HETERANNYT
Hold hel herie, hvor havde heteranerne en hod hur til Hagger Hesterhavsgård, Total spitzenklasse,
Lodahl "{.ltrol ig-bil 1ig-hol1 iday-·
booking" havde skaffet gode 1)mgivelser til koryfæerne og deres
smækre koner, Der blev spillet
hodbold og hollybold og nydt hælderk1:ilde Th,V-pi lsnere ad libitum,
Selv en vis fynb1J fra Hang Kong
blev pyntet med hongsæbe 1Jg hangbajere og gav den som work-out
pige fra Vorupør, Selv Johannes
Møllehave gav en ordekvilibristisk
tale, der efterl•)d alle med ,,, tør
hoste!
Her var gal la til både mund og
mave, Der blev sunget fællessange,
så selv de tyske arkitekter - iøvrigt foi'kli!dt som kokke - forl•)d
de Mndæne lokaliteter og overlod
dansegulvet til Ørna fra Fyn: Go
honie Olivia NeP1ton-John 1 Ørna is
bark in to1m,
Magen til viril manddom e1· ikke
11
set
siden
Jkke-særliq-billigSteffe11-bL'Oki11g• kyssede præstens
datter bag ved fjerde høfte,
Fru Ni 11 er - i øvrigt Au-pa i r pige
fra Ikast, fik de delegerede med i
teaterstykket: •varulven h,Vler ved
nattetide t1g brunsten stiger hos
Lars /'/arhallll", Stykket gjorde så
sto1·t indtryk på Klitte, at hans
anmeldelse står skrevet på hans
la1~en, Manden havde nu •:i1~så, skal
det retfærdigvis si·~es, prøvet at
udvide sportshallen om eftermiddagen - med hovedet, Her er tale om
rendyrket TOl'CH OOflN/

IROSTEN

Hr og fru Fod, de nye Jan og ikke
meget Kjeld, samt fru Dellepude
sås så ofte på dansegulvet , at man
ikke andet end kunne erindre danselandskampen Danmark - Angola i
'48,
Selv under indtagelsen af diverse
legale mii:ller, r11)ldt 2 gol le fra
kassen, et tempo i rap-rap klassen, Ypper 1igt, rendyrke t dansk
humor, tilsat fest og glil!de, gjorde denne tur til en milepæl i 8
74's saga,
Tak til alle for et godt. arran-
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genienti ll
Fodbold for veteraner: Lutter
sejre i de sidste 5 kampe - total
15 pinde 1Jg masser af ·~od b1)ld,
Godt kammeratskab krydret med
masser af spirit, har ført os frem
til u-anede h•jde1· og Agger Open
51'

ZL7RRO,
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K Id og Kresten .modt.ager' pokalerne for sejren i Hjejle Cuppen. Hunden hedder Bent.

&. ÅRGANG.

NR. 3
Oplag: 198 stk.

Hvem skal jeg tale med?
Dameafdelingen

8.74 SILKEBORG
klubhuset
Marienlundsvej

Morten Risvig
Rylevej 21
86 81 46 85

Bestyrelsen

Niels J. Nielsen
Lyngbygade 75
86 82 71 52

Old boys

FORMAND
Niels Henrik Buch
Vestre alle 16
86 81 13 57

Kim Konnerup-Mølle .
Almindsøvej 30
86 82 48 04

Holger Buch-Larsen
Falstergade 23
86 82 96 22

86 81 53 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
Skovløbervej 24
jl6 80 13 91

UK
Kresten Knudsen
Frejasvej 90
86 82 62 53
Christian Simonsen
Skovløbervej 24
86 80 13 91
Finn Herlev
Bakkevænget 87
86 80 06 05
Poul Østerby
Balle Kirkevej 34
86 82 60 97
Morten Risvig
Rylevej 21
86 81 46 85

Thomas H. Jensen
Vestre alle 34
86 80 05 49
Søren Adsbøl
Jacob Palludansvej 52
86 81 25 26
Jens Peter Jensen
Falstersgade 32 st.
9000 Alborg
98 13 33 19
Finn Herlev
Bakkevænget 87
86 80 06 05
Mogens Kjær
Serup

SPONSORUDVALG

Håndbold

Kaj Veng
Baunehøjvej 67
86 80 24 64

Benny Pedersen (1)
Præsternarken 34
8653 Them
86 84 80 46

FORMAND
Christian Simonsen
Skovløbervej 24
86 80 13 91

Finn Herlev
Bakkevænget 87
86 80 06 05

2,

Redaktionen

Allan Geisshirt
Odinsvej 25
86 81 62 19

Henning Nielsen
Ravnholtsvej 20
86 82 67 54

søren Fæster
Knudsgade 10
86 81 19 41

Lissa Juul
Vestre alle 34
86 80 05 49

KAMPFORDELER

Støtteforeningen

lederen
Det er for Jet at være 8 l4'er!!

Det er trist, at både nye og gamle medlemmer af B 74 i den grad
forventer, at al t.ing k;.)mmer af sig
selv,
Tålm•)digheden hos "Tordenskiolds
Soldater• er ved at ebbe ud, og
så ser det skidt ud for vores lille klub,
Det gør ondt at se, hvordan vore
fine nye klublokaler efterhånden
igen er ved at leve op til navnet
"SUMPEN",
Det hensyn som medlemmerne viste
lokalerne i de første uger, er for
alvor vendt til hensynsløshed, Der
askes på gulvet, ølsjatter spildes
på bordene og efterlades sådan når
man går hjem.Folk vader ind med
beskidte udesko og fodboldstøvler,
snavset fodboldtøj efterlades lugtende i klublokalerne, gulvtæppet
er møgbeskidt m,v, Havde det ikke
været for vores gode rengøringsdame, ville lokalerne ligne en
svinesti,

Når der skal trænes og spilles
kamp forventer man blot, at der er
bolde, rent tøj, hjørneflag, sodavand, overtrækstrøjer o, 1,, - og
det naturligvis under forudsætning
af, at. man har "lyst" til at spille kamp!! !
Hvis I ønsker at blive vartet op i
hoved og r,, - og ikke selv ønsker
at yde en indsats - bør I blive
hjemme hos MOR eller spille fodbold i en klub, hvor kontingentets
størrelse retfærdiggør en forventning om disse "gratisydelser",
HUSK:
B 74
- vi
- vi
- og
og

er anderledes:
er billigere
er bedre
så er vi vores egne, på godt
ondt,
Af Finn Herlev .

