Fra rygternes overdrev
- det forlyder fra pålidelig ki!de

**

BEDRE OG BILLIGERE

- at Kuma r ska I med i pos !-punk
gruppen SORT SOL. Ku111ar er blevet
tildelt rollen som s1..1J,

HEDE TRYK

RIPOSTEN
Boldklubben af 1974 · Silkeborg

æ>røve1 4 . BSOO silkeborg
telOS 823321

- at s~~ren Fis er blevet sJ vild
med ni1..1forcykler .. at han nu A'un vil
spise med kniv og hirgalfel.
- at Benny Bomstærk har !Jet et
bi/ob hos Ide-bo sa111 prøvesidder.
De møbler de r holder bliver forsynet med livsvar ig garanti,
- at Bubo sam jo nu er blevet fa r
til en datter avervejer at skilte
navn til Pubah,
- at bJde Thon1as og Lissa reagerer ag tror at det er dem det drejer sig 1.il!I , hver gang f1..1lk 0111taler
"den lille",

VI HAR DERES
NYE KØKKEN ...
Uforbindende opmåling

og tilbud når De har tid.
Selvfølgelig også om
aftenen
- en ekstra fordel
for Dem

- vtll'es for.11and Nic<.llae-N.~11rik
føler si9 snvdt. lian trot0 de ikke
s1,.1n1 det s·ent?re viste siq, at i1a11
hav&> f,~et arbejde i Sew:·itas .
Han troede• han var blevet head ··
hunted til a1' arbej de / 1)1' Secur .it.a ta i s1 n l,1 fe1~.1 b v BUCHct rt..'JS t"
·· fe s t11d~1 -~lqi'f. 1mdt?r d12n obl iqafori .ske toiletrensning elter Jrets
l.1bt.1 lagt117e klubfes t, udt.,1Jte . <1t
de a.rfie/&0 r under ku.11nil?liqe 'or -

Anforer Morten Nissemand, med det nu nedlagte serie 6.2.

KØKKENCENTER
.
06 8123 77

P.S.: Det er Thomas Mark nederst i bi!l eciP. t

&. ÅRGANG

hold,
·· !1111'1'.>rt'll udtaler lra sit h:1.1e
loran l,1er11s,vnet 1
at h,117 vil
s!.1 fte fra at vær1? Sclf1'vælq2r til

at være kanalvælger .

NR.4

-(J)

Oplag: 198 stk.

Hvem skal jeg tale med?
B.74 SILKEBORG
klubhuset
Mariel"llundsvej

Morten Risvig
Rylevej 21
86 81 46 85

Bestyrelsen

Niels J. Nielsen
Lyngbygade 75
86 82 71 52

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

Christian Simonsen
Skovløbervej 24
86 80 13 91
Poul Østerby
Balle Kirkevej 34
86 82 60 97
Morten Risvig
Rylevej 21
86 81 46 85
John (Zack) Sørensen
Adler Lundsgade

Holger Buch-Larsen
Falstergade 23
86 82 96 22

Keld Herlev
Rudbølvej 30
86 81 59 14

KAMPFORDELER

FORMAND
Chris tian Simonsen
Skovløbervej 24
86 80 13 91
Stephen Knudsen
Sa natorievej 14
86 8 2 81 39

Benny Pedersen (1)
Præsternarken 34
8653 Them
86 84.80 46
Benny Rønn (2)
Lyngbygade 69
86 81 58 46

Dameafdelingen
Lissa Juul
Vestre alle 34
86 80 05 49

Old boys
Holger Buch-Larsen
Falstergade 23
86 82 96 22

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

UK old boys

Kresten Knudsen
Frejasvej 90
86 82 62 53

Støtteforeningen

Håndbold

UK

Lissa Juul
Vestre alle 34
86 80 05 49

Christian Simonsen
Skovløbervej 24
86 80 13 91

2

Kim Konnerup-Møller
Almindsøvej 30
86 82 48 04

Keld Herlev
Rudbølvej 30
86 81 59 14

SPONSORUDVALG
Kaj Veng·
Baunehøj v ej 67
86 80 24 64
Henning Nielsen
Falstergade 12
86 82 67 54
Finn Herlev
Bakkevænget 87
86 80 06 05

lederen

Søren Adsbøl
Jacob Palludansvej 52
86 81 25 26

Der stå.1· sk1·evet: Klubt1ens 4 ,
hold rykkede 1;d 1 1991 t Ka.n je
det? Serie 7? NeJ vel?
Men noget. rigt.i,~t. er ,jer alligevel i udsagnet.
Bestyrelsen har truffet den
beslutninq, at 8 74. i l.992 kun
til rnelder l serie 6 -·hold , angive! i·~t fordi man har haft problemer med at stille hold i 1991,
Men far;ta er at det. ikke
tidligere har været lettere at
still!? serie 6 Il, Well - 1jer ti<1r
været probl•?ffl>?r, men disse har
ofte bestået i at no gle spillere
ikke gad spil le p~ 4, holdet, pS.
trods af at de samme spillere
havde givet tilsagn om at spille
p~. hol•jet , Fryqten fo1' at en•jnu
flere vil tilslutte sig den
hån•jfuld spillere, har bet y.jet at
UK nu sllppe1· fol' at ~~å tig9e1·gang
i 1992'

Jens Peter Jensen
Falstersgade 32 st.
9000 Alborg
98 13 33 19

Trist al denne holdn !ng har
betydet 4,hcldets endeli gt, Fo r
med t:0-90 sp1 l lere bur•je •jet. være

Finn Herlev
Bakkevænget 87
86 80 06 05

muligt at stille 4 hold,

Mogens Kjær
Serup Tinghøjvej 2
8632 Lemming
86 85 58 15
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SKOVBO PIBER sælger
ud af
hjernmeJ.,avede
piber.
Helt op til 50% rabat.
SKOVBO giver -medlemmer
af B.74 yderligere rabat. Ved aflevering af
nedenstående kupon får
du et afslag på kr. 50
ved køb af en hjemmelavet SKOVBO PIBE .....

B.74

Boldklubben af 1974
Silkeborg

50,00

--(JJ

• Johansen
Henning Johan8M.

V....-. v/MldtlYll8ftda Awll. 91C> SllUborg • nt. 08121413
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Nyt fra bestyrelsen

STJERNEDRYS

. Tillykke

"fon.> tale gør ingen dJSkoskaster
gravid', sådan lyder et ret ukendt
09
af uforståel i·~e grunde meget
overset ordsprog, Det ordsporg vi l
vi helle r ikke he1· i re daktionen
3idde overhørig,
Flere gange i de t sidste år har ·
r2 1jacteu1·en for dette udmæ rk ede
or9an t.i·uet med at. ind 1jra9e
de
kolde pils
STJER/VE/JR!'S, ~1vis
ikke medlemmerne oppede si 1~. Det
e1· ,jog indtil videre blevet. ve1j
truslen. Men det er her ordsproget
viser sin totale anvendeliqhe 1),
"Dt>r må statueres et. eksempel",
sagde han ( redacteuren) efter at
re •fakt.ionen i timevis fo1·qæve:;
havde siddet og gransket. deres
in1jerste '~emmer
for at finde
vær 1ji9t. t1·ænge11de blandt. klubbens
mt!dlemme1',
På det ti•jspunkt var det redacteuren K>:1m i tanker om et ande t
;pmmel t og lidet kendt. ordspor13 :
"Du skal k1qg~ lios dig selv, nar
du h.~ r kigget hos de andre", et
ordsprng de r el le1's mest. bl iver
bru·.~t i kort- 01~ terni.ngespi 1, r11en
som oqså med en vis 1'eievans kunne
bru ges i dette tilf æl de, Qg de t

qj~~'desåhai~u~f:~de

sciørgsmålene op:

Der b1·edte siq en andæqtig
tavshed, n1ens tanken slog r od i
reda.kti1)nens bevidsti"1e1;i og klangen
af or·det ekkoede rundt i det
støvede rum, men det varede ikke
længe før vi !:unne indse , at
redacteuren i1~en havde l.rn•jfanget
noget helt 13enial t. Sidst var det
jo som bekendt en søn ve 1j navn
Lasse, men denne ganq lå det pa et
helt andet. plan.
Vi vil derfo1' fra. redakti@ens
side ile med at ønske Redaktionen
til lyke
med den store Vil!l'd1gr1ed
i:11;i ikke mindst med de kolde pi Is,
Nyd defi·1 , I har ærli 1~t. r.ig redeligt
f,,r+j,~nt defi11

-· " - " · .

" Hvem er det der dag efter da•;i,
uge efter ui~e (osv) ihærdi·~t, >Jg
med i l1jhu forsøger at, gøre noget
for alle kl ubbens andre medlemmer?

