
·• ~t ·
mændene·· li.nyttede :ttort
tor-:ent!llna:er til. at T\·::

ene I at \Jllormert to"
be!olkntnren.
som
trods au skal vare bru~
al ldrauaniaspne.
Projektsnippen. de r ··
bag planerne, er G.:a
Hanøn 01 S9l'I A.S. ::1.
borg, ArtHJdemes B ~·;l .
torentns. Sllkeborr. .\ r•
deme Artl:ltekter A. S •
keborg. det ridpven d~
gent•r"llrma S.ren J1i ~
.·\ /S. Silkeborg, tlr:-r: "
Landakabsarldt•ktem"
Veile. 01 advokat 8. Brt»
stfl'dt. Rasmuuen.
=ii."
bor(.
Gruppen arti.jcler 1nw
nu m'1i en tidsplan pi.
tre til geM•mterels"
proje ktet.
~
r.11 ~
med. at der p.l det :lU\

~~=la~~:r~:n "~!t~!.J'. ~~d~=r~ e~~::,.

gældende . Denmod havde
man Ikk e rlen .1amme mttr

byg~l.se

tn to

til Cem

w

ger.

Allan Geisshirt
Odinsvej 25
86 81 62 19

SPONSORUDVALG

Kaj Veng
Baunehøjvej 67
86 80 24 64

Henning Nielsen
Ravnholtsvej 20
86 82 67 54

Finn Herlev
Bakkevænget 87
86 80 06 05

Søren Fæster
Knudsgade 10

Håndbold

86 81 19 41

Benny Pedersen
Præsternarken 34
8653 Them

2

86 80 05 49

86 84 80 46

Vi har alle i dagspressen læst om
de nye plarier ·for stadion, Planer
som kan få vidtnkke.nde konsekvenser for vores lille klub, For hvor
bliver B 74 af i den store sammenhæng?
Det ser desværre ud til at der er
truffet beslutning om, at byens
stadion skal flyttes, og det nuværende stadion skal udlægges til
boligområde,
Det vil vue en katastrofe for B
74, idet vi hører til pa stadion
og vil fa svært ved at bevare

vores identitet og egenart, hvis
vores rødder skal rykkes op,
Vi skal dog ikke vire sl naive og
tro, at vi vil vire i stand til at
ændr e byens udvikling , men vi skål
vue 11ed til at præge vores egen
fremtid , Derfor skal vi allerede
nu - hvor planerne er pA tegnebrættet
søge indflydelse, Vi
skal kontakte beslutningstagerne
og meddele, hvad vi ønsker, idet
det ma vire klart, at kommunen
skal yde en eller anden form for
erstatning, nar/hvis vore klublokaler bliver eksproprieret,
Skal vi flytte over til Sfholt,
eller lede efter andre baner?
Skal vi fusionere med en el ler
flere andre klubber i byen for at
stå stukere?
Er det overhovedet muligt at
drive B 74 videre i andre omgivelser?
Spørgsmal som disse, og andre af
relevans, skal stilles og bearbejdes, Derfor opfordres bestyrelsen
til at tage fat nu, siledes B 74
ogs& i frenitiden kan være et alternativ til de "traditionelle"
klubber i byen, Det skylder vi
vores b;rn,
tU Finn Herlev
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IU Jens Verner

Hvis man skal kikke oa, hvordan
det er gået for klubbens fire
serie-hold her i den første halvdel af sæsonen, så må man konstatere, at det stort set er gået,
som man på forhånd havde kunnet
forvente det,
Serie 4 har i sin come back-sæson
placeret sig lige over nedrykningsstregen, men dog med 3 points
ned til en nedrykningsplads. Og så
er der den vigtig~ ting at bemærke, at af holdets 5 sejre, har man
besejret netop de 4 hold, der pt,
ligger til at skulle spille i
serie 5 i næste sæson . Det er
vigtigt, da i tilfælde af pointlighed efter årets sidste kamp, så
er det holdenes indbyrdes forhold,
der afgør placeringen, så på dette punkt står vi altså stærkt,
Arets serie 4-kreds må endvidere
siges at være meget lige, Alle
slår så at sige alle, og i toppen
skiftes holdene lidt til at ligge
sig på en oprykningsplads, I øjeblikket optages pladserne af Sdr.
Vissing og Brædstrup, aien det kan
sagtens nå at ændre sig i de sidste 11 kampe, I nedrykningsræset
ser det sort ud for Gødvad, mens
Lemming, Sorr i ng og VRF 80 også i
øjeblikket har den nederste del af
ryggen i vandskorpen, men de kan
alle sagtens nå at redde sig , så
intet er afgjort,
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KONTAKTPERSON:
Jena Peter Jensen
tlf. 86 81 07 59
Hos B 74 har et par nye folk markeret sig, Målmand Bjarne Davidsen
har stået et virkeligt flot forår,
og Allan Heck, der kom i starten
af sæsonen, har også markeret sig
stærkt, specielt i forårets sidste
og vigtige kamp a1od Sorring, hvor
han scorede begge kampens 1&1,
Endvidere har Hans Suhr chokeret
de fleste eksperter ved at score
mål på samlebånd, indtil han blev
skadet, Dette har i øvrigt også
været kendetegnende for foråret:
masser af skader, Træner vi mon
for hårdt?
Serie 5 har haft en lidt skidt
forårssæson, med en række dumme
nederlag , Det lysnede dog lidt i
sæsonens sidste kamp, hvor man
slog Resenbro 4-1, på især en flot
1. halvleg, hvor Ole Sam nettede
efter blot 15 sekunders spil (ny
klubrekord?), ·
Hvorfor det går så skidt er svært
at sige. En ko1tbination af mange
skader, og deraf følgende stor udskiftning på holdet, samt en til
tider manglende evne til at fighte
sig ud af problemerne kan være
grunden, Jeg vælger dog at tro, at
det er fordi holdet er langsomme
startere, Sidste sæson gik det
også lidt dårligt i foråret, mens
man i den anden sæsonhalvdel spillede glimrende og fik mange point,
Mon ikke det også går sådan i ar,
Med holdets 9 points bliver man i
første omgang nødt til at kikke

nedad, Helt nederst ligger Ushe &
Co, fra SKS - de er rykket ned.
Derudover ligger der en række
andre hold saaimen med B 74 og
kæmper om at undgå den anden nedrykningsplads, men med de spillere
vi har, burde vi ikke komme i problemer.
Serie 6, 1, har været sæsonens
store positive overraskelse. De er
med 14 points klubbens bedste hold
og ligger blot 1 point fra oprykning, De to øverste pladser optages af ABK og suveræne HA 85, så
der er lagt op til nogle spændende
lokalbrag i efteråret ,
Finn Laursen er blevet team chef
, og sammen
med spillerne har man så fået en
fin enhed, der opfylder UKs ønske
om at skabe et stærkt serie 6hold, istedet for 2 halvgode,
Holdet har ikke skabt de store
kæmpesejre, som man er vant til
fra denne serie , men derimod har
holdet været rimeligt stabilt,
Det aiest pudsige ved forårets
kampe har dog været, at man har
måttet tage til SB 3 gange for at

