CF: Der er ingen tvivl om, at det er en
del af forklaringen, for det var jo ''alt
eller intet" for Silkeborg. Vi blev inden
kampen dog enige om at slås for at få
et ekstra point med over i slutspillet. Vi
kom da også foran 1-0, men så var der
jo en eller anden, der lavede en fejl så
de scorede!!!

RIP: Ja, hvormegetfikduegentligfor
at spille Heine Fernandezfri?
CF: Ha-ha. Ikke det mindste - kun hån!

RIP: Mange - bl.a. TIPS-bladet - kan
ikke forstå du ikke er på OL-landsholdet. Hvad siger du selv til det - er du
ligeglad?
CF: Nej, selvfølgelig er jeg ikke ligeglad, men deter jo Viggo, der stiller de
16 han synes er bedst, og det er så det.
Jeg synes dog aldrig jeg har fået chancen for at vise, hvad jeg kan. Jeg har
fået 5 minutter her i Aalborg samt 20
minutter i Tyrkiet, og så var det slut.
Og når man så spiller godt i turneringen, så er der aldrig nogen ude "at se
mig". (Efterfølgende var Calle med
OL-holdet på træningstur til England,
så han er ved at komme ind i varmen).

RIP: Nogen mener, at Viggo forfordeler nogle Silkeborgspillere
uden superligatræning på bekostning
affeks. dig og nogen af B
1903-talenterne. Synes du også det?
CF: Ja helt sikkert. Jeg fatter ikke
hvorfor, men som sagt så må det jo
være op til ham.
Den sidste kommentar ledsages af en
hovedrysten.

(Igen er der sket ændringer siden vores
snak med Calle, idet B.1903-tvillingerne og Diego Tur bl.a. har slået 2 x
Michael fra Silkeborg af OL-holdet)

RIP: Endelig, nu har vi snakket om
klubbens ambitioner, hvad er dine personlige - udlandet måske?

RIPOSTEN
Boldklubben af 1974 - Silkeborg

CF: Min kontrakt med AaB udløb her
til nytår, men nu har jeg lige forlænget
med 2 år til, og den kontrakt regner jeg
med at overholde, men selvfølgelig
kunne det være spændende at komme
til udlandet, hvor pengene jo også er
lidt større.
Så hvis der skulle komme et godt tilbud, så .. .......... .
Med disse fremtidsbetragtninger takker min fotograf og jeg af.
Siger tak for småkager og god behandling, og forlader den sympatiske nordjydes lejlighed for at begive sig den
lange vej hjem til nummer 32.

FORMANDEN
BLIVER BAGMAND
Læs side 18

Læs inde i bladet:
Hvem skal jeg tale med ?? ......... .
Leder: "REVOLUTION!"" .. """ .."
odboldnyt.. .............................. .
r orårets kampe ....... "." ".""""".
Om serie 6"" ..." .." .. """"""."".
Generalforsamling ." ......." .. ." .....
ponsor:SllkeborgGulvbelægning.
Sid 9-fyron" ........ ."" ................ .
Votoran nyt.. " ... " " ... " """""" .... .
I uljokllo" ...... "" ."." .." .. ." .......... .

side 2
side 3
side 4
side 5
side 6
side 7
side 8
side 9
side 11
side 12

side 13
Nyt fra bestyrelsen"." "." ........ "".
side 14-16
-se billederne, hvis du tør, på" ... "
Kvindefodbold .............. ...... " ....... .
side 17
Formanden bliver bagmand ..... ""
side 18
side 20
Kvinden bag manden ..." .. ...... """
Stjernedrys ...................." ........... .
side22
side 24
Spjald : Før sæsonen. " .. " .. "".".
side 26
Skitur til Le Carroz" ..""""""""".
I stjernens tegn. Interview med Calle
Facius, AaB's Superliga-hold" .. ".
side 27.

7. årgang, nr. 1. Oplag: ca. 198 stk.