Benny Rønn (2)
Lyngbygade 69
86-81 58 46

LORD NELSON
Øaterpde 4- 8100Siikeborg-Tit.0612 09 21

Smart ~j bl ham. Lev. til detf!M folk
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HJEJLE CUP 1991
Lad det vue slået fast med det
samme, dette års Hjejle Cup blev
atypisk set fra et B 74-synspunkt,
idet klubbens l,karlehold for første gang nogensinde nåede en finale, og måske endnu vigtigere: for
første gang nogensinde endte herrerne højere oppe end damerne,
I Hjejle Cuppen var der 3 serie 4
og 3 serie 5 hold repræsenteret,
og i protest mod at ingen af de to
der forestod lodtrækningen ( Solkongen Niels Henrik XIV og Finn
Højlev) var blevet udtaget til
h•Jldet, sørgede de for, at 8 74
kom i pulje med de . to andre serie
4 hold, Lemming og Gl.Ry, Så det
så allerede fra starten håbløst
ud,
I puljens første kamp spillede
Lemming og Gl,Ry noget overraskende uafgjort 2-2, Gl ,Ry var på
forhånd, både i kraft af deres
toppossition i serie 4 og som forsvarende mestre, betragtet som favoritter,
Derefter løb de adrætte '74'ere
på banen mod Lemming, og det startede da også godt med et hurtigt
mål af Thomas Mørch på Kelds forarbejde , men især i 2,halvleg
spillede B 74 sløvt og det var ikke uretfærdigt at Lemming kunne få
udlignet til slutresultatet 1-1,
Det betød at B 74 skulle slå Gl.
Ry i den sidste indledende kamp
umiddelbart efter for at ko11me i
finalen, 0-0 ville sende Lemming i
finalen , mens 1-1 ville kræve en
straffesparkskonkurrence
mellem
Lemming og 61.Ry, om finalepladsen,
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2-2, 3-3 osv eller en sejr til
Gl. Ry ville sende dem i fina-len.
Spændende var det ihvert fald og
n;gternt set var vi nok røget ud i
en kamp om sidstepladsen, hvis ikke Bjarne havde stået en brandkamp
i m4let. Adskellige klasseredninger, sammen med endnu et •ål af
Bette-Mørch gjorde udslaget. B 74
var ti 1 publikums forundring, men
udelte fryd, i finalen efter en
1-0 sejr over Gl, Ry,
I "Serie 5-puljen" havde Virklund
også lidt overraskende sejret, så
det var dem vores gæve knajter
skul le møde på Centre Court, i en
finale der hurtigt skulle vise sig
at blive ret eensidig,
B 74 fik tildigt i kampen et
straffe, som Al Muhligmann sendte
ind fra 11-meter pletten, Og lidt
senere blev den nu til Australien
tilrejste Tonny Oest slagtet af
Virklunds riålmand Torben Geert i
straffesparksfeltet, Geert fik det
røde kort,og Mørch sparkede bolden
op i trekanten, 2-0.
Herefter var resten en for111Ssag ,
Mørch gjorde sig selv til turneringens topscorer med sit 4, mål
til 3-0. Lars Larsen gjorde det
til 4-0 inden Bjarne i kampens
slutfase fik lov til at tage det
3, straffespark og gøre det til
slutresultatet 5-0 til B 74,
Så kom man til præmieoverrækkelsen, Efter at have gennemgået de
sekundære placeringer < SIF slog
Gl,Ry 4-1 i kampen om .S,pladsen,
mens Lemming blev nr,3 ved at slå
SKS 2-0), kom det højtidelige øjeblik, hvor koryfæerne Spjald og

Keld i s11uk toso111hed kunne hente
hhv vandrepokalen, samt en pokal
til eje, som forhåbentlig allerede
nu kan ses i k1ubbens od i øse pokal skab . Der var også BIKUBENtasker til spillerne på det vindende hold,
Pigerne gjorde det endnu engang
flot ved at blive nummer 2 i Hejre
Cuppen, kun slået af Centrums bedre målscore, Funder blev 3'er og
SKS blev sidst.
Hejre Cuppen blev i år skæmmet af
2 udeblevne hold: Lemming og Resenbro, Det har fået Hejre Cuppens

primus moder Lissa til at bestemme
at fra næste år må holdene binde
sig skriftligt på tilmelding og
ikke som nu, mundligt,
Om aftenen var der en lille hyggelig fest i Sumpen, for de11 som
havde lyst, med pizzaer og bajsere. Vi har før i dette blad været
efter pigeafdelingens manglende
opbakning til diverse fester i
klubben, men dennegang var der er
· flot kvindeligt fremmøde, og de
var sgu næsten ikke til at få jaget ud igen.Flot, flot'

Carlsbergs øltrailer med ca. 350 kilo overvægt.
(Midtjyske mestre i overvægt.)
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SIDE 6 OM OG AF SERIE 6
Side 6 om serie 6, og lul nu endelig ikke jer selv ind i den absolut fejlagtige vildfarelse, at
der her er tale om en lille sluttet kreds af gode mennesker med en
mærkværdig form for fælles interesse.Næh nej, der er tværtimod
tale om en efterhånden ganske bred
skare af brave B 74'ere, for hvem
i klubben har ikke prøvet at spille serie 6 i år? De kan vist tælles på en hånd, og må føle sig
ganske betragteligt udenfor,
Udskiftningen af spillere ( i
hvert fald på 6,2,) er for tiden
ret stor. Og det er da også forståeligt, for der er mange, der
gerne vil spille for et så brilliant hold, Sammenholdet, spilleglæden, lu nye mennesker at kende,og man får set sig om i hele
den midt og østjydske natur, Man
oplever steder man ikke anede
eksisterede,
Tag nu fx en udebanekamp,6,2
havde mod ~·oRSHOLlfl. Der fik man
set sig om for alle pengene.Den by
var næsten lige så svær at finde,
som Ib Jessen har svært ved at
udtale en vis polsk boldflytters
navn Silkeborg stadion, Som om
sådan et sølle polsk navn skulle
være noget, Serie 6 har da bare
Allan Geissi$•ti"+#
Og nu tror de garanteret at de er
noget, . dem derinde bag hegnet,
fordi de har fået en på holdet,
som ikke kan snakke dansk, Dem har
vi da haft mange af i tidens
1Øb:l'fojn,Nansen,Sp}8ld, for nu at
nævne nogle få,
Og så siger de, at han har en
helt eminent teknik, ,HA, Vi har da

6

bare Klavs kjærsgJrd, At se den
mand på en fodboldsbane er simpelthen enhver svigermors drøm.
Det er en nydelse så eterisk og
lattermild, at den unddrager sig
enhver form for beskrivelse. Når
den lystige ungersvend ligger fra
land, tvinges man til at sammen1igne ASK og URD med et par plimsollerjoller,om så de er forsinkede eller ej,
Bortset fra det, scores der en
del mål i serie 6 for tiden. 6, 1,
har netop udraderet SB med en
fortjent sejr på S-2 . Og så fik
målscorerne helt fortjent deres
navn i avisen, Det er jo ikke noget der overgår enhver lille ligegyldig mJlscorer, Og så må man døje familiens og de få tiloversblevne venners hånende ord, fordi
man helt tilfeldigt kom til at
prale en lille bitte smule,sidst
man scorede,og beskedent sagde: "Læs selv avisen på onsdag,•
6,2, havde fornylig en succesfuld udflugt til Herskind, Holdet
var forshrket på flere pladser,
blandt andet med 4 debutanter,
11 mand drog ud uden reserver Høstrup var vist druknet eller
sldan noget , og de 10 sled og

slæbte og fik store vædskende hudafskrebninger, hvorimod undertegnede valgte at nyde det gode vejr
liggende bag Knuds Mål,
Kampen blev meget passende tabt
med 4-0,
Men lad os se positivt på det
hele, 6,2, kan jo da ikke rykke
ned, og 6, 1. - det STEH~'f hold har en 1il le chance for at rykke
op.Endnu da,

RIPOSTEN bringer her et brev vi
har modta·~et fra 1. vicebQrgmester, udvalgsforn1and for fritid o,q
kultur LEIF Ll!NO (S.J, i anledning

af debatten om den fremtidige anvendelse af stadion,:
" HVIJO SKER DER !1EO ST!WlON?
HVIJO SKER OER l'fED BRUGERNE?