spill e, De 2 første gange mødte SB
ikke op , og pa dan baggrund havde
vi JO vundet kampen, Alligevel accepterede vi at spille kampen, og
sa vandt vi 2-0 - det samme som vi
havde vundet med, hvis vi ikke
havde gaet med til at spille kampenl
Sel'ie 6, 2, har fulgt de gode
serie 6-traditioner fra starten af
'80-erne op: de taber konstant .
Efter en sejr i &rets første kamp
er det næsten kun blevet til lutter nederlag, Men der er heller
ikke sat nogen specielle forventninge r til holdet, så herfra ska l
der bare komme en - opfordring til
fort sat at klemme pa , Det skal nok
komme ,
Alt i alt en pæn forarssæson, men
et er sikkert: der er lagt op til
et spændende efterår I

BRYLLUP
Vi her på redaktionen vil gerne
benytte lejligheden til at ønske
vores nordligste medlem, Erik
"Scheisse" Rasmussen , tillykke,
Han skal nemlig giftes 1ed fru
Anet te på Nuuk Rådhus d, 10, juli
1991,
Vi skulle hilse fra Erik og
Anette og sige, at alle i B 74 er
velkommen til brylluppet, so11
finder sted kl, 10,00, og bliver
klaret af borgmesteren ved navn
llluuuimisuttuadin-kajak Olsen,
TILLYKKE ERIK 06 ANETTE/

llB/i1B
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SIDE 6 OM OG AF SERIE 6
Af /'fogens PopMr

Så er en lang og udmattende forårsturnering endelig slut, Nok har
man talt og skrevet en hel del om,
hvor hård og strabadserende den
nye superliga har været for spillerne i de respektive klubber, men
superligaen er vel bare at sammenligne med en gammel, gennemtygget
og godt udtrådt vandmand i forhold
til en god, gammeldags serie 6turnering, Superligaens forkælede
skoledrenge har jo alverdens hjælpere og hjælpemidler til deres
rådighed, så at sige dag og nat,
Massører og fysioterapeuter, kølespray osv. - for slet ikke at tale
om luft i boldene, TØSEDRENGE!
Næh, i serie 6 stiller man op med
fodbolde, hvis ventilhuller i
visse tilfælde er ligeså jomfruelige og uberørte som Kaj Drops
tegnebog (hvis der ellers er nogen
der ved hvordan den ser ud) et
par flasker med lidt lunkent ~and
tilsat enten en lille smule eller
en helvedes masse smagsforstærker,
et hold sora består af 12 eller 14
spillere (13 er jo et uheldigt
tal, så det gælder om ikke at
ramm~ det), og med en kampgejst,
som l mange tilfælde siger spar to
til alt, hvad der kan skrabes
sammen hos en flok japanske kami kazepiloters enkers oldemfdre,
Men hvordan er det så gået med
klubbens to serie 6-hold i denne
forårs turnering?
Det STÆRKE hold (serie 6,1, ) har
klaret sig efter omstændigheder
forbløffende godt, At et par
spillere af en så storslået kaliber sora Claus Nymand og overteg-

nede har haft ikke bare svært men
stort set umuligt ved at tils~ille
os b~re en enkelt lille afbudskamp
ind 1 mellem, fortæller vist mere
0 ~ niveauet end en forhenværende
p1ttbullterrierejer kan gøre efter
en lille leg på gulvtæppet,
Men l~d ~s bare se kendsgerningerne l ØJet - eller øjnene for
dem der bruger to - 11ed en stor
grundstamme som den holdet har for
tiden, er det klart, at man må
stille sig i kø, for blot at fA et
glimt af dem,
Bulldozer-Mike, Fidus-Kim og
Jakob "De-sku-ha-noen-baaaaaaaank"
Kudsk er jo svære folk at have med
at gøre,
Hen, men, men,, ,holdet d vist
til at tage sig lidt i agt, ellers
går det bare hen og rykker op i
serie 5, og sA er det STÆRKE hold
jo i betænkelig grad ved at nærme
sig semiprofessionelle tilstande,
Så er der helt anderledes muligheder med serie 6,2, Hvorvidt der
er tale OM et lukket hold eller
ej, skal jeg lade være usagt, men
hvis det er lukket, 114 man sige,
at der er ved at være østeuropæiske tilstande på det hold ogsA, Men
under al le 0111shndigheder er der
intet, der giver bare den allermindste anledning til at tro, at
der pA noget tidspunkt bliver tale
om oprykning for serie 6,2. - sA
mange hold kan der vist ikke nA at
blive diskvalificeret inden sæsonen er helt slut ,
11en lad os ikke fortvivle , serie
6,2, spiller 111åske ikke champagnefodbold - til gengæld kan de godt
snuppe et par øl efter kupen tjah såmænd også under kampen,
hvis det havde· været tilladt,

FORÅRETS KAMPE
SERIE 41 kREOS SI

Lemming - B 74
B 74 - SB

Gødvad - B 74
B 74 - Gl, Ry
S, Vissing - B 74
B 74 - Ry
B 74 - VRF 80
KFUM - B 74
B 74 - Haarby
Brædstrup - B 74
Sorring - B 74

O- 1
1- 3

0- 4
1- 0
3 - 1

1- 3
3 - 1

2- 0

2- 2
3- O
0- 2

2p
2p
4p
6p
6p
6p
8p
8 p
9p
9p
11 p

SERIE S, kREOS 102

B 74 - SKS 2
SIF 1 - B 74
B 74 - Ry
Funder - B 74
SB - B 74
B 74 - Them
Bording 2 - B 74
B 74 - Laasby
Gjess; - B 74
Virklund 1 - B 74
B 74 - Resenbro 2

1
1
4
1

2p
2p
2p
4p
4p

2- 2
2- 3
2- 3

5p
7 p
7 p

2 - 1
4- 2

7p
7p
9p

6- 0
5
0
1
4

-

4 - 1

SERIE 6, 21 kREOS 171

B 74 VRF 80
B 74 Galten
B 74 -

3- 2

Resenbri:i
74
Ko rsholm
1 - B 74
Herskind
SB 1 - B 74
Gjern - B 74
B 74 - Hammel 2
laven - B 74
B 74 - Laasby
Sor rin·~ - B 74

2p
2p
2p
1
2p
3
2p
1
2 p
1
3 p
0 (VUK) 5 P
1
5 p

7 - 1
1- 2

- B

223
1
2
3

-

0 - 0

6 p

8 - 1

6 p

STILLINGER
SERIE 4, KREOS SI:
1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,