PS!PS!PS!PS!PS!PS! ~

FINN ER TYK"
4

'lvodo1· blev l9J1 et andei'lei:es

Hvem er det del' helt useJ.viskt
kun ånder for klubbens ve og vel
0 ,~ sågar qår så langt som til at
sørge for at også eftertiden, hvad
enten 1jen vil el ler ej , har
muliqhed for at følge med i hvad
dei· ·-virkelig rø1'te sig i den
danske befolknings lille udval 1;ite
f11)k i 8 74?" 01~ svai'et dukkede
fl'em som en sol i mørket, og med
bævende stemme og en lille indeklemt Ure i den ene øienk1·oq
udbrød redacteuren: Redaktionen 11

·~
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I
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74 7

Oet gjorde det, fordi:
- vi fik nve, større oq f ine1,e
!i lublok:al 2r
- Old Btiys rvkkede oD
1

- damerne ikke blev nummer 2

- støttefore11f!7QP.l7 præsterede et
pænt regnskab med stigende bruttoavance
- serie 4 rykkede ud

- F11bbv kun lik 1 i·Mt kort (!9
slet inaen b.•~rn

så kom ikke i)g sig at 1'3'31 var et
år uden store omvæltninger i såvel
ve1•1fon som 8 74,
8estyrels1~1·1

vi 1 ger ne takh·~ sp1:mso 1·e1· , annoncører, ak ti ve såvel
som passive med l emmer , redaktionen
med . flere for et godt og positivt
år , Vi ser frem til et ny:.
begivenhedsrigt Ar i 1992 og håber
på god >:•pbak ni nq ori\k 1· i nq ~· lubbens
ananiJefl\ent.er,
I ønskes .~ 1 le t- n ·~l ædel i >; J l.A l o·~
et 9odt nytå1·,

- saren F;ster takkede at eft er
mange Ars virke i Stø tten
- l'førch bli:v "gift" og fik b.<'i/'17,
med Lissa.
- Formanden fik nyt job
- 3, ho]det havde holdleder - af t'Cl

til
- hindboldafdelingen blev k lubbens
tlagskib, t.1t )~ oo rykn i ng til
serie '2
- Klavs Kjærsgaard kan kalde sig
1. holdsspiller
- Afslutningsfesten blev skæmmet
af vandalisme
- Næstformanden blev Supersvarer
- Kaj Veng blev tæmmet
- klubben fik 11v kasserer
- Ri posten fik sin gamle identitet
igen og udkom A gange
- klubben fik nyt E08-,qnJæg,
hvilket dog først kan 51:?5 1

næs te nummer
- Mo9ens F'ophå1· er indtr!.l.dt 1
redaktionen
·- VMl:?S tilhørsforhL1ld ble1· draget
i tvivl
- byens bor gmester og viceboromester besøgte klubben
- 4, holdet r,vkkede ud

.Lb._.Lb._.Lb._.Lb._.Lb._

"'17" "'17" "'17" "'17" ~

$ (j.
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SIDE 6 OM OG AF SERIE 6
Hej, så er vi rier igen med alt
nyt om serie 6, Ikke engang vinterh1, ned•;roede in•jividpræstat.ioner eller the Julekalender kan
h•)lde os fra at udsprede de for
den benovede verden si livsvigtige
informationer fra de to stærke
hold .
Turneringen er jo nu veloverstaet
for bei;ge hold, •)•~ me•j rette kci.n
man vel sige at begge hold fik den
placering de fortjente,
6,2 spillede jo meget stabilt
nele turneringen igennem: så tabte
vi lidt, så vandt vi lldt og selv
!)fil vo1'es hjemmebane The Hill i de
sidste kampe var blevet vendt si
den blev til the Hil lside, på
grund af en eller anden lille
ligegyldig ledning der bare skulle
være med til at give mere lys til
de naboer der i forvejen helst
ville have investeret i en svømmehal, siden de nu alligevel altid
befinder sig med deres danske eller for den sags skyld udenlandske
bagdele i vandsk1;rpen gj1)rde det
ikke den store forskel .
Men trods alt n1a man si·~e, at på
serie 6,2, er der ingen der kæmper
forgæves , Enten kæmper man >Jg
beviser dermed at man enten har
ambitioner el ler at man iH:e
r i1~tig helt er klat' over hvilket
hol1j det er man spil ier på denne
dag, el ler ogsl kæn1per man i det
hele taget slet ikke,
Serie 6. l - Det stær ke hold - så
1 lang ti d ud til at være voldsomt
interesserede i at blande sig i
topstr iden og måske endda kæmpe
1

sig frem til en oprykning, men
ak.,, selv Qm .Jacob Iskold ind
imellem spillede sig varm, blev
det ved forsøqet. , for i de sidste
kampe
svigtede
altafgørende
heldet, modet og koncentrationen
og nederlag giver som bekendt ikke
ret mange points,
Nu er det så spændende hvad vores
bestyrelse i deres vished finder·
på for næste år, Skal vi have 2
serie 6-h•)ld igen, eller skal der
kun være 1 og dermed istedet 2 Old
Boys-hold, eller hvad7
D•r kan siges meget både for og
imod, og det vil der givetvis også
blive gJort, og jeg kan da kun
opfor1jre så man1;e som mul iqt til
at deltage i diskussionen,
2 mege·~ fremtrædende se1' ie 6' ere
blev ved årets afslutningsfest
betænkt (eller hvad det nu hedder)
med Svennes gaveregnsudfoldelser
Sl)ffi et tegn pi at de herme1j b1ev
kåret som Arets Serie 6.1 'er og
Arets Serie 6,2'er,
For 1'el'lles vedkor11mende blev det
helt. som ventet Kim , Skønt li.den
af st.atur har denne mand en vis
evne til at fl sig møvet ind
allevegne hvor der er noge t at få ,
og da han JiJ for det meste har
patent på 6, 1's fidus, var det JO
meget naturligt at væ1ge ham,
2'erens mand blev heller ikke
uventet. Holger. Ikke bare stil lei'
Holger ji:i •)P for ethvert h•)ld dei'
mangler en spiller, men han gør
altid en stor indsats pi banen, si
længe trangen til en smøg ikke
holder ham på sidelinjen,

Hl1dlllld
PI trods af at jeg i sidste
nummer af Ripost.en ikke 1i9efi'em
blev opfordret til at lave et
hlndboli:Hndlæg , gør Jeg det all igevel,
PI det sportslige område kan det
ses på points ti 11 ingerne, at det
går virkelig godt især for
I.holdet, V:i ligger nr. 1 med 14
points f 01' 8 kampe, På nuværende
tidspunkt tales der allerede · om
hvilke kampe der skai. tabes fi\e1j
vilje, (Do·~ ikke karnpene n\01j Sejs
•)g Galt.en) Der skal do9 tilføjes
at det har vist si•J i de sidste
kampe at være visse scoringspMblemer, Det.te skyldes hØjst
sandsynligt savnet af Klavs Kjærsgaa1·d,
Vores 2,hold klarer sig også
vældig fint, (Hel' vil jeg •;Jerne
opfordre Benny Rønn til at bJmnH~
med ind læg)
.Jeg vil som h1;ldleder fremhæve
det utrolig go1je samn1enhold hvor
det ikke er det stoi·e proble1t1 at
samle spillere, men at begrænse
holdet til 10 mand,
Vi har i hlndboldfafdelingen fået
et hold som er professionelle ti l
fes ter (ros Benny R~nn), med for
eks, vores "ryste-sammen-fest" med
gule ærter, flæsk og snaps, samt
vores sidste julefrokost på Målet,
Tak til vores sp>Jnsor Bjarne
.Jensen, dog vi i lt'Q opfcirdre de
gamle aktive og passive medlemnier
til at deltage næste gang,
Serie 4 har indkaldt til afslutningsfest pl Målet d, 14.3,1992,

KONTAKTPERSON:
Benny Pedersen
tlf. 88 84 80 46

8_J_4_______________JLl_Q__lJS!A.:...D..JA.
Sejs·-:3vejbæk 2. 7 6 0 l 119- 71 12
Galten GF
760
99- 67 12
Låsby
7 2 2 3 83 85 6
ØBG
7 3 0 4 72- 77 6
Stilling IF 2, 7 3 0 4 71- 82 6
Sorring
7 2 I 4 79- 95 5
Silk. KFUM
7 11S.SS-96 :3
Gødvad GIF 3, 7 0 0 7 52- 88 0

Galten GF 9, 9 8 1 0 147- 84 17
Grønbæk KFUM 9,9 6 1 2 128- 86 13
IF Centrum 2, 9 5 2 2 145-104 12
SIF
9 6 0 3 127- 96 12
SIF 2,
9 6 0 3 125- 98 12
ii..1.L_______j_A_l_A-3E.::___~~VS HK 2,
9 4 0 5 101-102 8
,,
_.., '38 6
Sejs-Svejbæk 9 •J 0 6 PIF Centrum
9 '•i. l 6 108-118 5
Graubal li: IJGF 8 l 0 7 64-109 2
Uldum IK
9 l 0 8 65-175 2

.