Jeg er glad ved at få lejlighed
til at komme med et indlæg i B
74's medlemsblad RIPOSTEN. Et godt
og fint lille medlemsblad, der
bestemt ikke er blottet for humor,
Den 15, august havde jeg lej lighed til sammen med borgmester Jørn
Wurtz at bese de fine og nyindrettede klublokaler, Et rigtigt
hyggeligt sted, hvor man straks
føler sig hjemme, og lærer at dukke hovedet det rigtige sted, Her
udfolder sig bestemt, som det blev
beskrevet af formanden, Niels
Henrik Buch og næstformand Finn
Herlev, et godt og kammeratligt
klubliv. B 74 vil nok aldrig blive
helt det samme i andre omgivelser,
Ikke mindst på den baggrund er de
følelser I såvel som andre brugere
har for Silkeborg Stadion forståelige, Vi har i Silkeborg et utroligt smukt beliggende stadionanlæg

som jeg, - der også for en del år
siden har løbet meget rundt her godt kan fo1·stå brugerne vil beholde, Så personligt har jeg det
o·~så svært ved tanken om boliger
på stadionarealet, og der er da
også kun kommet er par forslag fra
private investorer. Der er intet
besluttet, eller endsige på nogen
måde forberedt en beslutningspr1)ces fra kommunens side, Måske
bliver Silkeborg Stadion foreløbig
beva~et, hvor det er i dag - "hvem
ved?"
Skulle udviklingen medføre, at
det nuværende stadion disponeres
til boligområde med deraf følgende
flytnin·~
af aktiviteterne, vil
brugerne bl i ve hørt •)•~ i videst
muligt omfang tilgodeset, ligesom
der vil blive ydet fuld erstatning
for de tab og udgifter der således
måtte være ved en eventuel flytning, Således har vi også allerede
Mteret os , at B 74 ved en eventuel flytning ønsker en fremtid i
den vestre by•jeJ, Men som ovenfor
anført vll det Mk aldrig blive
helt det samme i andre omgivelser.
Men lad n1ig pointere, at foreløbig er der ikke hos kommunen
planer om at udlægge Silkeborg
Stadion ti 1 bol ige1·, s~ I kan ro1igt fortsætte i det nuværende
re"~ i ,

" Bare på ri1ed vanten " - •)gså i
den kommende sæson,
Med ønsket om et godt klubliv og
dermed en god fremtid for B 74.
Mange venlige hilsner
Leif Lund
1, viceborgmester
Udvalgsformand for
fritid og kultur,"

NYT FRA BESTYRELSEN

SIDE 9·FYREN
1 midten ses Hussi iført den seneste kreation fra Balmain

1

I efterårsmånederne stater forberedelserne til næste sæson,
I bestyrelsen taler vi om den
sæson som går på hæld, Hvad gik
godt og hvad gik mindre godt? Hvad
skal vi ændre til næste år?
Sponsorudvalget har deres første
møde. I 1991 har vi 27 forskellige
sponsorer, Disse skal kontaktes
igen med en tak for den forgangne
sæson og et oplæg til næste år.Nye
emner skal bearbejdes,
Vi skal have tilmeldt holdene til
den nye sæson : 4 seriehold, 1
Oldboys, l veteran og 1 damehold,
Der skal arrangeres træningskampe ,
bestilles dommer~ og bestilles
baner, Alle vore modstandere skal
kontaktes for at få sæsonens
kampprogram til at hænge sammen,
Der skal indkøbes nyt tøj, som
skal forsynes med tryk,
Overtrækstøj , bolde, isposer, forbindinger mv skal indkøbes,
Vi skal have registreret nye
medlemmer, sendt kontingentopkrævninger, o·~ der skal rykkes og
rykkes,
Vi skal sørge for at klublokalerne bliver holdt i orden, Oer
skal gøres rent, købes ind, ryddes
op, Der skal laves en nøgleplan,
bemandingsplan o,l,
Arets , afslutningsfest skal
arrangeres,
Ellers skal vi blot sørge for at
der hver uge stilles 6 hold og så
skal der ringes og ringes og
ringes, Afbud indløber i timerne
op til kampene og så skal der
ringes igen ,
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Efter kampene skal dommerne betales og tøjet skal samles sammen og
vaskes, Holdkort skal indsendes
til JBIJ,
Og så skal vi huske at arrangere
årets Hjejle-cup, I forbindelse
hermed skal vi have kontakt med
30-40 annoncører, 10 fodboldhold,
Silkeborg kommune, SG, toldvæsnet
m, f 1.

Frertover skal vi endvidere være
medarrangør af Carlsberg Grape
Cup,
RIPOSTEN skal på gaden 4 gange
årligt,
Vi skal f Ølge med i og blande os
i debatten omkring Silkeborg Stadion og andre relevante begivenheder, der har eller kan få
indflydelse på vores klub,
Og så må vi jo ikke glemme at
tilmelde 2 håndboldhold rted det
arbejde der følger deraf .
Oer skal holdes bestyrelsesn1øde
en gang om måmneden,
Der er kontortid hver mandag i
klubhuset,
De forskellige udvalg holder møde
efter behov,
l'len alt dette kan du jo være
ligeglad med, når blot boldene er
pumpet, og der er kolde øl i
skabet!
Eller kan du?
Det er jo også din klub!

(Se også lederen: red )
af Finn Herlev.

NAVN: JENS PETER DREJER Hl/STED,
ØGENAVN:
OEN6SEN,
KNllDEI(,,

HUSSJ , TA6EHORNET, kfl'l'f/JET llllf HllS. SLJPSE-

Hussi er nok i klubben mest kendt
som en høj , mager, ranglet fyr med
en irriterende og øretæveindbydende mani med at råbe, ja nærmest
skrige højt, især efter indtagelse
af et større kvantum humleekstrakt.
Hussi har tilbragt et års arbejdsløshed, 09 med et månedligt
dagpen·~ebe løb på 39. 700, nød han
denne tid til fulde ved at dele

sin uge op i en 4-deling: Oruk,
Søvn, ldning og fjernsyns- og Videokigning , Efter dette velover-

ståede år tog han til Herning for
at læse HA. Det gik fint, så derfor holdt han op, Nu ville Hussi
være kontorelev , jvf , hans uddannelse son1 5,rangsstudent (læs : HHstudent), så derfor arbejder han
nu som lagerarbejder i et suspekt
foretagende ved navn PRO-MAX,
i rods
Hussi 's status som jævn
arbejder, har han ikke glemt sine
overklassetendenser , Han drikker,
og samler på, diverse fine franske årgangsrødvine , og forsøger
gerne at udtale navnene o ·~ så , Han
har et gigantisk udval g af slip5
af tvivlsom herk omst , med dert i l
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hørende usmagelige slipsenåle,
Jakkesæt, der vil få Mr, Jardex
til at ligne en tigger fra Bronx,
og laksko i alle afskygninger hører også til Hussi 's ejendom, så
den velfriserede dreng er altid
let genkendeli·~.
Kendere af Hussi vil i øvrigt til
stadighed undres over hans bMr,
som er Hussi's diamentrale modsætning: En Heavymetal-elskende EFGelev med hang til hash-rygning og
vilde fester.Og tro det eller ej,
han er højere end Hussi!
På en fodboldbane er Hussi kendt
for et usmageligt stort løbepensum
og en god sparketeknik, n1en også
for en manglende evne til at kunne
accelerere i tempo, et handicap
som især Mureren a~drig går af vejen for at påpege,
Hussi er begyndt at træne baptistkvindernes 2, hold i serie !,

og derfor er han også begyndt at
spille aktivt ovre hos kardinalknuderne, Det er selvfølgelig et
stort tab for B 74's hold <hi hi>
, men Hussi har dog beholdt sin
kontakt til klubben, Han er passivt medlem og en aktiv drikker i
Sumpen, og det er vi da mange, i' for,
sær kassereren , der er glade
Om ikke andet så er Hussi i den
lykkelige situation, at hvis han
skulle bl i ve fyret på PRO-MAX, så
kan han blive proffessionel imitator, Således imiterede han på Ringefestivalen et pissoir, Så hvis
De en· dag skulle se Hussi gå rundt
med nogle blJ bolcher i munden, så
ved De hvorfor!
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AFSLUTNINGSFEST
Arets brag for fest og danseglade
B 74'ere afholdes:
16 , 11 , 91 kl. 18 , :30 i sa 1en
GUNILDSHØJVEJ 16-18, Virklund !!
Formedelst 100 kroner pr, person,
serveres:
Gallamiddag, vin, .øl., optræden ~'IJ
odiøs
festtale,
Come on
Z•)mbies ! !
Festudvaget har endnu engang
skaffet fuldfed 60'er rock ved :
" SO{IL /'fEf TING •