3
Leder:

Hvem skal jeg tale med?
UKOld·boys
Holger Buch-Larsen
Falstergade 23
86 82 96 22

Bestyrelsen

Støtteforeningen

Formand
Finn Herlev
Bakkevænget 87
86 80 06 05

Formand
Christian Simonsen
Skovløbervej 24
86801391

Næstformand
Thomas Jensen
Vestre alle 34
86 80 05 49
Kasserer
Niels Jørgen B. Nielsen
Lyngbygade 75
86 82 71 52
Niels-Henrik Buch
Vestre alle 16
86811357
Keld Herlev
Rudbø lvej 30
86 81 5914

Stephen Knudsen
Sanatorievej 14
86 82 81 39
Kim Konnerup-Møller
Almindsøvej 30
86 82 48 04
Niels Jørgen B. Nielsen
Lyngbygade 75
86 82 71 52
Morten Risvig
Rylevej 21
86 81 4685

UK

Sponsorudvalg
Finn Herlev
Bakkevænget 87
86 80 0605

Kresten Knudsen
Frejasvej 90
86 82 62 53

Henning Nielsen
Falstergade 12
86 82 67 54

Kampfordeler
Keld Herlev
Rudbølvej 30
86815914

Kai Veng
Baunehøjvej 67
86 80 24 64

Dameafdelingen
Lissa Juul
Vestre alle 34
86 80 05 49

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

Veteran·
afdelingen
Stephen Knudsen
Sanatorievej 14
868281 39

Claus H. Jensen
Baggesensvej 18
86 810748

Morten Risvig
Rylevej 21
86 814685

Lissa Juul
Vestre alle 34
86 80 05 49

Christian Simonsen
Skovløbervej 24
86801391

Christian Simonsen
Skovløbervej 24
868013 91

John "Zack" Sørensen
Adler Lundsgade 8
86811158

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

KalVeng
Baunehøjvej 67
8680 24 64

Poul ØSterby
Balle Kirkevej 34
86 82 60 97

Benny Rø nn (2)
Lyngbygade 69
86 815846

Håndbold·
afdelingen

Redaktionen
Chefredaktør
Thomas Jensen
Vestre alle 34
86 80 05 49
Fotograf
Søren Adsbøl
Jacob Palludansvej 52
86 812526
Finn Herlev
Bakkevænget 87
86 80 06 05
Jens Peter Jensen
Falstersgade 32 st.
9000 Ålborg
98133319
Mogens Kjær
Serup Tinghøjvej 2
8632 Lemming
flt 85 58

REVOLUTION ...
....er der ikke tale om. Blot en naturlig
konsekvens af forhenværende NielsHenriks stagnation. Han var udbrændJ!!
Og da vores forening i udpræget grad
er social og ikke mindst medmenneskelig, var vi ikke sene til at finde en
retrætepost til Niels-Henrik - på prøve. En post hvor han kan gøre gavn!
Han skal være referent ved bestyrelsesmøderne - p .t. med stemmeret. Bestemt et ansvarsfuldt job.
Hvis det - som forventet- går godt, vil
vi forsøge at udnytte de gode egenskaber, somNiels-Henrik efterhånden har
tilegnet sig på det private arbejdsmarked. Han skal inden næste ordinære
generalforsamlingfinde sin egen afløser i bestyrelsen.
Men lad os nu se. Det er jo slet ikke
sikert, at han klarer jobbet som referent''
Ovennævnte indlæg er indleveret af en
unavngiven person fra klubbens bestyrelse.
Redaktionen har forgæves forsøgt at få
en kommentar fra forhenværende - nu
menig - Niels-Henrik. Men han var
ikke hjemme!!
Vi talte i stedet med fru Betinna, som
udtaler: "Jeg må på det kraftigste
dementere, at Nillemand skulle være
udbrændt Sidst jeg så ham (den 17.1.92,
red.), virkede han bestemt ikke direkte
udbrændt." " så vidt jeg husker"
Vi vil lade det være op til læseren at
vurdere, om menig NH er udbrændt.

Fra redaktionens side vil vi dog gerne
bringe en forsigtig TAK til Niels-Henrik. Vi er trods alt glade for, at du
forts at vil
give et " nap" i klubbens bestyrelse.
Vi oveIVejede endda at give dette kvartals
stjernedrys til dig, men " ..
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Helt ærligt, hvad forventer I, kære
læsere? At jeg skal kunne skrive om
fodboldsæsonen, når der ikke er sket
mere på fodboldbanerne i den forløbne
periode, end der sker i en nonnes bomuldstrusser i et helt liv. Det er også
det jeg er kommet frem til.
Og i erkendelse heraf og for at skæppe
lidt i klubkassen, har vi lejet noget af
den spalteplads, der normalt reserveres fodbold ....... (?), til en række multinationale koncerner og selskaber.