Brædstrup

30 - 7

S, Vissing

20 - 14

Haarby
Gl, Ry
SB
Ry
KFUM
B 74
VRF 80
10 , Lemming
11 , Sorring
12, Gødvad

29 - 19
23 - 13
19 - 13

25 - 14
13
16
15
11

-

11
17
20
23

10 - 25
13 - 48

17
16
15
15

p
p

p
p

14 p
13 p
11 p
11 P

8 p

6p
4p
2p

SERIE 5 KREOS 102:
1

SERIE 6, I, kREOS 172

FK 73 1 - B 74
B 74 - Hauge
Vinderslev - B 74
B 74 - Grauballe
B 74 - Sk1gkær
B 74 - Nørskovlu,
ABK 1 - B 74
B 74 - HA 85 1
Kjellerup - B 74
B 74 - Lemming
SB 2 - B 74

1- 2

1- 2

2- O
4 - 0

2- O
2- 0
4- 1
0 - 1

1- 4
3- 1
0 - 2

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

10 p
12 p
14 p

SIF 1
51 - 26
19 p
Virklund
28 - 17
16 p
LAsby
37 - 19
15 p
4, SB
:31 - 18
15 p
5, Funder
31 - 25
10 p
6, Gjess•
20 - 19
10 p
7, Them
30 - 30
10 p
8, B 74
24 - 25
9p
9, Ry
24 - 29
9p
10, Bording 2
8p
17 - 34
11, Resenbro 2
7p
19 - 31
12, SKS 2
4p
7 - 47
Vi havde ved redaktionens afslutning desværre ikke modtaget sti 11ingerne for de to serie 6-hold!
1,
2,
3,

7

SIDE 9-FYRENE

EFTERsiRETS KAMPE
!:>"ERIE 6, 2, KREDS 111

SERIE 4" KREDS 51

B 74 - Lemming
SB - 8 74
B 74 - Gtdvad
Gl. Ry - B 74
B 74 - S, Vissing
Ry - B 74
VRF 80 - B 74
B 74 - KFUM
Haarby - 8 74
B 74 - Brædstrup
B 74 - Sorring

10,08
17,08
24.08
31 ,08
07,09
14,09
21 ,09
28,09
O.S, 10
12' 10
20.10

kl,
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl,
kl.
kl,
kl,
kl.

13,30
16,00
13,30
13.30
13,30
13.30
13,30
13.30
13,30
13.30
10,00

k1.
kl,
kl,
kl,
kl,
kl,
kl.
k1.
kl,
kl,
kl,

16 ,00
13,30
16,00
13,30
1.S ' 1.S
16,00
13,30
13,30
13,30
15.4.S
10.00

k1,
k1.
kl,
kl,
k1.
kl,
kl .
kl,
kl,
kl,
kl,

18,30
18,00
18,30
13,30
18,00
18,30
10,00
10,00
16,00
10,00
13,30

SERIE 5, KREDS 102

SKS 2 - S 74
10,08
17,08
B 74 - SIF 1
Ry - 8 74
24,08
31 ,08
B 74 - Funder
B 74 - SS
07,09
Them - B 74
14,09
B 74 - Bording 2 21 ,09
Låsby - B 74
28,09
8 74 - Gjesst
05, 10
Resenbro 2 - B 74 12, 10
S 74 - Virklund 1 20 ,10
SERIE 6, 1. KREDS 112

B 74 - FK 73
Hauge - S 74
B 74 - Vinderslev
Grauballe - B 74
B 74 - SB
Skægkær - B 74
Ntrskovlu, - B 74
8 74 - ABK 1
HA 85 1 - B 74
S 74 - Kjellerup
Lemming - B 74

8

08,08
18,08
22,08
31,08
05.09
12,09
22,09
29,09
05, 10
13, 10
19, 10

Resenbro - B 74
B 74 - VRF 80
Korsholm 1 - B 74
8 74 - Galten 1
Herskind - B 74
B 74 - SS 1
B 74 - ?
Hammel 2 - B 74
B 74 - laven
Låsby - B 74
B 74 - Sorring

11.08
1.S,08
24,08
29,08
07,09
12 ,09
22,09
29,09
06,10
13,10
19, 10

kl,
kl,
kl,
kl.
kl,
kl ,
kl,
kl,
kl,
kl,
kl,

10,00
18,30
13,30
18,30
14 .00
18 , 00
10,00
13,00
10,00
10,00
13,30

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

NAVNE: JENS PETER HEGELUND JENSEN

OG

JOHN JENSEN

ØGENAVNE.' JP I WERNER I SUTTE I VIMS I

KYSSE KVARK, CASANOVA
(ubekræftet)
JOHN F,, EFFIE OG HVOR
UGLEN I HULEN ER ELITEN,
F' KOJAK
I

De to friskfyragtige ungersvende
har efterhånden holdt sammen i
mange år, Ligefra konfirmationsalderen har disse to kække knægtes
sttrste (årh, måske næstst•rste)
tnske været at tr1kke i de slidte
rtde bluser og de rtde bukser
(dengang var vores bukser røde, Oe
blev blå fordi vores daværende
formand <HONK) mente, at hvis vi
skiftede farve til blå, ville folk
ikke "låne" bukserne til at
strandpromenere i?!!? Det var også
på det tidspunkt vi fik numre på
boldene, så de ikke kunne blive

stjålet???'!) fra B.74, Vi var
mange tldre B,74'ere der var
skeptiske. Kunne de overhovedet
slå til? Det har vi svaret på idag: NEJ. Spøg til side. De har
vist sig som ikke blot en forstærkning på banen, men så sandelig også i klubhuset og som
medlemsværgere, Efter deres indtog
startede B,74's baby-boom, Tænk
blot på lal, Zak, Hussi (må hans
sj1l brænde op i Hades!) og mange
andre, Alle disse nye medlemmer
kan vi "takke" Effie og Werner
for,
Personligt er de to jo sA forskellige som 2 dråber øl, F er
smej og Werner stud, et eller andet, F er snild nied sine hænder
(når han ellers har dem begge på
enden af armene), mens Werner nok
har sin styrke rent tankevirksomhendsmæssigt, F er allerede fastetableret med Ettyj, Werner er
single, men bor dog i kollektiv

9

(efter sigende, verdens mindste
if lg, GALLUP) med Anette ,
Noget til fæ 1des har de dog også .
De er begge flyttet fra Silkeborg,
men spiller jævnligt for B.74
!John dog mere end Werner!, De
hedder begge Jensen og John har en
mor der hedder Jutta og er medejer
af MUNKEN,
Mere synes jeg sadan set ikke at
vi behøves at træde rundt i disse ,
ef terhånden , forholdsvis yngre
menneskers baggrund, Blo t vi l jeg
slutte med at sige tak for mange,
r1\ange SJove op levelser bå1je i
klubreg i som privat og håbe r at vi
vi l få mange fremover , Vi glæ•jer
os al le t i l at se Jer igen i kl ubben,
Til al lersidst vil den samlede
redaktion + best yrelsen udtryk ke
håbet om at jeres fortsa tte karriere, i det pulveriserende li v må
gå som l har planlag t den,