HIT IT og tilmeld dig/jer straks
på listen i klubben,
Gå ikke forgæves til årets festbrag!
Der vil hver torsdag være mulighed for at købe biletter i SUMPEN,
Hilsen FESTll/JVt4LGET,

PS!PS!PS!PS!PS!PS! ·
/JER VIL K{IN l/iRE llOG/ING FOR
/'fE/JLE/'fl1ER /JER H/IR BET/ILT !JERES
k'ONTINGENT I SA IJERFOR - FA BET/ILT
fll1I. k'ONTINGENT! ! !

ide-møbler E
SILKEBORG

Damefodbold
Så er sæsonen slut for pigerne i
denne omgang efter et hårdt efterårsprogram med to kampe om ugen,
Det var nok lige i overkanten og
det var lige før man begyndte at
føle sig halvseri.øs, Det gik 1ja
heller ikke så godt for os i
efteråret, Efter at være blevet
nummer 2 i foråret blev vi nu kun
placeret som nr. 5 eller 6, Vibehøves vel ikke skrive ud af hvor
mange hold,vel?
Humøret har vi dog stadig o·~ vi
vender naturligvis stærkt tilbage
til næste åi·, hvor vi håber at se
al le igen - mJske ogsJ til træning?
Vi håber jo også at se vore to
s.1iJ:.ll savnede spillere Hanne og
Lissa, som j1) har været ukampdygtige i denne sæson, Vi vil da gerne benytte lej 1igheden til at
ønske Tillyke til jer begge to med
hhv datter og søn. Også en Tak til
Lissa som har stået som holdleder
og som den der i det hele taget
har haft styr på tingene - det er
et stort stykke arbejde du h~r
gjort med at skaf fe dommere, sørge
for spillere til hver kamp mm,
Fredag den 4,oktober holdt vi
afslutningsfest i klubhuset, hvilket ikke gik stille for sig, Vi
startede med at få noget lækkert
mad fra Arkadeslagteren samt hjemmelavet Fastersalat. Der blev
leget
"Gæt og grimasser", hvor
alle viste sig at have en utrolig
hurtig fatteevne - hvem der s4
skulle have troet det!

KONTAKTPERSON:
Lissa Juul
tlf. 86 80 05 49

Er man i tvivl kan man bare spørge
Hanne om,
hvordan man viser :
"Nød lærer n.lgt?n kvinde at spinde"

eller Merete om hvordan man viser
en "Bornholmer•. Gætteriet blev
afsluttet af Jeannies lille one1t11)man-sh1)1t1 , (Vi ved g1:idt at det
var ondt gjort)
Derefter viste Lene os hvordan
man går på mar~ed og køber de
mærkeligste ting - og Dorte må nok
træne lidt mere derhjemme, da
hendes kombinationsevne var utro1ig dårlig - om det var humlens
skyld vides selvfølgelig ikke,
Ellers sluttede aftenen af med et
utroligt ensidigt musikprogram spillet af Lene - som åbenbart
havde danset tam-tam med en neger
til "I 1t1ill survive" , Lidt synd
for Merete der hellere vil le have
hørt ABBA - og for Kathe som hellere vil le danse niavedans, (Hvor
mon hun har lært det henne?????>
Men en rigtig dejlig aften blev
det i hvert fald, Håber vi mødes
igen til den fælles afslutning
16111-91, hvor vi skal have det
mindst ligeså sjovt,
PS - et lille hjertesuk :
Tag lige og meld afbud en anden
gang hvis man ikke kan møde op til
festerne . Vi er al tsA nogle der
1ægger penge ud og køber mad ind
efter tilmeldingerne ,
Randi og Lene ,
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KVINDEN BAG SUCCESEN.
Endnu opstemt efter sidste kvartals møde med Dorte og Kretter,
har vi valgt at besøge en af
klubbens få landmændskoner, Iført
macheter, Frank Buck-hjelme og
kompas, har vi efter 8Yl times ubrudt farefuld færd nået rejsens
mål: Herr og Fru Bubs' lystgård i
Haarups vestlige udkant, Inden vi
skal møde værtsparret er vi blevet
budt velkommen af forpagteren, de
14 gårdskarle, 235 daglejere sanlt
et utal af hjælpere. Det er en
stor bedrift < altså ikke at hilse
på disse mennesker, men gården!)
Vel anbragt i de 300 å.r gamle
renæssancemøbler med mågestellet
fyldt til randen med dampende varm
Gevalia kan vi begynde at udspørge
fru Bubs ( Kirsten),
RIP:• I er Jo ogsJ. 1ige blevet
velsignet med en lille nr, n Bubs
den gode far han giver udtryk
for?"

KIR: "Han er dejlig, Så følsom et
menneske skal man lede længe efter, Bette har arvet meget efter
ham, men det er nu 1igemeget, vi
giver hende bare noget pænt tøj
på,
li

RIP:" Poulsen er Jo kendt som manden der altid har en sJov bemærkning i ærmet, er det L'gsJ. sJdan
herhjemme?"

KIR:" .JA!!!
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RIP:" NJe øøhhh, sJ. deeeet, flha,
Næste spørgsmil, Nu bor I jo iUe
just i centrum af Silkeborg, S,vnes
du det er for langt for ham at
køre til Klubben?"

KIR:" Nej! Johner, som jeg kalder
ham, (her fJr Poulsen pludselig et
stykke hiemmebag galt i halsen, og
111J stærkt hostende forlade lokalet
fL,r at blive slJet i ryggen af
i, forkarlen) er vild med den klub,

Før var han jo Sejs-mand, men nu
er han Kirstens mand,
siger

fruen n1ed et koket

fnis,

Nej, han elsker at komme derud,"

Vi giver op og trækker os bukkende baglæns, som det sig hør og bør
i disse kredse, På gårds-pladsen
bliver vi inviteret på en lille
sjus af Poulsen,
Næste morgen da deres reportere
vågner, var det sidste vi kunne
huske at Poulsen sagde: "Nej nu
skal vi lige have en sjus at gå
hjem på", Træt slæber jeg mig ned
til computeren for at prøve at få
hold på nogle af indtrykkene fra
Haarup,
En ting er sikker: Vi er glade
for, at Bubs valgte B 74,
Næste gang vender vi tilbage med
et nyt spændende interview af en :
KVI N/JE Bf/6 Sl!CCfSSENi

RlP: • Vi er sandelig ogsJ. meget
glade for Johner og hans helt
utr,,lige humør,
I dette øjeblik træder 4,forkarlen ind og forkynder, at 2~
person ønsker foretræde for Fruen,
Ind i stuen træder Herr og Frue
David + det nye skud på. den
davidske stamme.