''Just for the taste - Coca Cola
light"
"Cykelcompagniet - the best an
altmuligman can get"

"Egons lokummer - de bedste
når man rykker ud"
"Jeg drikker personligt aldrig
andet. Jeg elsker det." Udtaler
Klavs Kjærsgaard, når der tales
om Carlsberg.
"Hvis dit ben falder af i et ruf græd ikke, få en protese hos
SBUF" (Hjælpemiddelafd. Silkeborg Kommune.
Nå - smøg til side - som antirygerne
siger. Vi står over for en ny sæson,
hvor vi skal spille både hjemme- og
udekampe. Målet må være at vinde så
mange kampe som muligt.
(forkortet af red.)

Serie 5,1
!MM.
B.74

!si. rn.~o

-

11M..

!si. rn.22

21.04,
SB

-

21..Q!

-

Sejs
~

B.74

~

lsl.lMQ
B.74

~

1s1. la.a2
SKS

~

!si. l~.QQ

~

~

-

Gjern

-

.w&.

Galten - B.74

lhokhjt'rg\'(_'j (l

8(iOO Silkehor~

Teldun 86 81 53 I I

B.74

rn-- ·

=-i

iBP Gas

I

lsl.lMQ
Lemming

Qa.Q.2.

1sL1UQ

.1M2.

VFR 80 - B.74

B.74

.Qa.Q2.
B.74
~

-

-

22..Q!
B.74

hlJ.Q.QQ

B.74

B.74

-

~

B.74
~

JsLIMQ
- B.74

14.Qi

Jsl...1Q.Q.Q
- SIF

~

..llUUQ
- Sejs

2!lQ2.

.lsL..1UQ

-

Funder

Ry

Jsl...1Q.QQ
Si. KFUM

lsl...1MQ

-

SKS

!si. 12.QQ
Engesvang

UM.Q
Resenbro- B.74

-

B.74

~

Them

~

1

Stjær

1s1.1Q,QQ
B.74
-

-

GI.Ry

Is!. le,3Q
B.74

-

B.74

lsl. l~.QO
B.74

~

-

QM!
.12.Q1..

JsL.12.QQ
Gødvad - B.74

~

B.74

Serie 6

kl. 13.~0
Virklund

HA85

1s1. 1a.a2
Fårvang

~

-

B.74

.1s1. la.aQ
- Låsby

B.74

ran

JsLIMQ
ABK 90 - B.74

Q!Q!

11,04.
kl. 13.30
GI.Ry
B.74

~

SPECIAL - BUTIKKEN

Sorring

Serie 5,2:

-

B.74

~

Grauballe

.lsL..1UQ
Gødvad - B.74

B.74

~

Resenbro

-

1s1.rn.QQ
- B.74

SB

B.74

~

-

Sorring

06.06.
kl. 1Q.OQ
ABK90 - B.74
11..Q2..
B.74

~

-

Gjessø
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Årets første side 6 skal være en stor hyldest til det hedengangne serie 6II og en
lettere ubuden velkomst til accepten af, at
vi også i 8.74 lider under det omsiggribende problem med atblive ældre med
årene. Det er tilmeldingen af 2 oldboyshold til den kommende sæson et
klart eksempel på. Dog - når man tænker
på sidste sæsons løbepensum, er det nok
trods alt det bedste!!
At vi mister det ene serie 6 hold,
lægger jo dermed et større pres på det tilbageblivne hold. Ikke alene skal det nu
holde stand, men det skal også fostre nye
talenter, der skal være med til at holde liv
i 2 serie 5 hold, så vi kan rykke op igen ikke kun med serie 6, da vi jo så ville have
3 serie 5 hold - men med vores førstekarlehold, så vi også i fremtiden har et højt
placeret hold. Så kan vi se de unge vikinger - småknejterne - er ved at blive rigtige
voksne mænd med hår på brysterne, dårlige ånde og bryllcreme i armhulerne.
De må også vise, at de er bedre
boldspillere end os gamle, eller at de i det
mindste er i besiddelse af en bedre
kondition end os, da vi jo nok alligevel vil
forsøge at tiltuske os en plads på holdet,
hvis der vises det mindste svaghedstegn.
Med andre ord må de altså vise, at der er
mænd med krop, kraft og krøller og dermed overbevise os andre om, at vi snart
skal indstille os på at være pensionister
med pondus, paryk og snigende podagra!!
Men tage sig sammen må de sgu!
Sidste sæson var holdet ellers ved at gøre
sig gældende i kampen om oprykning,
men de smed det hele over bord i de sidste
(21, red.) kampe, hvor nederlag og mismod prægede det ellers så spilleglade
mandskab. Hæng i drenge. Så vi atter kan