HÅNDBOLD
Håndbol1jsæsonen starte r først i
slu tn ingen af september måned, men
al lerede nu går vi i gang med at
saml e spi ller e ti l sæsonen,
Som man kunne læse i sidste nummer af RIPOSTEN st i! ler vi i år
me1j et serie 3- '''J et serie 4hi)ld , Vi skal derf1:ir bruge ca, 20
aktive spillere.
Evt, interesserede kan henvende
sig til Benny Pedersen på tele fon

del tage i vores populære afslutningsfest), kan du blive passivt
medlem, Prisen herfor er ligeledes
75,- for et år, Vi har allerede
flere passive medlemmer,
Slut op om håndboldafdelingen:
KLUBBENS FLAGSKIB!
BAD/'f/NTON:

Også i år vil der blive mulighed
for at sp i lle badminton fredag
aften fra 19 ,30-21,30, Prisen er
uændret 250,- pr, bane for hele
vinteren , Evt. interesserede kan
kontakte Finn Herlev på telefon 86
80 06 05,

Husk iøvrigt at indbetale skyldi9t kontingent for både håndbold
01~ badminton 1

PULJEN
Ser ie 3 herrer, p • 3 ·.
Gødvad GIF
Silkeb or g KF UM
Sejs - Sv ej bæk IF
Galten GF
Sorrin g - To ust ru p If
874, S il keborg
Låsby BK
•
Stillin g Ir
Ø.Bord i ng-Balle GF

86 84 80 46,

Prisen er som sædvanlig et grundkontingent pa 75,- + et gebyr på
10 ,- pr , spillet kamp, Såfremt du
blot ønsker at støtte håndboldafdelingen (og få muligt"1ed for at
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BEDRE DG BILLIGERE

HEDE TRYK
cerøvei 4 . 8600 silkeborg
t.el06 82 33 21

KVINDEN BAG SUCCESEN.
Sidst vi havde denne rubrik med i
RIPOSTEN var det en mor, som skamroste sine 4 sønner, og so• vi
skrev det dengang , ville vi ikke
udsættes for det en gang til, Vi
valgte istedet at opsøge en af
Silkeborgs nybagte mødre, Nu ligger det heldigvis sUedes, at
kvinden bor sammen med en af
klubbens faste støtter gennem
mange år, nemlig Spjald, Ja
korrekt, vi har taget turen til
byens eksklusive nordlige kvarter,
for at høre Dorthes mening om B 74
og dens medlemmer.
RIP: "Hvad synes du egentlig om
klubben?"

DDR: •iJa, som helhed tror jeg nok,
at jeg synes, at den er OK, Kretter har jo så raange venner derude,
Faktisk har han sA mange , at han
sommetider har lidt svært ved at
komme hjem, ford i de al lesammen
vi l snakk e med ham ,"
RlP: "Synes du Kretter, SL1AI du jo
kalder Spjald, bruger for meget
tid pJ. fodbold?"

DDR: "Nu hvor vi har fået Betterøv
er det jo ikke sikkert, at han har
tid til at pleje omgang med alle
vennerne i klubben, men kun nogle
enkelte, sA han i det mindste kan
vue hjemrae 2-3 timer efter kamp
og træning, Men selvfflge l ig skal
han spille fodbold, el lers bli ve r
han jo ikk e til at holde ud."

Rlf: "Dorthe, mener du, at du har
haft nogen indflydelse pJ. Kretters
store triumf, da han f#rte gutterne op i ser ie 4?"

DOR: "Ja !!! Uden min gode mad,
kulige omsorg og kvindelige intu ition vi l le de nok spille i, er
det ikke serie 5 det hedder, Personligt Mner jeg nu , at hestesport er meget mere spændende end
fodbold, Her er det -kun dig, hesten og naturen, Disse tre ting
bliver ti l en enhed, når du stiger
op på hesten, De gule kornmarker,
vinden i dit hår, hestens svedige
krop, . , , , "
Rlf: "Ja tak, tak, Vi har jo
erfaret, at du selv har hest, men
nu er det Spjald, undsA·yJd Kretter
vi skal snakke 011, Er han den perfekte 1gteMand?"

DOR: "Jeg vi l nok anse ham for at
vue den perf ekte fod bo ldspi l ler,
raen som rytter •angle r han en del ,
Se nu bare _den tyske dressur-verdensmester Hubert von der Schnittenschmathuber, Han er jo l ,93
meter høj, lyshåret, brede skuldre, sraalle hofter, og så er han
også dannet, Han er jo praktisk
talt lige modsat Kretter, men
Kretter er god mod børn,"

KJELLERUP
HVIDEVARESERVICE
Bjørnholdt
Fuglemosevej 34 . Tlf. 88 23 48
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VORES NYE SPONSORTAVLE.
RIP: "Skal I have flere børn?"

DOR: "Det er ikke et spørgsmål jeg
vil besvare her" (siger Dorthe,
mens hun kikker kærligt på den
bøvsende, savlende, småpruttende
ungersvend, og derefter på den
lille ny, som stille 013 roligt
sover i sin vugge),
RIP: "'li lid sige, at det har vuet
dejligt at besøge jer heroppe, og
tak h'rdi vi fik lov til at lilve
dette interview med dig, Et sidste
spørgsmJl: skal jeres lille ny
spille fodbold i 8 74?"

Det var sådan de mødtes: han gik ind i
Dorthe omme på Hjorten iført sin
fars fodermesterstøvler, men det
er en helt anden historie, som I
kan få en anden gang,

TJPSINOLEVERJNG

iKOVBO·PIBER

SIØTDIN

HlndsUme
PIBER

sn

ALT I
REPARATIONER

<Her bryder Spjald ind)
SPJALD: ".Jo111 a har trænet u a
knejt de sidst par uger, Han har
ståen i en mål og a har skudt bold
ind til ham, Han blir gur uha han
blir gur!"
1

Med disse smukke ord fra den
næstkommanderende i huset i tankerne, vender deres
reporter
tilbage til klubhuset for at nedskrive interviewet på computeren,
mens hukommeren endnu virker,
Utroligt, at en så sød en pige er
faldet for Spjald, men han er
ihvertfald gået lige ind i hende
med træskostøvler på,

Og nu: en kort meningsudveksling:
"Iøvrigt mener jeg, at Aalborg
IJniversi tetscenter IAUC) bør nedlægges, og de studerende sendes ud
på hårdt, manuelt arbejde,"
(Citat: Herr Formanden)
VI MANGLER STADIG LOGOER FRA ENKl::.LTE SPONSORER.