Køb dine sportspræmier hos fagmanden

GULDSMEDEFORRETNINGEN

Friedrich
TOllVH 101

HOO SlllHOOG

-

TllF. 091221 20

FAGLIG VEJLEDNING - EGET VÆRKSTED

VETERANNYT

SIDE 9-FYREN

SØREN (FAR GÆSTERl FÆSTER I I
Din alt. fo1' t.id1ge afrS'jSe fr a

udvalget t i l
berørt

1) S

hulket

~;å

støt te, ~ar
F&ktts:< har v1
meqet at Sjæ fen rrat·
offe~t l 1g

,j~1 bt. ,

hfa t-. r·.~ d
og svamp, Meri dett e at reJsel
bette '.)fre.n, kende v1 al.l.e - er
S•)01 at miste en k•)s\.elig fl<.1ske
å.kanc:er i skoene 09

~:vend

whiskey,
Her bede1' Jeg :il le , rne•J de f ulde
fem 1 behold, at bevare roen - NEJ
ikke ro-en - men at tænke tilbage :
Da si.ren n:e>:j IJSkddiq , j1)fl1fruelig
modenhed startede i St•tten, s ~ ete
de1' en sand ~b•?nba1' i nq ; Vi l de
his t ori er fra kuk-kluk-klan møderne Strens anskaffelse af en ny

Esc or t L.H:ht , filmen : "SØ!'en ser
rødt nh ·han S>?r en sort-·::;kade",
jow, de t. vai' ba1'e dej ) i. qt, s~
manqen i:•n '~< anq ·~n ak der: nye
Mes s i as havde t il før t Støtten,
He r kæ r e læser er ikke tale i: m
ni::i >}:'t. •:> ver JOi' disk , neJ f anme nej,
der er t. ale om ~) ø r-en i' ra fjern1

varmens udgravning
k t' ys dset.,
Sørens kollegaer,

Ke J J.strupkaldet

r'..lan-

dannet
sm&
medlemmer,
ha vde
underjord isk e sek ter, hvor mange
hve r to rsdag 1 Sumpen kunne se
deres dyrke lse af humle og Søren ,

kampe,

Foruden at være en utro li g stabil
spi.ller , ~: Ø•j emæssigt, ,jet. ki kser
f aktisk kun nar fa.nnll en skal
t' undt om :)låensø, Jytte ska l t,i 1
lærerrå.ds1Y1Ødt:, .je1' e1' fami l ieweekend n:ed hele klanen, een af
pii;erne ska l køres t.i:t sport. 01~

fremført
med
en
sømandsvise i baghånden,

skummel

V1 vil krydse fingre >:»;! dem 1jer
har drukket for meget vil krydse
knæ, for dit otium
Sump, og husk Søren:
'.3t..em l'Ødt,

l

vo1·es al .l es

1

drik grøn
arbe j d

sort!

P~::

for interesserede kan op l yat. Lit.tie Bi9 GrVis og
vem1e1', r1a r le'.~ med badedyr hver
torsdag
kl okken
20,00
ifved

ses,

Højskolens oøl,

andre vigtig små.ting , er Kelle
r11eget aktiv _ i best.vrels1.:n ,
UK, cl skolebænken og t i l træning,
Kelle er og b ~i ver en slor spiller, Rygterne vil jo v1ae , a t
efter
denne sæson 2, t. have
spillet. førsteholdet tilbage
serie S, vil Kelle hellige s19 Old
Boys bold - nu er Old Boys jo også
rykket •)p så 1jer ser· Keld s1n
mission,
El stoPt tab f o1' førsteholdet ,
for Kelle er nemlig een af dem der
al tid ha1' bi:! med og som al.ti•j
gerne vil køre til kampene,
Til slut \ denne lille lovpr isn ing af f(elle vd Jeg gen1e
bede al l.e •:im, hverqanq di: ser riarn,
at tr ygl e ham om at tage en sæson
mer e , Vi manqler sgu den bil,

1;gså

videofi l m han ser pr, daq - al tid

KÆLENAVN: r'.ELLE' PER I , 8AMI:: I
"KELD KELD PAS DIG SEL'" , TEENAGE-

I

f(ELD, , ,

Vores a 11 esarr1me11s KELLE 1 1
K:eld har, hvis 1jet skude være
qået forbi nogens næser, været med
ti 1 at stifte. klubben, Det første
Ar spillede de i lyset fra adskell 1ge billvgt.er •)SV osv osv, j•)\11

t/!!.terJzfA

jow den kender vi

Honrupsgade 24 . 11600 S1l~ei>org
Tell. 06-112 28 40

stadi1~væk

S.ØREN Fl5TEh'.: "Jeq æder ikke s1Hfe

8

ti lhør:.forh1J ). 1j til 13 74, vil Kel1j
nok blive den første der vii
modtage nålen for 2532 l,holds

Den Søren der blev hidkal•jt fra
sy'byens boligkvarter og til
f relse af stamgæsterne i Sumpen og
deres
nedgroede
behov
som :
ch1ps,øl , peanust, pølser osv,
Nok om behov, pengetab og øl, for
når alt er tilbage , vil der stå en
pl i gtopfyldende Søren, der forstod
at skabe stem11in1~ o'.~ ".Jeg skal qi
dig diskussioner", for ikke at
glemme hans helt fremragende
his t orier fra det virkeli ge liv,
eller i hvert fald fra 1je .S - 10

s ~' in t"

1

PS : B1lleoet er laget omkring den
tid da Kelle var cirka 3 år
1;iamroel , Denganq var han 1, 28 m hØJ
og vejede 34 kg, Kelle brugte
denganq

st>Jfble ,

men

~:un

ved

s1 r l1ge festlige leJligneder .

men Keld kan

en J.ille U1r1.=: i
øjenkrogen,når han fortæller om
det - og p~. '~rund .:;.f dette lange
få

9

KVINDEN BAG SUCCESEN.
I

anh:dnrn•; a. 1 den fcrest.3.enc;,~

højtid (Endnu en diskrimination af
os un17er 1, 7.Srrr' ! ) . har vi val:~ '; at
omdøb~
·',1(Vfl!/lJEN BlfG SUCCESSE.:Vi t j. l
1

"DE /\ENOlE S/'f;f 'S fØh'SlE Jill.''
O·~ der 1?1' J 1:i sma nok at ta9e 3.f.
8runo, Pr)L.:Jsens ijen bet.te, chefredacteurens egen lille cremebolle
osv osv.

Vi har va lg t denne qang at besøge
en af klubbens nyere spi ll ere, Han
vokse•je op i en lill e by kaldet
Brands Haich i England, efter
man9e .~r endte r1an i 8 74. Resten
el' bare kedelig r11storie , S01i1 han
gerne vil træt.te jer med riv is I
soørq12r harn, Dave: el le1' David.
jeg -er aldrig b!~vet he lt klar
over hvad han e·~entl ig hedder
rigtigt, men engelsk er han og
ble1~ 11 Ryqterne vil vide, at 1~run1jen ti l at han løber så hur t iqt
er , at en snes retsmedicinere nu i
~1am for a. t
obduceret som strandvasker 1 1 Denne letbenede teknik,,,
undskyld
fod bo 1dsp il , , ,
ne J ,

1:3 år har været efter

få

harn

spiller,

01~så

kal,jet B 74's svar

på "Den Hvide Tornado" er udset
til at skulle int.erviewes til

FR,DAV : Han er ligeså hr.utiq rier
på banen, (Udtaler fruen 111ei:i
et strejf af blusse! på ki Merne ,
Denne fatielagti9e kvinde som med
et
minimum
af
st•tte
fra
flygtningenævnet alligeve l tog
Dave/David til sit hjerte)

RIP.' NeJtak, vi h.:i.r l,1et den te
vi kan kons·umere og desuden er
kfokken oveir 3, Et sidste spørqsm.41/ Kan vi regne 111ed Oive/0.'lvid i
klubben de næste sæsoner?

RIP.." Det er jo en ganske fortræf lelio dreM I her har f,4et , skal
juJe/1 s.4 1;;1des her el ler hvad;'

SKS vil have ham, er det godt at I
kan på.ta1.~e jer dt"t store soc i.ale
ansvar det er at have en som Dave ,
God bless Eng l and and 8 74 ,

som

RIP: Hvord,w er det lJ~qe pl!ldselig .~t være blevet far.;'

DAV: Heavyyyy, baby , Dren9en er
bar' dejliq, Det siqer siq self,
at der gå; noget rnere time med
det, end jeg havde counted rned, SI
må jeg blot runne det faster,

FR,DAV: Vi regner med at r1oi je
julen i Danmark, Skulle der ellers
være en kop tea mere ~· Dg i:le her
scones har jeg selv baqt .

FR,DAV: JAI 11 Dave hai' fundet
klubben, Når hverken England eller

1

RIP: Er du kom111et for at blive

J

B 74;'

DAV: Yearn, man, Good klub, Nice
qood klubspirit. Qg så
fik jeg prøvet at playe i serie 4,

mennesker,

R/Pi Fru Da ve/Da vid, Hvordan er
Dave/David i det private ,

$$$$$$
KJELLERUP
HVIDEVARESERVICE
Bjørnholdt
Fuglemosevej 3t1 . Tlf. 88 23 40

RIPOSTEN ,
Det vi l sige ikke kun Dave/David ,
men nok mere Bette Dave/David (den
noget mindre hvide tornado), fordi
det er hans første Ju l

ØØl.ilØ

Bette Dave parat til at gå i kamp for storklubben B 7 4.