BPdepot-butikken
llPECIAL BUTIK FOR:
• værktøj
•gasudstyr
• olieprodukter
• hua·hanartik/er

• /andbrugsartilclet

PeterElbæk
Rrokbjergvej 6 · 8600 Silkeborg
11f. 06-815311 og 06-8219 66

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

DAVID:" What pokker, that is jo
the Ryepost, Er I klar ouwer at
Bette al lerede nu runner 10 meter
på under 1,5 sec?"
Det var vi godt nok ikke, men inden vi kan nå at udspørge Kirsten
om mere er hun og Fru "Roadrunner"
i fuld gang med at diskuterer
fordelene ved Ul tra Pampers BoyGi r l fremfor Libero, Kirsten mener
dog nok at Babykini har andre
fordele såsom bedre pasform og god
sugeevne,

* værktøj og beslag

* alt til hus, have og hobby
Vi glæder os til at vise dig mulighederne ..... .
... på Nørrevænget 11.

NØrreVl'enget 11 · Postbox 310 · 8600 Silkeborg

13

Portræt af e B.74 sponsor

MUNKEKROEN
Der er værtshuse og der er værtshuse, Der er små bæverdin·~er hvor
1yset er sva·~t og hvor trafikken
under bordene er ligeså tæt som
ovenover,
Og så er der MUNKEKROEN!
Et lille hy•neli·~t værtshus på
byens måske bedste plads på Silkeborg ti:irv,
Et sted man lige smutter ind når
dagens indkøb er overstået, eller
et "henne om hjørnet nede i kælderen sted"
Der er a.ltid liv; det. går efter
devisen hvor godtfolk er kommer
godtfolk til , Det kan de ma.nge
stamkunder sikkert snakke med om.

Der er hel ler ingen der flr en
bøde for nattesæde for ved midnat
lukker etablisementet,
Det er tilmed et -lille familieforetagende med stæ1·ke rel.ationer
til en af klubbens sportslige prof iler (ja efterhinden tsk tsk!l
Det ejes af John Fs mor og søster
(moderens altså), Tilmed synes man
åbenbart at man vil støtte 874.
Det er vi taknemmelige for og vi
vil som sædvanlig på denne plads
opfordre vore medlemmer til at give lidt af den støtte tilbage,
Vis jeres milde !syn på Munkekroen, så de kan se at støtten er
givet 1~odt ud.
SkJJ !

'På billedet ses Fru J onna og Finn (stamkunde).

STØT vore Clnnoncører

-de støtt~r os.

Han har netop fået afslag på Dansk vand nr. 16.
Derfor det lidt vemodige ansigtsudtryk .
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GU' HAR VI EN FREMTID!!!
Klubbens udmærkede næstformand
Finn Herlev lagde i sidste udgaves
leder op til en diskussion internt
i B 74 om vores fremtid som eksisterende klub, hvis og så fremt
klublokalerne bliver eksproprieret
og stadion bliver omdannet til beboelsesområde, I den anledling vil
jeg gerne lufte nogle ting,
Egentlig er det jo ikke sikkert at
det sker, Lad os håbe på det, men
realistisk set må vi nok indse at
sandsynligheden taler for det , s!
derfor skal vi nok flytte,
Er det nu også en katastrofe?
Nogle mener ja, udfra den begrundelse at vi traditionelt er knyttet
til Silkeborg Stadion, Jeg mener
dog ikke det behøver betyde så
meget, hvis vi kan f! opfyldt to
vigtige ting:
l) At få et idrætsanlæg, der ikke
er alt for stort (som fx Søhelt)
stillet til rådighed, Vestre skoles anlæg har været nævnt, hvilket
må siges at være noget nær det
ideele rent størrelsesmæssigt,Også
med hensyn til placeringen virker
det som et godt sted, eftersom det
også ligger i sydbyen, <Ved Solbakkevej, for de som ikke må.tte
vide det>
2) At vi kan få økonomisk kompensation af kommunen til at opføre
et nyt klubhus på det nye an læ ·~ ,
Vi er en klub, der stadig er i l ive pr imært pga det sociale liv , og
jeg nægter at tro, at vi ikke kunne overleve i en skurvogn, som
det er tilfældet andre steder.
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Men hvis vi får pengene mon så
ikke vi har villige folk til at
bistå arbejdet. Jeg mener , når Jehovas Vidner kan banke en kæmpestor mødesal op på en weekend , så
kan vi vel også få et klubhus op
at st!!
Finn påpegede i sidste blad , at
vi skylder vores børn at fortsætte
B 74, Heri er jeg enig, men jeg
synes sandelig også at vi skylder
os selv det, eftersom B 74 for de
fleste medlemmer optager en forholdsmæssig stor del af fritiden en tid der sgu er for sjov til at
blive stoppet af byens boligudvikling.I

FODBOLD
Det er efterhånden blevet fy-fy at
citere fra de gamle klassiske
socialistsange, og da politik jo
ikke just hører til en af klubbens
grundpiller, så bør de gamle strofer : " Nu dages det brødre, det
lysner i øst 111 ve 1 også - k 1ubens
bedste serieholds situation in
mente - ændres til : "Nu er turneringen snart forbi gutter, det
lysner 111ht at undgJ. nedrykning.I"

Ved redaktionens af slutning manglede der for hvert hold 4 kampe,
og her følger en aktuel situat ionsrapport,:
Serie 4 har i løbet af efteråret
været et smut nede under nedrykningsstregen, ikke så meget pga
nogle uventede nederlag, men derimod en række uventede sejre til
nærmeste konkurrent VRF, B 74 har
faktisk spillet godt, og f4et 10
ud af 14 mulige points, og eftersom VRF ikke helt har kunnet holde
omdrejningerne oppe betyder det,
at B 74 har 3 points ned til VRF,
Bla grundet to spektakulære sejre,
hele 7-1 over ellers stabile Sdr,
Vissing og 5-2 over rivalerne fra
VRF, bla på 3 m!l af tankcenterforwarden Robin "Forehood",
Her på redaktionen har de
forholdsvis gode resultater undret
os, set i lyset af, at holdet
reelt i hver kamp har været 10 mod
12, eftersom Niels Henrik •Jegholder-vejret-til-jeg-fJr-min-vilj e" Formand, sort et resultat af

$$$$$$

UK's kronisk dårlige smag og
kl ubbens sammenspist.hed generelt,
ha r været på holdet i hele efteråre t ,

GJDerfor skal der herfra lyde en
stor anerkendelse til de andre
spillere for deres flotte kampiver , 1)g vi kl·ydser såvel fingre
som missiler for , at vi i 1992 også har et serie 4-ho ld, sel vor11 de
sidste ka mpe ser vanskelige ud.
Serie 5 må siges at være klubbens
ma·~el ige hol 1
j - de vinder kun de
al lermest nødvendige kampe, og så
heller ikke mere . Holdet har i efterå1·et slået SKS , Ry og Bording,
netop de hold som I igge1· under B
74, Hvis man også som ventet kan
slå Resenbro i den næstsidste
kamp, så synes nedrykning urealistisk, Tjah, det gør den vel egentlig også, selvom det skulle blive
til et nederlag, for de synes sammen med SKS håbløst tabt af feltet. Det har været en meget svingende sæson, bedst illustreret
ved, at først går man ud med et
afbudsplaget hold og slår Ry klart
med 4-1 på udebane (forårets kamp
blev tabt med 1-0) for ugen efter
hjemme på THE HILL at blive lammetævet af Funder med 8-0 (forårets
resultat 4-1 til B 74)
I sidste nummer omtalte vi serie
6, 1 , 's muligheder for at rykke op
i serie 5, Disse muligheder er
idag reduceret til det rent teoretiske plan, idet holdet ikke har
kunnet leve op til forårets pæne
resultater. Det er blevet til en
række dumme pointtab, som der ikke
er plads til, hvis man vil oøre
sig gældende i topstriden. Alligevel må man sige, at det har været
en fin sæson for det forholdsvis
unge Young Boys serie 6-hold,
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Næh

der

opryk~ing

bliver

SPILLERMØDE

nok kun en

i år i B 74, nemlig

Ol~

SPILLERMØDE I SUMPEN TORSDAG DEN

Boys-holdets suveræne l. plads i
B-rækken, med dertil hØrende forf remme l se til A-rækken i næste
sæson, Et stort tillykke herfra.
Serie 6,2, har i efteråret hevet
et par yderst overraskende points
i land i forhold til foråret, Især
huskes en sejr over Resenbro (se
herom andetsteds i bladet), samt
ikke mindst 2-2 resultatet mod
topholdet Korsholm, som fik Klavs
Kjærsgård til at forslå, at han
sammen med holdkammeraterne skyndte sig ud af byen, eftersom de
havde stjålet et point!
Her kort før sæsonafslutningen
ser det altså udmærket ud, Lad os
håbe, at det også gør det søndag
den 20, oktober klokken 11,35, når
de sidste kampe fløjtes af!
En iagttagelse foretaget af
C,Fæcius,