"Iøvrigt mener jeg, at Bryrup Skole IBSl bør nedlægges, og de ansatte sendes på Set, Hans til en
grundig mentalundersøgelse"
(Citat: Herr Jens Werner)

UJ--

LORD NELSOll

Af Finn Herlev, næstfor111a17d

B,74 har været nødsaget til at
foretage udskiftning i bestyrelsen, idet vor hidtidige kasserer Per Hammershøj - har fået job i
København,
I stedet er Niels .J, B, Nielsen
indtrådt i bestyrelsen og er
samtidig udpeget til ny kasserer .
Denne post bliver fremover varetaget i tæt sa!llarbejde med Støttens kasserer, s3.ledes "kone er-

nens" pengesager suverænt og me1:l
hård hånd styres af disse to gæve
gutter ,
Vi føler med denne ændring, · at
klubbens pengekasse fortsat er i
gode hænder og byder "Niller" velkommen i bestyrelsen,
Samtidig siger vi tak til Per
Hammershøj for det arbeJde han har
udført som klubbens kasserer i 3~
år og ønsker god vind på
"Stenbroen", Vi håber at se Per i
"Sumpen", når vejen falder forbi,

Ø•terpde 4 • 8600 Siikeborg · TH. 06 82 09 21
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Smart~ til hent.

lev. til detftM folk

13

Portræt af en B.74 sponsor
fif Søren Fis
Et hjem uden en god sofa er som
en bil uden hjul , Det et' vel lige
i overkanten, men hvis du spørger
Kai "Motormouth" Veng, så vil han
13 i 1 dig he 1t ret ! Og hvis du ikke
straks skynder dig i dækning så
vil han i løbet af få minutter
have solgt dig en container assorterede møbler og mens du er på vej
hjem og stadig ikke ved hvad 1:ler
egentlig skete, så vil det gå op
for dig at 1jen containerfuld har
du jo stået og manglet i flere år,
Det sagde Kai også selv,
Spøg til side, Hvis du vil være
sikker på at få en reel behandling, så kør en tur udti 1 IOE BO
i Virklund, Ikke blot har de et
kæmpeudvalg, de har også 5 sælgere

der med si kker hånd , kan l ede en
pote ntiel køber gt=:nneni alle friste ls erne, Hvis de t er en ark itekttegnet Børge Mogensen tremmesofa
du har 1 tankerne ; så er det måske
ikk e l ige steijet (Kai kan sikf.:ert
sk aff e en ) , men det. er møbler 1:>1.:.J
t1 lt1ehø r de1· tiltaler os al l e me1j
i ndtægter på den for kerte side af
en mil l 1i:1n, Der sælges fliØbler for
ca, 12 li\ill , og 1jet er man 9
an sat te til at klare, .S sælgere+
chauffører og arbeJdsdreng og he l e
menageriet styres me1j sikker håM
af f(:a 1 Veng,
Til sidst vil vi gerne endnu
engang opford1·e al le vore me1jlemmer og andre der mitte læse disse
li nier.
STØT JOE 80.. DE STl!TTER

OS.' .'·'·'

KAI VENG OG ARNE SØRENSEN TRAVLT BESKÆTIGET I ADNINISTRATIDNSAFDELINGEN

STØT vore <Jnnoncører -de støtter os.
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ide-møbler t9
SILKEBORG

ØJE BÆ

FRA RYGTERNES OVERDREV

Man hørel' det hver gang man er
samlet til enten træning eller
kamp med klubbens gæve sp1 l lere :
"Hold kæft hvor er banerne elend ii~e" ,
Og det er da også et U•Jnitviste1igt faktum, at græsarealerne Då
Silkeborg Stadion, både træningsbanerne og "The H1ll", som den
lettere stejle kampbane kaldes 1
folkemunde, ikke er i tiD-top
stand, men slitagen kommer altså
ikke af ingenting,
MaMag, tirsdag og onsdag opta•3er
Silkeborg Firmasport banerne, hver
weekend skiftes hhv. SIF's superliga- og danmarksser1ehold plus
respektive modstandere til
at
bruge banerne til 1Jpvarmning, og
så er der os selv med træning
tirsdag og torsdag samt kampe lørdag, og ofte også torsdag og søndag, Oven i dette er der tit
skoler, der bruger anlægget til
deres idræt.st.imer, så alt i alt er
der vel ikke noget at sige til, at
banerne får et mere ujævnt udseen1je, ji:> længere sæsonen skrider ·
frem,
Der er selvfølgelig H:ke rigtig
noget at gøre ved problemet, Det
skulle da lige være at forbvde
fodb1Jld på banerne i per i•Jder · oo
det kan ingen, og da slet ikk~
denne fortræffel ioe klubs so1 l l ere, der næsten ;r Då oræ~ hele
året, være interesser~t i-.
Så næste gang at bolden ikke får
det opspring, du havde regnet med,
så husk, at baneforholdene st.Jrt
set er ens for alle klubber på
vores niveau, og at du JO kan kompensere for baneforholdene ved at
forbe,jre 1jin teknik, Så ka n ingen
knolde snyde dig!
1

DET FORLYDER FRA PALIDELIG KILDE:
- at Lars Sander er sexuel afviger, Han er rejsende i damet.øj
- at Thomas lf;rch ikke er fyrre"
fed og færdig" 111e11 tredive, træls
og trynet
- at dansk slogan-ordb,,g har optaget et nyt ordsprog: lak-værk er
makværk, (Bare spørg Niels-Henrik)
- at Daves ben efter sigende er
hvidere end en strandvaskers
- at Jens Verner har fundet en
kæreste p§ #idtfyns Festivalen,
Hun hedder SIMTTEN.
- at OrL,nning l'fargrethe sluttede
sit besøg i Silkeborg med at sige:
Gl/O BEVARE SlllfPEN

Bestyrelsen har derfor påla•;it UK
at se bort fra de største "syndere" når der skal stilles hold til
efterårets kampe, Vi kan simpe lhen
ikke
være bekendt at
spille
fodbold i en lille klub som vores
uden at betale det beskedne kontingent,
Skul le din sanllede regning være
af en sådan størelse, at 1jlJ ik ke
kan afvikle den på en gang, er vi
indst ill et på at acceptere en afdragsordning, men initiativet er
dit ·'

Som det f1·emgå1· af nedenstående
brev ha Kulturministeriet fi k
B,74 afslag på ansøgningen om
til skud fra tipsmidlerne, Derfor
er vores likviditet på lavt blus,
Vi skal derfor ENONll ENGANG opfordre vores medlemmer til at
bringe deres økonomiske mellemværende med klubben i orden NU'
Den seneste opgørelse viser, at
klubben har et samlet tilgodehavende hos medlemmerne på over kr .
15,000,00, Det drejer sig om
kontingent til både fodbold, håndbold og badminton samt "Den sorte
Kasse" og målaktier,

,4f Finn Herlev

Kulturministeriet
2 3 MAJ 1991

B.74 - Silkeborg
v/Finn Herlev

3.kontor

Bakkevænget 87
8600

J.nr.777-59-91

Silkeborg

LB/afs.b&a

HUSKESEDLEN
SPILLERMØDE

8' 8'

k 1,

20 '00

HJEJLE CUP

3 ' 8'

k 1.