Efter at være blevet budt velkommen på en snes engelske dialekter,
sætter vi os ind i de lyse og ven1iqe l1)kaler, rndret.tet i typisk
engtdsk Tudo1'-stil 1 09 st:i.rter

interviewet,
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benta.andersen
Md. vvs lswt 'llW · . . . _ .• ._..
&uupepc19 10• 8800 s..borQ,

,,t oe-821see

11

Uter at havi:.- sagt farvel til 1je
3 som straks gik i ganq med at
.J uleoynte , t•)g vi i :3umpen, hvor
vi iført 2 kolde fra skabet, gik 1
gang med at skrive interviewet
rent , Imens vi gjorde det, kunne
jeg ikke l.ade være meij at spør-oe

FORMANDEN ER .JO PT IGANG MED EN
GENNEMGRIBENDE RENOVERING AF ET
HUS I DEN SYDLIGE BYDEL:

F1·eda9 den 29, 1.l,3l afr.•)l,Jt
Støtt.eforenin9en ·:>rdinær General-·
f!Ji·samling i Sumpen, De c:1, :lU
fremmødte valgte enstemmiqt Finn
Hel'lev til di n1~ent o-,~ r12:n

mig si2lv: Hv•:i1·for pokker Qav ba,je
i:'
•·
... ng.tand i:"~ ~;KS denne p1·aqt·~ful1je
mand i'r! t løb? En tinq e1·" s~1kke1',
vi er g1ade for at han tørst stappe.je i B 74, Vi ·~iv er ikke s l ip på
ham igen , God ·b less Dave/David and
the rest of the White Tor nado

forikrede at
var lovlig
Deref t.er '~av
tens formand
Simonsen, 09
ninq ,

farnily,
b~·~Jd

".lul

t

- Du har hængt spejlet ofllvendt,
Niels Henrik/
·

TEST DIN VIDEN
Ethvert videnskabeligt blad med
respekt for sig selv præsenterer
hver gang læserne for en række
spørgsmål af essentiel karakter,
Vi her på. redaktionen af dit eget
klubblad vil da ikke stå. tilbage
for noget andet blad, så derfor
præsenterer vi her:
TEST DIN VJDEN Ol'f 8 74,
1)

Hvilket Jr blev 8 74 stiftet?
a)

1912

b) 197 4
c)
2)

2045

H11ad hedder fMmanden hir 8 74?
a.J Niels Henrik Buch
b.J Niels Henry Buck
c) Niels Henrik Buk

12

Generalforsamling i Støtteforeningen

3) Hvor spi JJer 8 74 sine
kampe?

hje01flle -

a) Arena-centeret
b) Nordvestbadet
c) Silkeborg stadion
4)

Hvad hedder det fantastiske
organ, der netop nu er ved at
sætte dine s01A grA pA overararbeide?

RIPOSTEN
b) RI POSTEN
c) RIP OSTEN

a)

5l Hvad stJr bL1gsta11erne l!K ftir?

a) Undtagelses komite
bl Uelegante kratluskere
c> Udtagelses komite
Blandt alle læsere med 6 rigtige
vil der blive trukket lod om en
fri rejse for 3 til det nordøstligelige
Uzbhekhizthan med
partner .efter eget valg,

Gene;alforsa~linqen
indkaldt asv o~v.
nan •)i'det t.i 1 :;tq;tChristian "Købmand"
dennes k•)rt e tiei-·et.-

Christian berel.t.e·~e o.m den st.oh?
istandsæ tte lse af klubbens lokale r
0 1~ bek 12,9ede 2t folk eHerht:nden
skaltede og valtede med disse 1 en
sådan 1]rad, at 1:le 1?fte1·!·,f.tn•jen
li9ner den 9amle SUMf'EN , Der t:ilev
derfor opfordret ti i at. <d le pas·
seije bedre på lokalitterne, f,eks,
ved at hu sk e at, stll le sine bmme
flasker op i ba ren når man alliaevel skal gå, Man må heder H:ke
vade ind i 'de hel l ige haller"
iført møgbeskidte fodboldstøv ler.
Dette især møntet på de , der 1 den
kommende tid vi l r11Øde or.> t.il
vin te 1' træn in~; ,
Herefter læste NilhJi' reQnskabet
op post
for post,
så
l nqen
k1.mne/b1.mie h1isforstå det,, \Jndersku,;jdet. på ca , ::::8000 var OK, nt1r
man tager i beha·~t.nin9 at klub·"
lokalerne jo blev istandsat far
det 3-dobbel te, De\. eneste Nll ler
var utilfreds med var teletonud1~itt.e1·ne på 2500 kr, Det er alt
for meget., udt.ryk\.e rir,

Søren Fæster og Morte ~ R1svia var
DA val o og Slren ønskede ikke
qenval•;;, l. stei::et bl.ev :3tephen
"c··-' J "f
I
, .
"' " l'r-.i. 1u':~sen
va191.
og Mod.en
Qi?iWij] gt

,

F1 nn

til

revisor oq Søren Fister oq Karsten
o:·i"
.,. ' 1 J~ bl ev rev1 so rsu~leante1\
-~P~·-v ~ct!
'. ~
.
.
~1 ~stn 1vn te dog under forudsætning
af! at ha~1 er i l ive ,
Støt~eforeningen vil arranaere 0n
form for trtathlon i· vi"iø_1• uq
·
!~ 9eledes
en da~ ~t urnerina i
..

_ 11

~

:=eb/!'ia 1·ts, f1an vil 1 q1:id t.:.j blive
:nfc;·mere i; om tli:!spunkt.ei·nt~. ble'<
der endnu enganq lovet :

Til sidst bragte børen Fæs ter
pr:)tdern et. me•j "di? nye" nh:>J!eri1ML'I'
op,

Søren

enqa9e1·er

~1ener

·:;i•J

i!:kt:,
i

nok

at.

akt ivi teter/udva '.g og de f or

eller
>-,y;J .1!:.... ,,,.
._,_.

mindre

kører

. '' f' 0
. l'gr1. ..l
~el·.'

disse

kh~ bbens

me r e

pa frihjul,

. . oqsa. eP helt..
1q
LliHcep'~ab1?.lt,
Dette nL ,Jen ny
bi:it..vrelsf.' arbejde 0;:1 f in~:h.:. 1.?n
1 •

, T~.:!:. a:.leirsic:st sk;mrosti;~ f1,!i.e i.s
Yenr1k tormand Søren Fæster for
si t s \. o!' e ar be ,', ,".,·r_, i• ·=-"
·-' ·.· ."
,. t 'l·t:~ 1-I ,
hv ilke t da også ~d!•æsle et kæ~pe
b: fald,
Så var Genetalfi:,rsar:d inQen ovre
oq folk klrnne kon1n:e 192.nq. med det
væsentlige, neml10 at drikke øl oq
spille Hest, Sp;...~ E:,:ion, 1·;::·1i:ebu::c:

::ller Dart ,

kass~~r·e

mens Torben Bjørn kikkede
nervøst ned i gulvtæppetl
Regnskabet blev godke~dt uden de
ren,

store armbevægelse~ .
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Portræt af n B. 74 sponsor
'~;j_ l~. : ebor'q

stao1):1n 2n ~?J ler c1nCt:!n
lJ~~i dt:ir t.-1:: el ;ey· ar1G en
K;.:rnip .
.5'flkFBlA~JiRlt/i'I - stt:1tw1en '21'
1 id t an~~Øi~(:n oq i'Usten f1}l~n .:i ll. i . .
qi,~ Ve ~ mt: )~ t.:' n ~~ t.V r k I~ ~I I) !:'I E; t B. f i:j f:
da~~ !

w1:·: t

~ågel1orn

der

s~:b sfa 1· t er1
~

! qa!o~~~

mod

daqe

adv~rede

torr~dere1ske

skær

f arv.:indi.?t,

Personen bai~ ~Jet.tti ~ f!)ponere11dt?
j.~~:~ so~ man 1nåske skulle
t1·0 :1r)g1Jn f :'V•]br1tiqy1jenr:Je fre1:d,::1··

organ er
ning,
11

Men

alli~evel

kender alle

FFJEREN' .

''6/?øNNEfr'" e 1 ler
' NH
b2teq11~f l :.8 Dt: res
skr:VL':rt<<.nl n-1121w1" . i·:an fortjei':H:r
r11ere l~nd no1.~t'n d.nden
End el i1; ·::·r· 1:Je~ 10 ikkt>, som de
fle:; •. e jo \"lr)k ved, ·3 tø:·1·e J. ser: det

SILkEBL7R6 2 u! eq

k:om111i:r iHl på, Den ov\>!·bev1:.;ni.ni:1 r11a
Bjan!i:: Jensen r::;q'5ii. h<r~e t:aft, da.
1~1an 1 1982 ftbn~:Gf2 11A'LE1~ for stc\'t
er de\. tH:e . f:\t?\" d\:t er h>1:dt af
Gud og hver m~nd og et p~r styk ker

mere. Der er bare tryk på - altid,
Det. e1· faktisk blevet et in-ste·:1
både for fol k der er et el ler andet ll1dt~nfor spc.d.1?11s ve1'den, de~1
der har været det - oq sA alle v1
and1·e,

NA'LET li. ~rner lidt .~fsides
Bindslevs Plads, men det er

noget

~roblem ,

folk

finder

ved
iU::i::

c0t

all1qi? v8l, ::;~. li 1;"em2qet hvi.lken
b•?tydninq man l iqqer
11avnet.
lf.4U:"T, så bliver der a 1tsa scoret

)

J

en tJL~l rfor p& :>~f! r:l e t' V1 ved det '
V:::res 1·esea1'ci·1 har som :;ædvanl iq

vær 2t >}1'ui1.:J i q,
Vores opmær ksomme læser· 1 Tho1'shavn vil måske qernf. have •Plvst
hvad ''FEJFREN" og N.4L.ET ha:' me•j
hrnanden at '.~ire. .Jo, han f.\'
1.ibL>r·kelni'!\' på MALET .:19 han passer
fortrinligt i mi l jøet ,

ll~1· 5es f/

74 's~.::!;· iilh7domsaf(fl,::!}1nq i
qanp "~:1 t."'d de;7 benhJrdt.~ t.r.~nina
til fo rårssæsonen ,
1
; u1d

f~ir~t

~I'

1 aa1') . /) t:1 l
gh I UJB i U,_;Jet p.~ o~; "" 1.:d!JJ;:ir
~fc1 hdlhefl...-Jdt1 t.:i-lt.jJ7fei'

1?Ja/1

ke>iN/Nef.