8/8-1991,

t/!t.t.,~

Honrupsgade H . 8600 S1l~eborg
Tell. 06-82 28 '40

flj-

Køb dine sportspræmier hos fagmanden

GULDSMEDEFORRETNINGEN
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TI PS INDLEVERING

SKOVBO·PIBER
HlndsUme
PIBER

FAGLIG VEJLEDNING - EGET VÆRKSTED

***
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Med cirka en times forsinkelse
bød Formanden de 35-40 fremmødte
vel kommen til spillermøde, Efter
at have gennemgået dagsordenen,
måtte han lide den tort at se en
de l mennesker styrte ud af lokalet .Det viste sig ved nærmere eftersyn at være en flok FK 73'ere,
der efter at have opnået uafgjort
2-2 mod Ofl STIRKE HOLO fra 6, 1,
ikk e mente sig i stand til at
udho lde Niels Henriks verbalorgasmer.
Punkt l handlede om S~"AOER, især
Idrætsskader, Formanden afleverede
her et velindstuderet foredrag,
hvor han fortalte om skader i led
og muskler, som de fleste ikke anede at de var i besiddelse af.
Uffe Koch derimod kendte alle skaderne ,om ikke ved navn så af
gavn, og der var en udbredt opfattelse af, at han havde stået model
ti l den bog Niels Henrik hele ti~en henviste til,
Under punktet FOREBY66ELSE ilF
SKADER, fortalte NH blandt andet,
at det var en god ide at have 2
par fodboldstøvler med forskellig
bund til forskellige baner, Havde
vor es allesammens formand nu været
en mand med begge ben på og en
finger i jorden og bare en gang imellem kiggede lidt ned, ville han
vire klar over, at det ville hjælp ganske betydeligt, hvis folk
ku nne overtales til at kassere
deres fodboldstøvlei· mindst cirka
hv rt 10, år, i stedet for at
k11 s tre den1 samn1en med tyggegummi
, q iso lerbånd.

Sidst i punktet kom så et indblik
i formandens livsfilosofi : * Vær
bue en pivskid med hensyn til
skader pJ dig selv, men p,vt med de
andre i• - ord der er en formand

værdig,
VASK: Der har i fordret være klrt
forskel lige ord11inger, men i efterJret sørger hvert hold selv for
at fordele vaskebyrde11 pJ spillerne,
li[}& INOSkJFTNINGER: Punktet

blev oprindeligt varetaget af
Kresten Spjald, me~ på en utroligt
elegant og næsten umærkelig måde,
blev han li•;ieså stille udskiftet
med Keld, Fin manøvre, der rigtig
viste Kelds store erfaring,
Punktet drejede sig om hvorvidt
alle spillere skulle have lige
meget spilletid, om et hold bestod
af 13 spillere eller 11 spillere +
2 udskiftningsspillere osv, og udartede sig til en længere diskussion om det gode gamle klubspørgsmål: Er 8 74 en social klub eller
hvad?

Hel ler ikke denne gang kom der
nogen entydig afklaring på hvordan
klubbens sociale aspekter bedst
dyrkes, ~ien mon ikke spørgsrn!Het
bliver rejst igen ved en anden
lejlighed? Enden på debatten blev,
at hvert hold sammen med deres
holdleder måtte finde den model de
syntes bedst egnet og køre efter
den året ud,
Æ'ONT!N6ENTREST4NCE: Finn Herlev
fortalte her, at der mangler cirka
11000 kroner C Elleve tusinde kroner) i kontingent, målaktiebetaling mm, Der er endda medlemmer,
der ikke har betalt kontingent
helt tilbage fra 1989'
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Der er flere gange fra klubbens
side lagt op til løsningsmodeller,
bla Med afbetalingsordninger, så
derfor vil man skride til skrappere midler, så som udelukkelse
fra at spille kampe indtil mellemværendet er bragt i orden,
/tl.4LSITNIN6 FOR 6, /,: Man blev
enige om, at der ikke skulle foretages ændringer i den måde 6, 1,
køres på, for at satse på oprykning, Holdet skal have lov at køre
som det har gjort hidti 1, og kommer det
så til en oprykning er
det bare fint, ( Fra redaktionens
side vil vi da gerne opfordre 6,1,
til at give den en skalle , vi kunne godt tænke os en oprykningsf est ! )
NØ6LEPROBLEl'f: Det er som bekendt
flere gange sket, at der ikke har
været nogen nøgle, især søndag
morgen, Dette vil man søge løst
ved, at hvert hold tildeles en
nøgle op til hver karap, Nøgles
skal så aflevers igen og opbevares
centralt,
fVENTIJELT: Dette punkt handlede
vistMk om håndbold, men druknede
stort set i snak fra baren, hvor
folk selv måtte finde deres antikverede portemonæer frem
idet
klubben desværre ikke så' sig i
stand til at give en øl,
Og medens folk så snakkede løs,
takkede Keld for god ro og orden 1
og for den aften,

FISKETUR
Klubben præsenterer en nyskabelse: tag på fisketur med B 74,
Vi tager fraEbeltoftd, 7112-91,
Der
er
afgang med bus
fra
klubhuset kl, 6,30 og med forventet hjemkomst kl. 18,00,
Prisen er kun 250,-, hvilket
inkluderer sejlads og bus,
Sidste tilmelding er 16/11 ved
klubfesten, Skynd dig, da det maksimale del tagerantal er 24 personer,
Tilmelding/betaling til Jørn 1Jndre<1sen, tlf. 86 81 57 _9_91 ell er
tilmeld dig på planchen i kl ubben

KJELLERUP
HVIOEVARESERVICE
Bjørnholdt
Fuglemosevcj 3•1 . Tlf. 88 23 48

llBl.ilD

Med totalkonto· får De r
flere penge at rade ove . YSKE
Med det samme...
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ObANK

-JLLg_or os mere umagf

llndbald
Ja,det var jo så her Bennys indlæg skul le have været, Det er det
ikke.I!
Kort om håndbold kan der dog
siges, at som noget helt nyt har
vi fået et 2, h•,ld! Midt West
Hardkasters har bekendt kul;i· og
har kollektivt skiftet fra ØBG til
B 74, Vi vælger at tro, at det er
fordi vores klub er noget specielt
og ikke fordi den er billigere end
ØBG, Deres indstilling til håndbold er ivørigt den samme som vores, bare vi vinder og får noget
øl, så behøves vi ikke træne,
Rent sportsligt er det jo g!et
helt utroligt godt, 2 kampe 4
points og en malscore på over 20
for hvert hold, Bliver dette ved,
skal vi igen have tromaiet sammen
til krise/opryknings111øde, UHA for
en gyser,
Nedenfor kan I se kampprogrammet for håndboldholdene og så vil
jeg iøvrigt gerne henstille til
spillerne på de to hold om lige at
udpege en "mand" som til hver RIPOST kan skrive og berette om de
mange begivenheder på Vestergadehallens bonede gulve.
<PS, Alle andre end BENNY!!!!!)