12 ' 00

EFTERARSSÆSONEN STARTER 10/11,8

Kulturministeriet skal beklage at m6tte meddele, at Deres ansøgning
om tilskud af idrætspuljen til bygge- og anlægsarbejder ikke kan
imødekommes.
Ministeriet har ca. 6 mio kr. til uddeling til denne form for støtte

HJEJLE CUP MØDE 29,7, kl , 19,00
BESTYRELSESMØDER 5,8, kl, 19,00
2'9 ' k1. 19 '00
7 ' 10' kl. 19 ' 00
KONTORTID HVER MANDAG

kl,

18 - 20

til den lokale idræt, og man har derfor måttet prioritere mellem de
godt 550 indkomne ansøgninger .

Med venlig hilsen

Lina Brodersen

ass.
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CARLSBERG
GRAPE CUP 1991
Af Jens llerner

En af klubbens trofaste sponsorer, CARLSBERG, havde i år fået
den glimrende ide at arrangere en
turnering på Silkeborg Stadion for
alle restaurationer indenfor depotindehaver Erik Kvornings område , l den anledning blev B 74
spurgt, om vi ville stå for den
praktiske afvikling af arran~e
mentet, dvs. salg, resultatformidling , dommere m.v. Vi takkede ja,
og lørdag d, 15. juni løb stævnet
af stablen,

De 20 tilJ1eldte hold blev delt
ind i 4 puljer a 5 hold, hvilket
altså betød, at hver hold skulle
spille 4 indledende kainpe, Disse
matcher bød på masser af spænding,
dramatik og ikke mindst morskab,
Holdene gi k selvfølgelig op i det,
men for de flestes vedkommende
gjaldt det heldigvis først og
fremmest om at have en sjov og
fornøjelig dag , Det blev da også,
til trods for mange spilleres tiltagende beruselse, des flere kampe
der spilledes, en dag uden skader,

Dommerstanden , der rummede så
prominente fol k som Morten Risvig,
Thomas , Fubs, Allan , Bubo , Ke ld og
Rene Langvad , skal have ros for at
afvikle kampene i den rette atmosfære, selvom v1 selvfølgelig ikke
kan komme udenom, at det var det
ene JUS ti tsmor1j efter det an.jet ,
der gjorde, at MUNKEKROEN ikke
nåede videre end de indledende
kampe .
Fra hver pu l je gik 2 hold videre ,
og efter kvartfinalerne, slog
PAARUP KRO drengene fra MALE T i
den ene semifinale , mens STOKROSEN
fra Ejstrupholm i den anden vandt
over MEDICINSKABET fra Virklund .
I den ret ensidige finale beseJrede STOKROSEN holdet fra PAARUP
KRO med 5-0, og bagefter var der
blandt eksperterne udbredt enighed
om at det var det rigtige h1)(1j,
I

der vandt , I kampen om 3.-pladsen
vandt MALET over MEDICINSKABET ,
Efter finalen va r præm1eover1·ækkel se med me1~et f lotte p1·æm 1er
fra CARLSBE RG t i l de 4 bedst placere1je hol 1j ,
Der var under turneringen opstillet et telt me•j bor1je •:>•~ stole,
hvo r man kunne købe mad og drikkevare r, og sidde og nyde dem i godt
sels kab, Dette skabte en flot omsæ t ning på ca . 22 .000 , - og dermed
et pænt •:>verskud til klubben , så
både sport.s i igt og Øki)nom i. sk var
,je1· altså tale om en succes . .Ja
selv vej ret var, trods rne t ereo logernes ildevars lende forudsige lser,
helt pæn t.
8 74 ønsker endnu en gang at takke CARLSBERG for ,je t ·~ode sari1.:1rbejde, og vi håber på en gentagelse i 1992 1

DET VINDENDE HOLD FRA "STOKROSEN" KORT EFTER PRÆKIEOVERRÆKKELSEN

NEDERST TIL HØJRE SES ENDNU ET OFFER FOR "SØRENS
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"HOF er ikke det værste vi har..:'
Depot v/ Erik Kvorning
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SAt;7 'DE7

- JEG ER IKKE l/NOERBE61WET,
!!INE FOR/LORE ER 10/0TER/
sign,: /'lullemand

/'!EN

- Jl/LElfANOEN ER EN OA/fE/
sign,: Fætter BR (ny mørkedsløringsstrategi)
- JEG KENDER IKKE LYSETS HAST/6HEO, /fEN OEN lfA VIRE HØJ, FOR DET
NAR JORDEN !I E 6 E T TIOL/6 Olf
!IOR6ENEN/
sign,: !lureren, søndag morgen
- JA/'IEN, PANDAEN l/OOØR OA IKKE,
FIAT 8Y66ER !IASSER AF NYE HVER
OA6/
sign,: Niller, bogholder ved Fiat

- DEN DER IKKE lllL FØLE l'fA FØL6E
lfEO I SEKSfJALllNOEIWISNIN6EN/
sign, : lfogens PophJr ftimeluer
ved Vestre Borgerdyd)
- FRI PIS/([FLØOE TIL FOLKET.I
sign, : Benny •soli• Bergvafd•
- HELLERE LEOl6 ENO SVE0/6.1
sign, : Lirs "Bongo • !føl Jer
- VI HOLOLEOERE ER KO/fl'LET l/BESTlkKELlUE,,, VI TA6ER IKKE EN6AN6
lfOO FORNl/FT/
sign,: lfr, Bu11blebee Ri svig

- l LOVE YOfJ, YOfJ LOVE Hf, CONE OH
LET'S lfAKE A FA/f!LY.I
fPinikreplil Sindig llOrgen A'J,
4, 45 il Finn Lyn d Torden)

DEN KONGELIGE TOP 10
Af Poul Jørgensen, TV-A11isen

Det er med stor beklagelse, at vi
ikke raere kan bringe den li sting
over 1 hvad der rører sig indenfor
de royale gemakker i Virklund .
So• alle sikkert ved, er vores
royale islæt i klubben, den tidligere kasserer, hans vel1rv1rdighed Per Ingolf Frederik Waldemar
Toftur Hammershøj III, flyttet til
København for bedre at kunne følge
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de kongeliges gøren og laden, subsidiært for at tiltr1de en stilling i Kenn Buhls firma <Kenn er
stadig passivt 11edlem, selvom det
efterhånden er raange Ar siden han
flyttede til Dj1vleøen),
Det eneste vi nu venter på, er en
reportage fra l'lose ot1 de forskellige kongeliges 11eritter, Vi venter, l'lose!