STØT vore annoncører -de støtter os.

Krofatter og en deltidsansat skurekon
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>>I STJERNENS TEGN<<

nødvendig , så OK ,
Ser du, ,ieg startede i Silkeborg
KFUM,

Lørdag den 10, august 1991, fik
8 74 en IRONMAN !

ikke mere tid på sport end da .jeg
spillede fodbold ,

Efter 1 time og 22 minutters
svømning, 6 timers cyklinq, 4~
times løb •)g 20 minut.ters omklædning,
kunne
MOGENS
SØRENSEN
- passiv Medlem i B 74 i S 1l.r -

smykke

sig

med

denne

sjældne

ti te 1 ,
Hvad får dog en ellers rimeligt
Mrmal mand til at gennemgå disse

MS: Cykelturen, Cirka 50 ~:m af
t1..1ren fo1·egik i strid vestenvind ,
Jeg ønskede flere gange at jeg
kunne finde en god undskyldning

for at st.å af,

strabadser,, ,frivilligti
RIPOS TEN

inviterede

Mogens

til

dette spørgsmål,
MS : Nej, jeq t.ror taktisk ikke

mi·~

fra 'fodboldbanen l fl ere •:imgange, Da j e·~ så fik en ledbåndskade 1 august måned oq mitte have
benet i gips i 4 ui:ier, valgte jeg
at stoppe med fodbolden, 1 forbindelse me•:l qenoptræningen efter
skaden, fik je9 ideen t1 l at"
fortsætte og intensivere træningen
med henblik på at ·~ennemføre en
I\' •:rnma n ,
lUPi Skal 111an ændre sin levevis
for at h1Ji1111e i den farMdne træning .;'
r~1dikal t

han var med, Han er iøvr igt indbegrebe t af en sand sportsmand, En
virkelig virtuos på en fodbold-

bane,
Nej, helt alvorligt, Jeg var
•:iverraskende frisk på hele turen ,
Jeg drak 13 lit er vædske oq alligevel tabte jeg 7 kq,
( Så skulle Mureren alligevel have
været med",tænk dig , 13 lite1· er
39 Øl, og så tabe si13 1 11·ed,)
Jeg hai· læst at man normalt forbrænder 2500 kal, på en dag og at
dette t.al er cirka 11 000 kal,

under disse forhold,
RIP:

MS: Egentlig ikke. Jeg droppede
burgere og spiste i stedet bananer
og pasta. Jeg drak også en øl i ny
og næ og var iøvrigt til fest
weekenden inden kon~:urrencen. Fra
april måned trænede jeg cirka 8
timei· om U(:jen, iwor andre træner
langt mere, Jeg brugte faktis k

16

j eg over i SIF, Som
junior kom jeg på et udvalgt hold ,
jeg bl,a,

spi l lede på ho l.d

med John Sivebæk og Troels Rasmussen,
(F1)rkortet af i·ed,)

Fortæl

os

li). 11, 1391

med

rø•:J.
RlP ,' A~rn du bruqe
lro1101an U 1 noget;'

titlen son1

M'.~:

MS:

faMeme ja, meget store
endda, Jeg følte faktisk at ambitioner ne blev opfyldt, .Jeg spille-

NE.J t

Ja,

106 l.holdskampe i per ioden
1979 til 1987, Jeg var således mea
pA turen fra Danmar ksserien til 2.
division, og nåede at spille noq l e
enkelte kampe med Vigqo jensen som
t ;·ænei·,
!stærkt forkortet af red.l

Rlf': Hvordan blev du medle/J/ af B

RIP: Har du

11Vt'

ambit.ioner/111JJ.;'

MS: Næh, jeg i:.-wrne n1~ske tænke
mi9 at rej se t.11 Si lkeb•:irq ior at
deltage i en kvarl l ro nman en gang
imellem. Eilers v1! jeg ayrke iidt
mot.ionsfc"jbi:>ld , Vi e1· eft.e rh ånaen
så manae "Qari:l e" S1 l.keborq-drenae
i K Øt1e;·1!wa1~, så. vi overveje1· at
lave et l ukket hold i KB til næste
år,

74, .?
MS: Jeg tror det var Ingvar eller
Jens .Jensen der anbefalede mig
k 1ubben, De sa ·~de at Ø11 et smagte
fortri nligt,CCARLSBERG ,r ed ,J
Da
Je9 samtidig er temmelig SO( ial t
anlagt (det sagde han sgu il og kan
1ide at have et qodt forhold til

HIP.: /'logens, du skal /'1ave t.:ik
f 1:iNii du r.,iad f3ge turen til
Jylland fM at tale med os , Hils
"værtens &>jJigste d.~me""
dil7
forfo~1 ede , dt? 9amle
74 'ere over
there og Per Haf11mersfløf.

MS: :3eiv tak. Jeg vil iøvriqt
9erne være spons•:ir i klubben. , , , ,

mindre klubber, var det faktisk et
kort

0111

di n

f~1dboldkarriere .

MS: Nej !
RIP: Hvorfor

den

verc!ens deJ li9ste da~\e , Og hun
fly tt ede alts.~ til ~;tenbroen, o·~
så va1' jeg hel ·ji9 at Jyske Bank
man9le1je en bankt:•et.Jent. i Birke-

RIP: Havde du ambitioner.;'

de

.Jylland fo1· bl,a, a.t f å sva.ret pa

MS : Det startede i 1990, hvor Jeg
løb .ind l flere ska•:Je1· som ~ioldt

allerede som lilleput

flytt ede
hV(I!'

RIP: Hvilken diciplin var hJrdest .1

men

MS: .Jeq er fo1·elsket . Jeg blev
fol'l ovet

ikke~

let. valg, Og så kan jeg godt 1ide
at 8 74 er en diarnentral modsætning til SIF, !øvrigt har jeq
overvejet at slutte min ka rriere i
8 7A, nå 1· jeg kiJmme r ti l bage til
.Jylland,s~.. ,, ,Hvem ved?

Og han qjorde det sgui Underskrev
sponsor ki:intl'akten, a'. tsi\ 1 :::a nt>:st.e
Ar er der en af vore æld r e medlemmer der skal spile i en trØJe med

teksten: TEAM MOGENS SØRENSEN
Sådan 1

MS: Det kan if.:ke '~ø1·es kort, men
hvis je·~ må bruge den tid der er

RIP: Hvad f§ r en gæv Jvde St'nl d.iq
til at flyt te til k:•lbt'l11~,1 vn l

Finne

Tak, Mi:imme,
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FODBOLD
·r j ah " ijet. .q:d:: ,Jo ik ki?. som dt:L t.t::
t..!dmæ r ki~de
bla ds
f;,)db ol Jr·edakt.ØP
·sp åe1j1: i s:i dste u1:j 1~ ave. T 1~1:) d 5 t.~n
1

1

to rmaed e
klu bbens
l ,kar lehold ikk e at
bevare sin s t at us son\ se rie 4
ideel

n.;i Jd,

udg a n g spos~ t io n

en

i:l11

r æk kf:

ne de I' l a.q

ef terår ets s idste halvde l vis te
s ic at væ re fa tale , Mange af
k a~\Pt:·ne bl ev i:.ctbt r11e1j snævre et måls afgøre lser, og de ber øm t e
margi na l~r va r s jælde nt p& ho lde ts
si de , Al 1' q e v~~ l vi l Jeg vo ve >Jen

'
j c.1·
·• - 1'1·ctl··'··
··~ . i·.. l' K~.
•.1,. ~_ ,1,"<! 1·i..
p:;.st.a.n1
;u11~e
sta nd til at. ):!verlevi? rned et s~\

relativt

s tort

· forsprin g

som

~i>)ld e t

r1avde nei:J ti:. V !~F t!O, i n1jen
i:i e .:i f 1JØr1:nde kci rf1pe , :;4 hiH man
i·,'"° '. le ;· 1 h: e flJ r '. j en\: at b ). i ve i
St.:? i' ie 4 ,
t·Jæste !\ 1' sth den al ts§ p§ seri e
S b1) l d. oi:i se! vorii mcin ,~e v:i l anse
dt:< t so;., e1~· nat,.irlig !i; ,ils~tning at
\'~nde
tilb aqe til se r 1e 4 sA
hul'tigt. som m u li,~t, vil jeq anse
•?t. :;å,jant mål soni væ r ende
ret

Dett e skal ses
lyse t af , at ho ldet bliver ramt af
en si kkert nier e end halvering,
u reali s t1s~ .

eft ersom man1;ie a.f f;( , <J. t.>N~r ii fi:;k e
og alde rsmæssi ge ~ rsag e r ønsk er at
hold >
? , Og sa st. ærkt t:t. andet.hold
har vi ;;;! tså ik ke, at vi ka. n udsk 1fte si mange uden en vis dekva! if icerina af ho l de t,
Men det ~etyder vel ikke s~ meget
endda, Vi 74 ' ere s ~l ler stadig
ruest for sJov , og om det så hedder
·se:' ie 4 el ler se r ie 5 er vel i og
f or
sig
rasende
ligeqyldiqt ,
Kamme r atskabet er det samme,