komme til at skrive om DET STÆRKE
HOLD med stolthed i computertasterne
og små glimt af vådt i de gamle fodboldøjenkroge, som ikke bare skyldes at øllet
er ved at løbe over. 6Il'eren fik således
kun en kort levetid i denne omgang og de
kendte former.
Vi må så - for Guds som for alle
andres skyld - krydse fingre for, at de
højere rangerende hold i klubben forstår
situationens alvor og sørger for at tage sig
sammen, så vi ikke i den nærmeste fremtid kommer til at opleve fænomenet igen,
med de to hold i serie 6 - eller for den sags
skyld med hele 3 serie 6 hold. Det ville
være en stor skam.
Ellers kan man jo nu som sædvanlig ved denne årstid se en masse forhåbningsfulde unge som ældre spillere
begynde at overveje at finde fodboldstøvler og skosværte (til hvad?) frem for at
begynde at overveje, om de skal møde op
til træning, så de kan nå at komme i form
til den snart tilstundende sæsonstart.
At dette ikke kan gøres tidligt
nok,erder en hel del eksempler på på
Silkeborg Stadions plæner her i vinterens
løb.
Endskønt de har trænet hele
vinteren,er de ikke kommet i noget, der
bare har den mindste lighed med form.
Den nye formand - som vi ventede os
meget af i denne sæson -har i sin iver for
at samle stemmer nok til det
konstituerende bestyrelsesmøde fået lagt
benet i gips. Et gammelt Aksel Larsen
nummer, som altid giver pote. Vi håber,
at du vender tilbage næste år, hvor du jo
ikke er på valg.

God træoiogslyst.
Mogens.

Så kom den igen. Torsdagen hvor vi
skulle have generalforsamling i B. 74.
Mødet var sat til kl.20.00, og det var
præsis hvad vi gjorde. Bestyrelsen var
presset op i et hjørne. Bænket ved 2
sammensatte borde og ventende på
folkets snedige og finurlige spørgsmål vedr. regnskab og andre småting.
Det hele startede med, at Pølle - som
efter et hidsigt kampvalg var blevet
dirigent - bød velkommen og bekendtgjorde, at alt var varslet i særdeles god
tid. Herefter skulle formanden aflægge sin beretning.
Han startede med slet skjulte tårer i
øjnene og med bævende stemme med
at annoncere, at han trådte af som
formand. Da bifaldet havde lagt sig
gik han videre og nævnte:
- de pauvre sportslige resultater
- Lissas store betydning for dame
afdelingen
- de gentagne indbrud i "Sumpen"
- vandalerne til afslutningsfesten
(Er I "store" nok, så betaler I anonymt et beløb til klubben, så vi kan
betale regningen for den ødelagte telefon!!)
Beretningen tog ca. 25. min.
Herefter takkede Thomas - på bestyrelsens vegne - for det store arbejde,
som Niels-Henrik har gjort for klubben. Organisations-planen vil gå over
i historien!!
Herefter gennemgik Niller regnskabet, som viste, at det går ufatteligt