-(])-

FØLJEKILO
Ja sa sidder 11an så her igen og
skai skrive et nyt afsnit af føljekiloen, men denne gang skulle
det vise sig ikke at være helt så
svært som sidste gang, Der er jo
trods alt sket lidt i klubben
siden sidst, Vi har bl.a. afsluttet forårssæsonen (se resultaterne
andetsteds i bladet) og det er
gået helt fint, blot ser serie 5
ud til at hænge lidt med rumpetten i vandl&sen. De skal nu nok
klare den, akkurat ligesom serie
4,
Derimod er det endnu med ængstelse
at man iagttager at serie 6,1, med
spejderfører Finn Laursen ved roret, stille og roligt nærmer sig
toppen, Vil han <Finn L & n føre
sine tropper ad den gyldne, aien
allii~evel
tornestrøede vej til
serie 5? Chancerne er der, blot
der ikke er for mange kampe søndag kl, 10,00, for dem kan knægtene sgutte klare,
Serie 6,2 er et hold uden nogen
som helst form for stabilitet, sa
det går som man har forventet. Old
boys er i top, H:raft af en kanon
farlig Claus Jensen oppe foran,
Her har han fundet sin niche og et
tempo for ham, Veteranholdet taber for det meste, men har det utrolig festligt, Damerne før~r .sig
frem og ligger tæt på Cb1k1n1)
toppen, trods diverse graviditeter
og barsler,
Da jeg sad og skrev dette indlæg
indløb resultatet fra 81909 - SIF
kampen i;vrigt, O - 2,

/PUHA, så
kan Købmanden alligevel få sit nye
hus og udestue, Sjæfen, Formanden,
Søren Fis og 2 x Fæster samt den
øvrige øl- og pølseswingende medhjælper-stab kan atter se frem til
nogle dejlige dage på stadion, på
den forkerte side af disken, Hvad
det forlængede ophold i Superligaen betyder for vores forbliven på
Stadion, kan man kun gisne om, Et
er i hvert fald sikkert, vores
aktiebeholdning tabte vi ikke på!
sa vil jeg i øvrigt gerne benytte
lejligheden til at takke Frank
Thomsen fra Hatting ved Horsens,
fordi han har besvaret et af de
spørgsmal, som blev stillet i forrige blad, Frank regner ikke med
at Werner vil føre ØB op i serie 3
og begrunder det i et 60 sider
langt brev, hvoraf jeg kun vil
tage essensen: Werner er for
darlig!

21

TØJ!!!
K•b af tøj er hvert år en stor
post på. klubbens budget. HeJdigvis
har vi mange sponsorer, som støtter klubben - bl ,a, 'i håbet om, at
klubbens medlemmer støtter sponsorerne,
Det ·er desværre et tilbagevendende problem, at der i løbet af ganske få. kampe, mangler enkelte trøjer og bluser i klubbens tasker, .
Såfremt tøjet ikke dukker op i
løbet af kort tid, bliver vi nødt
til at købe noget nyt, så.ledes vi
altid har et komplet sæt tøj til
alle holdene, Dette betyder unødvendige udgifter til klubben.
Vi skal derfor - for 117, gang henstille til ALLE spillere, at
tøjet efter hver kamp bliver leveret tilbage i klubbens taske, Det
er naturligvis holdlederens opgave
at checke, at tøjet er til stede
efter kampene, Men det er spillernes ansvar, at tøjet ikke bliver
væk!
Der har ligeledes i Ar været problemer med, at tøjet ikke var til
stede i klubhuset på. spilledagen antageligt fordi, den der har
vasket tøjet, har glemt at tage
tøjet med,
Det er naturligvis en pligt, at
den der vasker, drager omsorg for,
at tfjet "er til stede i god tid
forud for næste ka1p, også. selvom
man ikke selv . ·skal spille, Hvis
dette ikke er tilhldet, starter
man ofte en lavine, idet holdet
uden tøj "låner" et andet holds
tøj osv. osv.
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Lad os nu i fællesskab l;se dette
tøjproblem, så. vi fremover kan
spare spalter i klubbens blad, og
problemer for klubbens materialeudvalg (hvis det altså. eksisterer
endnu),

KONTAKTPERSON:
Lissa Juul

Damefodbold
//f Lissa Juul Hørch

Forårssæsonen er forbi, Det har
været et vådt, men et udmærket
forå.r rent spillemæssigt,
Det var ellers med bange anelser,
at vi gik forårssæsonen i møde,
idet Hanne jo må stå over med nedsunken' brystkasse, ligesom oventegnede, Efter en granskning af
økonomien og spillermaterialet i
oplandet valgte vi at satse en
ukendt s~lll penge på at købe Tina
Forup fra Funder.

tit. 86 80 05 49

Det lykkedes, og hled Tina som
all-round-spiller, med en tilbagekommet Inge-Lise, samt alle de øvrige i topform (incl, træner) har
vi fået en komfortabel placering i
den øverste halvdel,
Til efteråret hå.ber vi atter at
Hanne er til rådighed (og ikke kun
for hendes mand! l, Vi har været i
pengepungen og regner også med at
kunne præsentere Randi for de
silkeborgensiske tilskuere, Vi har
købt Randi fri fra luxembourgsk
kvindefodbold,
Vi ses igen til en spændende
efterårssæson ONS0//6 OEN 31, Jl'L/
kl, 18,00/

©
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

t/f!t,.ter.fÆ ·
Hostrup1gadr 24 . 8600 Sil~rborg

Trlf. 06-1218 40

>>I STJERNENS TEGN<<
Af Thomas 11ørch

Som sædvanlig er der også i dette
nummer af RIPOSTEN en ny artikelserie, Vi har tænkt os fra gang
til gang, at finde en i vores omgangskreds kendt person, Valget er
denne gang faldet på "Mr Silkeborg" alias Ingvar Johansen ,
RIP: nlngvar, tillykkt? mt?d jt?rt?s
gt?nt?robrede supt?rliga-status, Oet
kneb jo en smule , Hvordan lykkt?des
det jer at organisere sJ meget
gt?jst efter nedturen om ~'nsdagen?"

IJ: "Det var faktisk ikke så
svært, Vi vidste, og det gjorde de
sådan set også, at vi var de
bedste, Vi tabte godt nok den første kamp, men det var simpelthen
så uheldigt som det kunne være, Vi
vidste, at vi kunne vinde med to
mål i Odense, og det gjorde vi
sgu' ! Ydermere var presset på
09'erne, så jeg var på intet tidspunkt urolig, 11
RIP: nHvor lang tid har du, tror
du selv, tilbage i toppen af dansk
h'pfodbold?"

I.J: "Det er, som vi JO siger , et
svært spørgsmål, Jeg har skrevet
kontrakt med SIF til 1993, sommeren ve l at mærke, og det er da
mine intentioner at holde mig på
1. -holdet . 11
RIP: 11 i111 du sJ hel 1ige dig en
civil karriere, og tror du ikke
det er sv1rt, nu hvor den faktisk
har været nedprioriteret?"