% de r er rnqen g1·und til .!\t
hænge med hovedet, og som Jeq
altid si ger :
11
$111i1 e they s.-1 id
life tould be !!1L?rse ,
So I did
and it i.1as.t"
Serie 5 sluttede for Gud-vedhvi lken-gang i mid ten , Uden at
være tæ t pg at. rykke op, og
egentlig heller i kke med nogen
reel f are for at rykke ned, Ho ldet
vandt som omtal.t i sid st e udgave
de kamot=< der nødve ndi gvis sku ll. e
vi11des , oq så dermed hell. er i kk e
r et meget mere , Man kan ikk e lade
ViHe med at t.ænke, at der må ha ve
været rr1eqet. me re i det. ho } d en1j
det viste , me• n når di?t ikk e behøves , Ja. s.~ er der vel h•:!l l. er lngen
qr und til at ans t. i· e111~e si 1~ rne re
end all e1·højst nødvendi9t., 8 74ånden fi ndes vel ikke mere præcist
end i netop dette hol d ,
Ser i e 6, 1, '~ ik alv1Jrl 1gt ned med
fla get
ef t erAre t, Den opr yk ninqsmul iqhed som hol-Jet ha vde
sc ii le t ~ ic t il ef te r det fine
for.h , forsva.nd t. stil l e men sik kert., ud i den mi•j t 3ydske efterårsluft efterhånden som sæsonen
skred
frem,
Det ene skidte
l'esultat efter det andet, me•j kun
få 1;ilæder som oaser i al elendigheden, Al 1igevel kan man ikke
abstrahere fra den helt, gMteske
situation
der
var
opstået
1
ti 1fælde af en oprykning: 3 8 74•

hol1j i
have
opgør ,
kommet

serie 51 Det f.: :.mne squ da
gi vet
nogle
interessan te
hvis noqen af holde ne var
i samme kreds,

Serie 6,2 levede op ti l sloganet :
"Serie se)< ka.n 1)sse væ1·e sj 1)vt" ,
n1)ldet spil lede noqle imponeren1je
kampe i eft.er~.ret, og selvom r1i an ~~e
havde re>Jnet dem som pnjgelknabe ,
så klarede de det glimrende især i
den andenha l vsæson, Flot flot,
Endelig vil jeg gerne ·~øre nog le
betragtni nqer: Sidste ar spil l.ede
undertegnede for B 74's serie 5 de rvkke•:le op, I åi' spil l ede
underigenede ikke for B 74's ser i e
4 - de ryk kede ned ,
stedet
sil lede un1:ier t eqne1je fN Øste r
Sundby - det gi k godt , SA stopoe de
underti;Jene•je 1 Øs t er Sundby oq~

uoverensstemmelser

med

trinere ns

dispositioner (o':l Lau1:ir~11 ppe1~e ~) he refte r rykk ede Øs t er Sundby neo 1
Jamen er det lJk G· ul"iy qr~l. 1 1~ !, f1:>r
f odbol dens fr emt id som holds o1l,
at

i.rn

spi Ue1·

kan

tiet yde

s~.

meg et?i?
JENS

~IEHN ER ,

(i}-

J

DEN KONGELIGE TOP TI,
Efter at Hans kongelige Højhed
Mr, Moose på forsmædeligste og bedrøveligste vis har forladt hovedlandet til fordel for en lille
latterlig hovedstad, er Den konge1ige Top 10 j•J udgået af dette
ellers udmærkede organs spalter.
Til erstatning herfor har vi fået
f in1~re i en ellers hemmeligholdt
liste fra de nyligt åbnede litauiske kommunisters arkiver, Det drejer sig om en liste •)Ver ældre
Shubidua-numre, som en række prominente B74'ere har- indspillet i
en salig rus et sted i det sydlige
Lit.hauen ,
Listen ser ud som følger:

ll 11inus til plus- De·~nedrengene
2) Brødrene gebis - Il Parmesanos
S.J Fed rock - Sofa-gruppen
4) StJ.r pJ en alpetop - Skiafdelingen,
5) Vuffelivl'v - The Formænds
6) krig og fred- Th•Jmas og Lissa
7) Stærk h1bak - Jeppe Tja 1d
8) Gø.i den gamle - Polledrengen
9) Brutale Jøg - Dan Fæster og
Pø 1sedren·~ene
10) Knuden - Werner N1ndjyde
11 ) kvl ling med softice - Hønse

totalkonto··,~Clr De
d
Me
t · de over.
4

flere penge a ra

Med det somme···
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FØLGEKILO
Personlig synes jeg at en af de
sværeste
discipliner
indenfor
0
skriv et indlæg til Riposten" er
indledningen, men på denne , på
een gang fikse og elegante ~1åde,
har jeg jo klaret denne lille
hurdle,
Den næstsværeste er at finde ud
af hva•j man skal skrive om, Jeg
lagde min hjernecelle i blød ( 501
vand, 301 sæbe, 201 Wash & Go
og 9~1 videnskabsvædske (det er en
meget stor hjernecelle)),
Hvad h·1ed at skrive .:im babyb~1omet.?
Nej, det vil jeg ikke gøre, idet
jeg vil le være bange for ikke at
kunne slippe uden om flere stærkt
erotiske, ja ligefrem pornografiske obskøniteter,
I stedet vi 1 jeg forsøge at fork la re hvorfo1· RIPOSTEN ikke altid
udkommer på klokkeslet, endsige
årstal. Bladet går jo under kateg•:irien
"klubblad", Udfra dette
kunne man forvente indlæg fra
netop klubbens medlemmer, Men det
e1' fan'me uhyg'ligt, for vi får
faktisk kun fra Bruno, også kaldet: Verdens mindste og eneste nulevende slangordbog, Resten af
indlæggene må vi i redaktionen
selv kreere, Ikke engang Skårup
Sko bidrager med indlæg,
Det bringer mig så videre til
hvorfor vi sommetider er forsinkede en smule. ~ktualitet venner,
aktualitet.. Det vi skriver om skal
jo helst være så nutidigt som muli·~t, og
bestyrelsen er ret fedtede med at udbetale af ten/nattillæg, mistede fridage osv.
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Derf•::ir bliver vi n;dt til at tage
vores sparsomme fritid i brug,
ofte weekends efter diverse fodb•:ildkampe, Og efter 8-10 kolde i
Sumpen, ja så har hverken vi eller
vores respektive hustruer lyst til
at sætte sig ned og skrive indlæg,
Lad hlig i samme åndedræt skynde
mig at sige,at vi har det sgu helt
f in t i
r edak ti enen, ja vi nHir er
os faktisk ligefrem en gang imellem, men derfor kunne det sørendansemig være sjovt bare engang
imellem at modtage ba1•e et li 11 e
bitte indlæg fra en af vores begejstrede læsere. For vi ved at
RIPOSTEN bliver læst mere grundigt
af jer end Se & Hør bliver af en
nylig koldpermanentet husmor hos
frisøren,
Lad mig derfor slutte med at
nævne redaktionen og de herrers
respektive ansvarsområder:

THO/'fAS: ansvarlig for lødigheden
og den redaktionelle linie,
Desuden: Føl jek i lo, Side 9-fyren,
Kvinden bag successen, I stjernens
te•3n 1 Damefodbold (via Lissa) 1
Håndbold,
/'fOGENS:

ansvarlig

fo1'

indskriv-

SØREN: ansvarlig
riale,
Desuden: Portræt
"Ka' de virk'li'
samt en del dumme

for billedmateaf en sponsor,
ha' sagt det?",
kommentarer ,

BRUNO
(udenfor
Veteran-nyt,

redaktionen):

Det er disse mennesker som på
deres e13en perfide måde fo1·søger
at underholde dig kvartal efter
kvartal, Derfor: Hav forståelse
med os og vores redaktionelle arbejdssituation, El lers fortsat God
fornøjelse,
Redaktionen,

0

SI LKEBORG

asoo SILKEBORG

KOMMUNE

Tl.F 106) 82 20 00

GIR020091 10

Udvalget !'er teknik
v Is taåsgartner-en

Abentbrev
til byrådet
Det er med stor fonndrtnr.
: 07fll besly~Pe har erfaret.
; et !n!mtl'aOende medlem af
lkeborK byrid t meget skar·

B. 74
v/Finn Herlev
Mågevej 11
8600 Silkeborg

, vendinger - over tor nogle
klubbens medlemmer .r udtalt. at vores fodbold·
lb or udr. mindre klub.,_r
yen lkke vd ll!kllste" Ul ri..
~ir, Idet der~ m-Ser I by•
det varbll•luttet lkJc• at Ul·

det har holet I and.heden.
VI vU
nurtlpt muurt
- have klar besked fra kom·
munen. om man h&f' Ul twnstrt
at ,..tl.e -e n kll!p I hti,ileh ~ 0.
mindre klubber t byen Oll' der·

leOll trentnpfaclllt•t•r}Yt

med udvise en un<1ervul"del'lnl'
af det arbejde. du ud!erH I

~le beslutnln~r. som 1ku.lle
!'fl

2. september 198.-:

EI
I.Dl<••"'

vedta(t!t i JBU. 1i9ftde

på, at klubber uden unc·
.,,safdeUng Ikke ska.I tUp
1esfremovcr.
t\ er meget rystet ovfl'. at
:eskullevttrcUlfzldel,ldet

364

wt Ikke kan fornWI• M, at et

medlem af byrMlet uctt.&Nr no-

1et llÅdatlt (og M skal VI Ikke
komme n•nn..-• Uld ~ mAdm, det blev sagt pil. Uden &l

rem• .

dlueklubber.