[8

KONTAKTPERSON:
Benny Pedersen
tlf. 86 84 80 46
SERIE J, pul.it: J,
Sejs - B 74
29,09
B 74 - KFUM
06,10
ØBG - B 74
12, l 0
B 74 - Stilling 2 27,10
Låsby - B 74
03,11
Galten - B 74
10,11
B 74 - Sorring
17,ll
B 74 - Gødvad
Ol ,12

kl.15,15
kl '16' 50
kl' 17 '45
kl, 14' 15
kl '15 ' 00

kl ,20.40
kl. 09' 45
kl. 19 '30

SERIE 4, pul.ie 2,
Sejs - B 74
B 74 - Vrold 2
Levring - B 74
B 74 - SIF
Grønbæk - B 74
Galten 9 - B 74
B 74 - Grauballe
B 74 - Skægkær
B 74 - Skægkær 2

29.09
06' 10
1:3' 10
27' 10
09' 11
l 0' li
17' 11
01'12
01'12

kl' 13 '45

kl' 17' 35
kl. 19' 25
k 1.15 '00
kl, 17 '20
k 1'21 '25
kl' 09' 00
kl. 18 ,45
kl' 20' 1s

BADMINTON
Også i !r er der mulighed for at
spille badminton fredag af ten,
Der er 6 baner i Amtsgymnasiets
hal fra kl , 19, 30 til 21 , 30,
Prisen er kr, 250,00 pr, bane,
Tilmelding til Finn Herlev snarest,
NB: der er udlejet 2 baner, men vi
kan ikke huske hvem lejerne er,
Giv .Jer venligst til kende!!!

Kjeid GLARMESTER
NAVERVEJ 13

8600 SILKEBORG

TELF. 86 80 05 22

>>I STJERNENS TEGN<<
I vores serie med kendte personer, er vi denne 13ang faldet ovel'
M•nten Bruun, en af Si lkeboi'gs
mest succesfulde spillere,
RIP: " Oet ser
faldet atrol igt
hold, Er holdet
ler forstJr du
dig?"

ad til at du er
godt til p§ Sifs
noget specielt elbfot at tilpasse

MB: ".Jeg er sådan set faldet til i
alle de klubber som jeg har spillet i, SIF er i den henseende ikke
noget specielt, Selvfølgelig er
alle i klubben venlige og imødekommende, men vi er jo kolleger og
er sammen 250 dage om året. Så det
er begrænset hvor meget der kan
blive "tid og råd" til, Det n1ed
det specielt gode kammeratskab det
tror jeg er noget københavneraviserne har opfundet for det må jo
være derfor vi kan spille så godt,
og ikke pga vores fodboldkunnen,
Nej, SIF er ikke noget specielt, i
den henseende,"
RIP: "Ou har nu haft din debut pJ
landsht,ldet, n1en har manglet pJ
holdet de sidste par kampe, Er
dine ambitioner ikke til landsfwldet mere?"

MB: ".JO DA!!! Jeg er utroligt
stolt og smigret hver gang jeg
trækker den røde bluse over hovedet, .Jeg opfatter det nu kun som
en slags sidegevinst, for det primære er stadig at vinde med Silkeborg,
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RIP: "Ou er jo ikke ret gammel,
sAdan da, Er en karriere i udlandet Mget der trækker" eller er det
den civile kan i ere som journa I is t
du vil satse pH"

MB: "Der er ikke kommet Mgle
tilbud ti 1 mi•;i, så det er jo ligetil, men je!~ sættei· iøvrigt også
min civile karriere højest,"
RIP: "SIF skal skifte træner i
l.'l.'12, Har du, som viceanfører,
11.1ge11 du fi.1retrækker?"

MB: "Ingen speciel le , Det sku le 1ja
ligevære Ole, (Mørch,FREM.- absolut ikke i f ami 1ie med andre
Mørch'e vi kender, red,!) FREM's
spillefacon tiltaler mig og et
holds spillefacon er udtryk for
træneren, Ole har desuden en utroli13 karisma (udstråling,red.), og
så er FREM'erne iøvrigt nogle
flinke fyre på banen, Selv om han
har kontrakt med FREM til 1993, ja
så er det Jo ikke første gang man
har set en kontrakt brudt,vel?"
RIP: "Hvordan er det at være i
fjernsynet og blive intervieA1et?
Lissa vil gerne vide 0111 lforten
Stig er sJ charmerende pJ to-mands
hJnd som han ser ud til og om han
har brune øjne, •

MB: "Ha,ha,ha, Jeg må sige dig
Thomas, .han er faktisk utroligt
charmerende og dygtig, Han har evnen til at få folk til at slappe
af når "man er på" , Så til alle

BRUUN
Je r B 74-piger: Han er nøjagtig
ligeså rar som han ser ud til ' "
I•vrigt er jeg jo ikke fast
mand,, ,endnu! Sivebæk er det foretr ukne valg som h;jre wingback,
men han er jo ved at være en ældre
herre , Jeg konkurrerer med Risom
orn pladsen, men jeg håber at min
tid kommer,
Hvis vi skal snakke lidt om kamp n mod Østrig, ja så var der en
f ntastisk stemning, Det var jo en
tor og flot præstation af guttern , Mange har iøvrigt spurgt mig
m de forskellige spillere på
l ndsho ldet og om deres "opfør1", Jeg synes ikke der er prima1fonnaer på holdet, der er "typer"
om fx rAålraanden, men det lærer
rn n hurtigt, Chris tofte fx er ud-

MØRCH
over at være en utrolig god spiller, et meget flink menneske og
meget positiv,"
RIP: "Hvordan var det pltJdselig at
blive en A·endt. skikkelse i fMbt,ld-Oan111ark efter at have levet
en upJagtet tilværelse pA diverse
lavere rangerende hold? Er der
n1ange rygklappere?"

MB: "Jeg har spil let i SIF i 3~ år
og jeg synes det er sjovt at være
et kendt ansigt, Det med rygklapperne synes jeg ikke Jeg mærker så
meget til, Derimod kunne jeg godt
ønske mig noget mere liv på tilskuerpladserne, Der virker sgu
lidt dødt! Det er som om at kun
!,pladsen tæller for tilskuerne
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Møder vi fx 81903 i en kamp om 34. pladsen, ja sA dukker der kun
3000 tilskuere op.Det er tyndt,
Men det er ikke kun et problem i
Silkeb•Jrg, sådan er det alle steder, velsagtens også i B 74,"
RIP: "Ou har sikkert fJ.et stillet
de her spørgsm§J 23 gange , Bliver
man aldrig træt af det?"