IJ: "Nu er jeg så heldig, at BIKUBEN er en utroligt large arbejdsgiver , som faktisk ikke har sat
mig tilbage i forhold til mine
kolleger , selvom jeg nok har prii:>ri teret fodbolden højere end min
civile karriere, Jeg er nok en af
de heldige, der glæder sig om morgenen til at komme på arbejde, for
det betyder faktisk meget for mig,
Min civile karriere skal del' nok
blive tid til, og
skolegang og
eksamener har der da også blevet
tid til,"

gangen har modnet mig utroligt.
Det pres, som opstår når du ved at
du skal yde noget, og de ambitione r du selv har, gør at du lettere
kan modsU et pres udefra. D. v. s.
at du kan bruge det i arbejdst iden. Jeg har lært at bearbejde
stressede situationer, så der kommer det bedste ud af dem, Men OK,
de tre måneder, Inge og jeg havde
i Australien langt væk fra fodbold, det var sgu' sagen, En lille
ting er måske, at der ikke har
været så meget tid til kammeraterne, men det kommer,•
RIP: "Nlr du sluttt?r so11 aktiv pi
topplan, er det si rigtigt., at du
tager et par s~sont?r pi B 74 's
bedste hold, hvis der er plads?"

RIP: "HveA1 er din yndlingsspiller

i 8 74?"
IJ: "Mureren!!! En herligt uortodoks spiller, som for mig står som
"Mr B 74", Han har jo alt: humor,
hygge, store tinder og omkreds,
Ærgerligt, at han er stoppet som
akt i V, 11
RIP: "Et sidste spØrgsa1Jl: hvor
J1nge har du været passiv i 8 14,
og hvorfor egent i ig?"

IJ: "I 6-7 år, Jeg synes, det er
modstykket til SIF. Folkelig, hyggelig, men alligevel alvorlig når
det gælder. I er heldige med, at I
har fundet sammen der, Jeg er
stolt af at være passiv!

IJ: "Det har jeg sagt før, og jeg
siger det igen: jeg vil vue at
finde som aktiv i B 74 inden 10 år
""tror jeg,"

RIP: "Al le de Ar i topfodbold,
hvad har de givet dig, ~ig fortryder du noget?n

bant e. andersen

IJ: "Det har givet Mig utroligt
meget. A11 e mine skader og mod-

DDDDDDDDD
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24

totalkonto··,~ilr De
t 4de over.
flere penge a ra
JYSKE

Me d

Meddetsamme...

OsANK
- ri.fi_or os mere u~

25-,

STJERNEDRYS

ee VETERAN·NYT ee
Af

di:ri:s udsi:ndte: firm Boldt

Som noget nyt i B 74, og som et
alternativ til den almene dyrkelse
af liderklatten, har veteranerne
frasagt sig al pointhøst, Vi har i
mange Ar i klubben set, hvad striben efter points, har ødelagt af
ve 1trimmet talent. Der for har veteranerne med eneret og vægt,
valgt at indsætte et antal jødemagneter pA en Millionærkonto.
Her hersker selvfølgelig ingen
tvivl om den store gevinst, Efter
forlydende skulle spi llerkontrakterne være i hus, og en flok nyindkøbte spillere fra Barcelona
være rede til at kompensere for de
skadede veteraner. Ja ja - børsnoteret bliver holdet selvfølgelig
ogsA. Bare kom an, Brøndby,
Af mere jordisk art kan tilføjes
en enkelt sejr, samt en ~ sejr,
Dette tilskrives selvfølgelig modstandernes overvægt af spillere,
neutrale dommere samt dårlige
baner, Her bliver ingen ting fejet
ind under slumretæppet, Vi kæmper
under mottoet: rA manddomskraft og
mange SKAL - giver hoveder, sA
store som kAl,

Til sidst kan kun tilføjes: St;t
din sponsor - så støtter han dig
hjem fra klubben!
skrive intervie\llet på computeren,
mens hukomaeren endnu virker.
Utroligt, at en så sød en pige er
faldet for Spjald, men han er
ihvertfald gået lige ind i hende
med træskostøvler på, Det var sådan de mødtes: han gik ind i
Dorthe omrae på Hjorten iffrt sin
fars fodermesterstøvler, men det
er en helt anden historie, som I
kan fA en anden gang,
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Køb dine sportspræmier hos fagmanden

GULDSMEDEFORRETNINGEN
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Friedrich
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FAGLIG VEJLEDNING - EGET VÆRKSTED

~· Johansen
~SJD Specialoptik

2& 'Hennlng JohaN9n. V....,... •vlMldf!YllandaAvll. ~IUborg . Tit. 08121'13
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Tillykke
Dette punkt i vores lille blad,
er for mig, som chefredaktør og
ansvarlig for RIPOSTENs aktualitet
og lødighed, højdepunktet i det
redaktionelle arbejde! Her får man
mulighed for at skabe lidt glæde
ved at ~dlodde 6 kolde hoffi:r til
en person, el ler flere, so111 har
gjort sig bemærket i klubben siden
sidste bladudgivelse,
Jeg mA sige, at det har været
svært denne gang, dels fordi jeg
ikke synes at jeg kan give mig
selv Øllerne, og dels fordi jeg
ikke synes at andre ligefrem har
ført sig frem i dette medies søgelys,
Men pilsnerne skal gives, så
derfor vil jeg give 6 bajere til
den i bladet andetsteds nævnte "F"
fordi han uge efter uge starter
MAZDAen fra Arhus og kører til
Silkeboro for at spille kampe, Det
håber vi-du vil blive ved med, NAr
"F" skal have, ja sA må Werner jo
nødvendigvis ogsA, idet han jo
også tit tager turen hjem til
gamle Silkeborg og giver en
hAnd/fod eller hvad det nu ellers
kan være med i kampen for B,74's
ære, Derdover er der 6 øl til
Klein, ikke fordi han er blevet
svend <Svend Klein er al tsA ikke
sA pænt som Michael Kleinl men
fordi han havde det enor1e mod og
mandshjerte, at invitere HELE
klubben til svendegilde, FLOT,
blot synd så få gjorde brug at
tilbuddet,

Nu håber vi sA at der er flere
som vil konkurrere om stjernedrysset <nej, det er ikke Mureren)
næste gang, ellers sA ender det
med at redaktionen tager det hele,
Sluttelig skal jeg ønske de tre
prismodtagere tillykke med ordene:
husk altid, at di:t i:r chi:fri:dakt1ri:ri:n, som stir bag tildi:lingi:n
af STJfRNfORYS.t CTil Klein: du

skylder mig en øl!! l

BP depot-butikken
.-:W. BUnK FOR:
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• olleptodukter
• lu-hlweartik/et
• /andbtugsarliklet

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