D14Slllu:bor1:
Forbe1tyn111en

F'lnnHerlev
MA.revcJ 11. ::Silkeborg

I åbent brev til byrådet af 26. august 1982 er ønsket besked om
Silkeborg kommune har besluttet ikke at t:.:!.dele træningsfaciliteter til mindre klubber uden ungdomsafdeling jvf. nogle beslutninger, som skulle være vedtaget i JBU, gående ud på, at klubber
uden ungdomsafdeling ikke skal tilgodeses fremover.
Udvalget for teknik har i møde den 31. august 1982 drøftet sagen
og kan _oplyse, at ovP.nn<Pvnt:~ r:wervPj""lSPr er urtv?.lg~r, 1.1be\.': ~ndte.

nin·~.

Desuden: Serie 6,
Rygternes overdrev,
Kongelig top 10,mm

F!NN: ansvarlig for lede1·
Desuden : Alvorlige indlæ 13, indlæg
fra det gamle arkiv, samt leder af
selve samlingen af bl adet og
spons•:irpleje.

Stjernedrys,
Huskeseddel,

WERNER:
ansvarlig
for udenbys
st•::iffet
Desuden: Fodbold, Kampe/sti 11 inger, samt større specialartikler,

Til orientering kan oplyses, at banefordelingen i Silkeborg kommune godkendes efter indstilling fra frit:.dsnævnet.
Med venlig hilsen

I
.
cLcr-~

;
/

I

J•mWiJrtt

Pou : C . Mo"f -' "':'"•

f
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En helt almindelig torsdag.
TV 2 sang engan~~ om "En de j li 9
t•ns1jag", og det ei' jo alt sammen
meget godt, Men hvordan ser en
helt almindelig torsdag i B 74
regi egentl i g ud?
Når klokken s!l.dan hen ad ef t ermidd a ·~en begynde r at nærme si•J de
magiske tal , begynder fodboldmuskl en så smH at ry kke 1i dt 09
man begiver sig ud i aftenkulden,
Vel ankommet til kl ubben opi:!ager
man, at :. Igen er abe n, og lyse t
t'.!Ver døren er tænd t ! "Aha" , tænker
man, "Der er kommet nogen t" En
rlmel i gt genial t anke , som da også
vise r sig at være helt forker t ,
Døren in d til det' allerhe l ligste
er
låst, Belært af
ti dl igere
erfaringer har man sørget f or at
klæde sig ordentl ig t pi , så man
kan f ryse med anstan d, li •jt efter
li dt ankommer fle r e og f le r e, der
er i den samme si tuat.ion som en
selv: De har heller ingen nøg l e,
Oe1· står vi så for 5, tors1ja1~ i
t ræk , de samme folk der kommer
næsten hver gang og ingen af dem i
besiddelse af en nøgle,
Mens de andre gå!' over f or at
k læ•:ie om, er vi så et par styk ker,
de r begiver os ud ti l fo1· manden
f or at line hans nøgle ,
Ti lbaqe pi banen, er de r vr øv l
med lyset . Selv om der var bl evet
ringet for at få det lavet , e1' de1'
i kke l ys i de t.o mid terste Dærer ,
så midtbiinen er ret mør k, De r
bli ver rin·~et , og en mand komrner
og ordner det,

Endelig spiller vi fodbo l d på den
frostr1år1je bane 1 og vi nyder det,
alle 18, Det skulle I også prøve 1
Efter at have leget en god times
tid, føles badet dejligt varm t. og
Sumpen begynder at l okke med et
par kolde.
I Sumpen var der 4 mennesker,
hvNa f de 3 havde ho 1dt møde, men
efte r et par minutters ventetid
komme i' antal let af folk dog helt.
op på 10,
Det går dog helt S•)m det plejer
og efter cirka et kvarters tid, er
vi kun 4 mand tilbage og k i. okken
er blevet godt 20,00 ,
Storsindet og flottenheimeragtig t
skynder man sig at give en omgang
ti l hele huset. ,
Nogen tid senere dukker si de
første folk fra Svømmeafdelingen
op,
"Nå, der er da vist k lubaften i
aften",fyrer Bruno livligt og velopla•J t af , da han ser ,jen store
forsamlin1J,
Kl okken henad 22, 00 træ kker
undertegnede sig så tilbage, mens
snakken om gamle dage og hvor fol k
er henne og hvorfor , stadig runger
i ørerne,
Her er så ugens ti l bud : Hvorfor gå
glip af alt dette? Hvi:1rfor ikke
kigge ud en t orsdag aften? Vi har
øl •)g vand , dart, kort, tel'liin·~er
- vi k:an .; venikøbet ind i mellem
tilbyde åndfuld k1)1wersati1;,n, Du
behøves ikke at komme ud på ,jen
dybfMsne b1,ldbane og blive k•:lld
eller k1)ffi0le til at svede , men vær
dog med til at give klublivet lidt
liv , ellers skal det vist. snart
have kunstigt ·åndedræt l

The Afslutningsfest.
"D et, var bar' deJli'", •n.lle Ilt'
karto ff elav l er Ol uf Sand Jo nok
have udytret t i l t1ans :-1,i ertes •.<•:! ··
kå rne Gertrua , mens han oakkede pa
piben oq b1a1j:'ede i av is en, r: vis
han r1a vde væi·et delt.aqel' i dette
Ars udgave af The Afsl ut ni ncsf es t
, og Sysmunds tænder vi l le nok
vue druknet sådan vil le di! væ re
l øbet i vand , hvis han havde været
ti l stede til at kaste et Dllk på
det •)'.'i?r•jådige t. ag ·· se lv-bor•j der
var disket op mea ,
Lørdag den 16, niJvember var cie 1'
sa t kryds ved i l ær erk alende re,
timemanagere eller
( i f att ignumsernes t il fæl de) 1·ek: l amekal. en".
dere , og godt 100 på- og fes tk lædte pe r s>:1na9er mød t e op
se l skab slokal et p! 6uni ldshØjvej i
Virklund, hvo1· et. fli tt i gt arbe j dende fes t u1j vaJ.q havde qJol"t klin
til party ,
Bordene blev indt aget og man bl ev
budt ve lk ommen af en 1 dagens
anledn i ng ve ltal ende hr Formand,
som på god so cial \' l S rAa9te11e at
få nævnt al le i si n ve lk omsttale ,
og skøn t enkel te af de t i lsted2··
værende begyn dt e at muml e noget
om, at en ta lle rken va r N supoe
vill e gøre underværk er, gik man
hur ti gt over ti l at i ndt age de
læk re r e t te~ fr a bordet i baggrun1jen , Der bl ev spi st, skålet 01~
drukk et så det var en lyst,
På sce ne n tog Thoma s Mørch hj em mevant mi kr ofonen og gi k st r aks
i·~ an·~ med at uddel e Sv l~ nne s Gavere gn ti l arets spillere fra de
for ske ll ige hol d,

Hos dame r ne gi k Kle nodi et til
Ti na Forup , hos Veteranerne t i l
La r s Simonsen og ho s O~ d Boy s var
det far FL<bs der løb (nå.ja.,
luntede) af me d pr i sen ,
Evigunge Holger Pfei ff el mod t oq
væqpynt en hos serie 6. 2 . hos 6, 1,
var rJet selvf ølgeli 9 Ki m Jeq-har·send t-.'?.dopt i onspap i!' r:? 1' ne- o~ -f l dusbamsen, det' fi k 1j1;.n, Sene S' s
player of th e year ble v John Bubs ,
,,,~ hos serie 4 rns1 tilf al dt æren
det vestJydske indslag Sojald,
Fest udval•Jet r1a vi:Je i 1jagens
anledning la vet et 8 74 ALL STRR S
AND BARS TE 1~ M, Her op ru l l ede 111an
for Øj nene af et måbe nde ~ u bl i k um ,
et hold som man nok nar svært ved
at fore stille siq kunne gøre sig i
andet end en indt.>ndH s Ludotur ne··
ri ng f or t ot ala n1 atØ 1'el' i G•? t sydvestlige Uzbek h1 sta ns ørkenom r§de,
Arets qui z-ind sl ag Dlev ganske
k1,rrekt. kaldt ~:\JF'ER S VARERNE oq
efter de indl edende runder, hvor
man ge mente sig bor t.d ømt af s.1 ve l.
dommer som af pub l i kum, nlede man
f re m ti1 den spæn dende f i nale
mellem Finn Her l ev , if ør t kul sor t e
øjenbryn QQ 1jit t o skægst ubbe , og
Al - Mull e-Mann , 1jer ti l l ejl i.gheden
var iført et par hØJr øde æble ki nder ,
Det blev en ul ige og re t eensidig
for estilling, da Finn her r igtiq
f i k le j lighe1j t i l at vi se , at han,
som han sel v si t i t har gi ve t
udtr yk for , al tid har et. sv ar på
r ede hind , si det var en værd i g
vinde 1· der fortjent mo dtog et
stort f l ot bill ede i præm i e,
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Efter underholdningen var der så
lagt op til dans, musik, hygge,
snak, og en enkelt fad eller to .
Dansen sørgede medlemmerne og
deres medbragte ægtefæller/samlevere/kærest.er mm. selv for. mens
musikken blev leveret af qruc1pen
SOUL MEETING. Musikken var
qod
gammeldaws Mck o·~ soul, so~1 viJr
ri1or lavede den, selvom mange nok
vil sige, at 1jet mere lød, som om
det v.:n Clapton, 1jer hav1je lave t