MB: "Nej! 1 Nu sker det jo tit, at
jeg selv laver interviews i forskellige anledninger •)g jeq mener
at man bliver nødt til at tage
hinanden alvorligt oq ikke se ned
på hinanden.
Som fodboldspil ler 01~ dermed alles ejendom bliver man nødt til at
opføre sig ordentligt,
Altså , journalister og fodboldspillere lever jo af hiananden,
selv om det sommetiijer kan være
svært at se. Se nu blot i Ricardos
tilfælde, Sommetider ville jeg ønske at han gik amok, men han er
meget rolig og fattet, .Jeg er en
stor beundrer af Ricard•J, han har
ikke haft de arbejdsvilkår som han
har fortjent,"

RIP: "RIPOSTEN vil gerne sige tusind tak for intervie~et og vi Mber at sJvel d11 so11 Ingvar en dag
vi J fi lyst til at kigge ned i
vores lyse 1.'g venlige kl11blokale~,
{)es11den vil vi gerne have lov t1 l
at for1re dig et Jrs gratis passiv
11edienisskab af 8 74 ( Ingvar , d11
kan jo fJ en 11 i stedet for, d11
betaler ji.,/.J, s§ vii d11 modtage
RIPOSTEN en gang imellem og kan s§
her se hvordan rigtig journal i stik
skal sk1res, Tak for denne _gan_g. •

MB: "Jeg vil også gerne sige tak,
fordi jeg måtte være med. Det var
sjovt, og nu glæder jeg mig til at
læse RIPOSTEN som Ingva1· tit har
pralet med. Hils alle i B 74 og
lykke til fremover.
I øvrigt mener jeg, at Mureren er
B 74's bedste mand, Uden ham havde
omsætningen i baren set skidt ud.
Tak for denne gang,"

af Thomas l'fi~rch.
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SPORTSPUB
SILKEBORG

TILLYKKE SVENNE

**

BEDRE DG BILLIGERE

Den 2, august 1991 vil gå over i
B 74's annaler som en virkelig
mærkedag, Det var nemlig dagen
hvor B 74 fik sit første æresmedlem:

Hr,

Svend-Erik

HEDE TRYK
æ>røvei 4. B600 silkeborg
tel .06 823321

Pedersen,

bedre kendt som SVENNE,
Nu 1igger det jo sådan at et
uesmedl emskab ikke er noget nian
får, med mindre det er fuldt fortjent, Sådan er det naturligvis
også for Svennes vedkommende, Han
har i mange Ar, rigtig mange faktisk
vuet et særdeles aktiv B
74-medlem.Utallige er de lejligheder hvor Svenne har stillet sin
arbejdskraft til rådighed for vores klub .
Tilfældigvis forholdt det sig således, at Svenne netop den 2, august 1991 fyldte 50 år, Denne begivenhed havde han valgt at fejre
som et Aben hus-arrangerient, for
hele sin store bekendtskabskreds,
Mange ældre medlemmer fra B 74
fandt naturligvis også vej for på
behø rig vis at fejre Svenne på den
store dag,
At Svenne nu er blevet klubbens
første æresmedlem betyder, at han
fra nu og i al fremtid er kontingentf ri, og at han sammen ried alle
andre kan nyde synet af en usædvanlig nydelig herre, ophængt på
hædersp ladsen i Sumpen!
I

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

Tillykke Svenne fra hele B 74!
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KVARTALETS
KAMP
Historien om hvordan et af klubbens hold overgik sig selv, så meget at modstanderen truede med at
nedlægge protest!
Rammen er sådan set den klassiske en søndag morgen for klubbens
4,-hold, Kampstedet er en af ornegensflækkerne ( i dette tilfælde
Resenbrol og det stærkt uhomogene
hold af tømmermændsplagede folk,
tilkaldt ried kort varsel, har i
overvejende grad større lyst til
at ligge med salamanderkorpusset
i den fjerbløde springmadras hjemme i haciendaen, end til at løbe
forvirret rundt på· forstadens i
andre sammen hænge el lers yderst
tiltalende banelegeme,
Ikke desto mindre løb,Øh undskyld
antrJdte, de i dagens anledning
blåklædte 74'ere den i bedste Wembleysti l reklameskilteomkransede
bane,
Efter en noget nervøs start kom
B 74 igang, og det i dagens anledning stærkt forstærkede hold af
stjerner fra "RE/1STRllPLIJNO liLL
STliR TE/i~' , jeg kan i flæng nævne
Knud Keeper, Hønse, Peter Stadell
o·~ Poul Østerby, fik greb om kampen og det var en uretfædighed på
niveau med justitsn1ordet på Pedal
Ove, at de blåklædte ikke havde
taget før ingen, da den upartiske
dommer, der modsat fleres påstande
!Kl([ va1' en statue i jernstøbning,
t•)g sig sammen til at fløjte til
pause,

STJERNEDRYS
første halvleg havde først
Troels haft en stor chance, inden
han tog til Laos for at bidrage
ved en velgørenhedskoncert ti 1
fordel for en af vesten hidtil
ukendt lokal frihedskæmpende politiker, og dernæst havde jokeren,
klubbens svar på David Fai rclough
( Verdens bedste 12- mandl, splejse•je Klavs "112 skridt pJ meteren"
Kjærsgård et skud i sidenettet,
S•)m mange el lers havde set inde,
Dette prægtige stykke mandfolk,
med sit uforudsigelige spil, vil
uden tvivl blive savnet , når han
givetvis snart begynder at koncentrere sine aktiviteter om klubbens
flagskib l,karleholdet i håndbold,
Efter at have kommet sig over de
obligatoriske bøvs forårsaget af
de i pausen indtagne colaer, tog
gutterne fat og da Peter Stadell
med et lumsk hug bragte de silkeborgensiske blåmejser foran ville
jublen næsten ingen ende tage
blandt dem der endnu havde luft,
Kampen sivede ligesom spillernes
luft lige så stille ud, så da Cimbrertyren fløjtede af var 74'ernes
et-måls-sejr en realitet,
Under henvisning til serie 6,2, 's
placering i tabellen på daværende
tidspunkt, påstod de frustrerede
bønder totalt ubegrundet, at vi
måtte have brugt ulovlige spillere, Disse smålige beskyldninger
tog de gæve sumpv i ki nger med et
overlegent smil, Vi havde jo også
vundet en velfortjent og vel nok
også chokerende sejr,

Tillykke
• Tiderne er tynde", sagde formanden engang, Ja, altså ikke vor s egen formand, for han siger
ikk e en skid der er værd at huske
på endsige citere i vores klubblad, Næh, det var såmænd den gode
g mle afdøde formand Mao, der igen
gj•)rde sig fortjent til udødelig
citering. Mange ting har han sagt
( han blev jo trods alt også ret
gammel) nogle ting sande og andre
knap så sande, men havde han været
med lem af 874, var vi jo nok kommet ti 1 at hedde "Oe røde dj1vle
friJ 74 •,

Ti derne er som sagt tynde og all rede i sidste nummer af RIPOSTEN
truede redaktøren med at inddrage
d kolde pilsnere i STJERNEORYS
hvis ikke medlemmerne oppede sig
og gjor de sig lidt fortjent til at
få dem tildelt,
Men det blev altså ved truslen,
Denne gang tilfalder de 6 kolde
fra kassen ikke mindre end 3 med1 mmer, nemlig Svenne, Lal og
.Tippe Tjald,

Svenne får den1 som en komnineret
fødselsdagsgave , fortjenstmedalje
og tak for invitati onen. Han gik
jo hen og rundede et ret så skarpt
hjørne for nylig (se derom andetsteds i bladet), og inviterede til
Abent hus,
Lal og Jeppe har •?•~så inviteret,
Ikke fordi de bliver 50 (det skulle da lige være tilsammen) , heller ikke fordi de inviterede alle
ti 1 party i anledning afendt uddanne 1se hhv som smed og HF-er ,
men fordi de har udvist en sådan
form for snuhed, at det er helt
uimodståeligt, De valgte nemlig at
holde deres fest samme dag som Old
Boys holdt deres afslutningsfest i
Saxild, Eksperter har beregnet at
de to unge 874-ere derved sparede
det samme som visse mindre bananrepublikker har i bruttonationalprodukt i statsafgift og flaskepant,
Tillykke alle tre,
Øllerne kan som sædvanlig afhentes i baren,

bant e. andersan
eut. ~."........."
&trupsgede 10. 8600 Silkeborg, ttf: 08-82 7566

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