,jen.
Der blev dt:rpå feste t til Lid på
de små timer uden de store problemer , Oe 1)pstod nemliq først, da
folk ville til at bestille en taxa
09 til de1·es rædsel opdaqede at

telefonen på det ~raft1gste var
"Ude af funktion",
Men selv dette problem kunne ikke
r•)kke ve,j det faktum, at the
Afslutningsfest 199 1 var en r:gtig
fin fest og en stor succes,

Ta k til FE:3TUDVALGET for en
aften

>Jg

ta~:

for

del'es

·.~ od

store

Mogens ,
i P:;,
Hvi:!\' var
ti li:m~t. af? red.)

vores

klubsang

Ka' de virkelig ha' sagt det

Damefodbold
KONTAKTPERSON:
Ussa Juul

tlf. 86 80 05 49
BILLETMÆRKE 1213

Vi er cirka 10 - 12 velfungerende
piger i vores bedste alder,
Vi sØiJer en r1erre/dame som vil
lege med os i fritiden, Vi kan

tirsdag og onsdag fra
klokken 18,00 - 20.00,
Det gør ikke noget at du h<ir
fast arbejde , men du må gerne have
bil, idet v1 helst. vil lege i det
fri, lyder dette interessant og
!"ia I' du 1yst. ti l l 0 - 12 pi Qe r ad
gangen på en grøn græsplæne, ja så
lad os høre fra dig inden for
længe,
Seriøs brevbesvarelse med vellignende foto kræves ikke, blot. du

- l1IRkEL!6HEOEN ER EN ILLUSION OER
BLEV OPFUNDET I EN PERIOIJE /'fEIJ
flLKOHOL/'MN6EL /
sign: Nul,

- GU' ER JEG EJ SUR, /'fEN DET ER
SGU TRÆLS !IT GA /'fEO DET R,d/JE HELE
TIDEN/
sign: Kong Kefrhup (fæster)

- VI Sk'OLEURERE Sk'lfL NA DET HELE
PA DEN HllLVE Tl!J" TIL DEN k'VlfRTE
6116E, 06 SA Hf/R VI KUN EN OTTENDEDEL fif FOLKS flG TELSf.i
sign: fMma.nd Degn,

- FULD TILFREDSHED ELLER SKR!ILOET
TILBflGE.I
sign : !Oa.11s K.iærsgJrd
- JEG HllR ENIJELI6 FUNDET liD fif
HVOROflN JEG 6.ØR /'fIN P, , EN HALV
l'fETER LllNG, JEG FOLDER DEN Oll BflRE
PA /tllNOTENi
sign: ~"lein, fonser,

btdst

gider træne os i sæsonen '92 ( Og
måske mere twis vi er tilfredse

med di9,)
Giv lyd fra
venter spændt,

dig

hurtigt,

Vi

- FOR OS DER HOLDER VEJRET, ER
VEJRUDSIGTEN NOGET NÆR OER Sfl/'f/'fE
SO/'f KORllNEN ER FOR /'fl!HfJl'fE/JflNERE.l
sign: Formanden,
- NEJ,
li/RE DEN
sign:
i op til

- NEDSÆT PUBERTETS/ILDEREN.'
sign: hads Simonsen i'købmandens

DET ER l/(f(f /'fI6 DER SKflL
NYE FOR/'fflND FOR !'fETflL .1
/'farten Finder11p ( m11siker
flere h'kale bands)

S,1!/7)

I

- JE6 BLEV BOKSER FORDI JEG K{lN
URTE flT TILLE TIL 8 I SKOLEN/
sign: Ole Høstrup ,

- JEG VILLE GERNE INO SO/'/ SOLDAT
FORDI JEG ER S.4 VILD llEO BASSER/
sign: Benny Bomstærk,

- N.4R /JET REGNER P.4 PRlSTEN, FAR
DEGNEN EN DRYPPERT/
sign: ~terner Nordbo,

De kærligste hilsner
Oameafdelinqen

UJ-

PS: Gerningen er absolut uJønnet,
.4rbe/det bærer frugten i si.i;: selv,

~SPORTSPUB
=SILKEBORG

SPORT MODE DART

LORD NELSON
Østerv-cte 4 - llOO Silkeborg- TH. 0612 Ol 21
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Smart~ til hem. Lev. til detfriile folk

---s M D-EE:

SØNDERGADE 23 n8600 SILKEBORG TLF 86 BO 23

-Sillcebotgs eneste speciafo11efning i dcrt.
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INDENDØRS BOLD
Hver mandag klokk en 17,20 drager
cirka 16 raske B 74'ere af Bryrup
til,
Di:r skal
nemlig spilles
rndendø r s bo 1d,
St:lm bekendt havde Harald Ni.elsen
CGuld Harald) i f organgne tider et
hit der hedder 1181Jlde11 rulh>r".
Bolden ruller skam også for os
8 74' ere, men den i'uller m< ikke
helt ens,
Ta' nu h:, vores herr formand
Niels Henrik, Han kører nu på sin
tredie indendørs sæson (i træk) og
har vist stej 1t stiqende f orr:1ki.<i've, Han er i Ø,ieblik:<et r1wto1'isk/t eknisk p& sanime staijie som en
ophugni.ngsmoi:ien l'J?ndegraver, oq
hans spil indeholder hver gang nye
pudsige underholdningsmomenter,
Vores eksotis~:e islæt, d'herrer
Almul inian 1:11~ K:umar, vil vi 1ja O•~så
f remhæve, Almuliman laver besnæ1'eni:ie tin9, Best.emt, Hans problem
ei' blot , .:i.t. det synes han •)gså
selv, Så falde1' han i si;aver af
ba1·e beMvelse over sit spil 09
bo lden bliver pillet fn ham ,
BM rmand Kumar , de1'imod, fiser af
sted som om selveste ReichUberunterundzwischenfUhrer
Goebbels
var efte1 ham med en transportabel
gasovn under armen.
Det er han ikke, Men
Henrik Koch, oq dei' er forskel,
Denne store boldspil ler, der kan
alt, Vi håber al le me9et på 1 at
He11l' ik: en daq indser, at hans spil
vil blive meget bedre hvis han
udvide•:ie sin akti•)nsradus. Den er
i Øjeblikket 4x4m,
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SA er der jo John Zak. Han prøver
jo at genfinde fordums storhed, Vi
iler med en oplysning: Den er ikke
i Bryrtiphalten, Men det går fretilad,
Nå ja , så har vi j •) •)S se Lal oq
Hussi, Pyh ha, Man bliver nel.t
svedt af bare at skl'ive om dem,
Det er jo et pa1' løbestærke f-ierrer, Især Hussi, Han minder lidt
om salig TaNk , når r1an sådan
løber rundt,
Endelig er der også dem der ikke
gør det sværere end det er, Det er
d~r
Risvig og Holger har ders
fo1'ce, "Flyv ikke Mi're end vingerne bær", sang lille Palle, Næh .

det er der sandelig ingen fare
f Ol',
Sidste sæson 1i9nede Hennu1q
Høfeber et indonesisk hængebugsvin, i ~1vert. fald pi maven, Men i
år er knasten væk o·~ Hennin9 er
hul'tigf som et vådt l\"11, Imponerende, selv 1Jr1i v1 dog kan se \.egn
pi nogen nytilvækt,
Svoger Bjarne - ham havde vi nær
glemt, Han sæl9er j,, hjæl.peri\J.•jler
til svagføre etc. Deres observatør
synes, at det er på Lide at Bjarne
k ig·~er i i.dt 1 kataloqet, Der er
1Jivet vis et eller anden der kan
tilføre Bjarnes spil lidt mere
p>J<i1er, En ·~åstol el le1' en b!Indes tok f:,;, Husk det eI' j •) t.11 ren
indkøbspris, Bjarne,

ide-møbler rs
llLICllØIC

Sidst, li1en I
har vi 1?n 11 v 11
Fi nn !•.i9t-1t1?11 11i1i 111il
1J11tii t
da han liqi: 11 vd1 '"' 111 'It
sint:• draro <1~1"~1· 111 l11td t Ljl.(•!I"
t.ri:iie!'ba1·e 1·u1,h vp
,j
t•a1wn
bemærkede h· 1t".~,tv1'i::•r1:~ n tor·bl ø\ et
at hvi.:; der havde stået en i:iør
åben så ville ha n !Finn) squ n•:.•k
ha ve fortsat helt til Lego l and,
Ves, sådan er der så meget,
OverteQn•:!1fa unddr~.g,~r siq :H:i o0mmelse da man Jo ikke sådan går oq
ska mroser sig selv, De t må man
ladt? andre orn, Sklille er rn1d.i er··
tid være andre opfattelser , kommer
de 1 hVt'l't iald ikk e til orc11::• rier
1 Li l.;idet.
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BPdepot-butikken
IPECIAl. BUTJK FOR:
•vædtøj
•gnudstyr

• o//epl'odukter

• lu·hneartikler
• /andbtugsarlildw

PeterElbæk
Rrokbjergvej 6 · 8600 Silkeborg
11f. 06-8153 ll og06-821966

REIMAR
50 medarbejdere står klar til at yde den bedst tænkelige service og rådgivning.
6.000 kvm. under tag med total-sortiment inden for

* trælast og bygningsartikler

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

. Nørrevængetl 1 · Postbox 310 · 8600 Silkeborg
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