godt. Når man tager i betragtning, at vi
lige har foretaget en ombygning til ca.
kr. 100.000,00, så var resultatet meget
flot. Niller kom også ind på den store
kontingentrestance. Faktisk skylder der
over kr. 10.000,00 i kontingent.
Betal dog nu!! Eilers ingen fodbold.
Flere bemærkede et markant overskud
i håndboldafdelingen, og det til trods
for at klubben har betalt hele kr. 120,00
for strømper. Flot.
Derpå fulgte diverse obligatoriske genvalg og under evt. rejste en af klubbens
håbefulde poder (Peder) sig op, idet
han mente, at man burde tage sig sammen og komme til tiden til træning.
Han har jo heller ikke væretmedlem så
længe!
Årets pokal blev ikke overraskende
tildelt Niels-Henrik, som til gengæld
måtte love ikke at stille op som formand igen.
Efter at Niels-Henrik IKKE havde givet
den kasse øl, som alle andre "Årets
personligheder" ellers giver, måtte folk
selv ty til læderet og købe deres humle.
I anledning af festligheden stod Søren
Fæster i baren og nussede om nogle
døde fingre, som kunne købes til spotpriser.
Nogle kom derpå senere hjern end andre. Enkelte faktisk først tidligt næste
morgen. Det siges, at enkelte endnu
ikke er dukket op på deres hjemlige
matrikel. Hvem det er, ved redaktionen ikke.
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Rygterne vil vide, at gulvafslibningsvirtuos (svært ord) Uffe Koch - bare
ved en enkelt afslibning - kan lave et 40
år gammelt terrazzogulv om til det fineste bøgeparket. Men det er nok løgn.
Men løgn er det ikke, at han er ansat
ved Silkeborg Gulvbelægning. Et velrenomeret firma, som slog dørene op
for første gang i 1959 på Borgergade i
Silkeborg. Men pladsen blev for trang,
hvorfor man flyttede til Lillehøjvej 14.
Siden er der åbnet en afdeling i Viborg,
således at man nu er oppe på ca. 40
ansatte ialt. I Silkeborg afdelingen er
der 12-14 mand. Ca. 10 montører, en
gulvafsliber (gæt hvem!!) og Tommy

Andersen, der tager sig af tilbudsgivning, opfølgning og kundepleje.
Firmaet henvender sig primært til industri og erhvervskunder men tager sig
selvfølgelig også af privat.kunder.
Forretningsfilosofien er måske lidt anderledes end konkurrenternes, idet
der satses mere på kvalitet og service,
end det mere kortsigtede brandophørsombygnings-vandskade-forårs-sommer-vinter-udsalg.
Vi skal denne gang heller ikke undlade
at opfordre vore medlemmer til at støtte dem der støtter os. Næste gang du
skal ha' nyt gulv, så kontakt Silkeborg
Gulvbelægning. Så er du sikker på
optimal kvalitet og service.

I Riposten har vi altid været kendt for
at have et meget højt produktudviklingsniveau. Turen er nu kommet til
"side 9 fyren".
Hvordan gør vi denne rubrik mere
festlig?
Der har lige været fastelavn, og der er
det jo kutyme at gemme sig bag flasker
- sludder - masker.
Hvad gør man så, når man ingen masker har. Enten går man til vores nye
sponsor - BR - og køber en maske, eller
også gemmer man sig - som i dette tilfælde - bag et håndklæde.
Vi har forhørt os hos personen m/k.
Denne fortalt os, at billedet er taget kl.
09.00 og morgenen efter en hård 3
halvleg.
Men hvem er denne underlige m/k?
Det afsløres i næste numme; af RIPOSTEN.
Du kan inden da forsøge at
gætte. Løsningerne skal lægges i post.kasser. i SUMPEN
eller afleverP..~ til en fra redaktionen.
Blandt de rigtige løsninger bliver der trukket lod
om 6 kolde Carlsberg.
Om personen kan iøvrigt
oplyses:
- det er ikke en parkistaner, der leder efter
startkapital til en kiosk
- det er ikke en be-

(

dende muslim, der lige har været i bad
- det er ikke en stripper, der lægger an
på et bordben
- det er ikke mr. Jekyll, der leder efter
mr. Hyde (eller omvendt)
- det er ikke Niels-Henrik - <,:fter han er
væltet som formand.
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Slutstillingerne fra sæsonen 1991/92.

ØØfiJD
KJELLERUP
HVIDEVARESERVICE
BJØRN HOLDT
Fuglemosevej 34
Tlf. 86 88 23 48

Her er ikke tale om burgere, men rendyrket burglar, på visit i vores til tider odiøse
klublokaler. Det forlyder fra klubbens ham med hunden - Lodahl, at tyvene ikke
er gået efter kvalitetsprodukter, da vores
billede af Svenne ikke er meldt savnet.
Samme P. Lodahl udtrykker i et kondolancetelegram til Riposten:
''Det må være lokalkendte, for hvorfor gå
efter øl og ikke billedet af Svenne??"
Samme hund udtaler - efter at have købt
bil hos Klitte, Klitte & Søn - kaldet Råbjerg Mile - ikke på grund af hans hurtighed på banen, men mere på grund af hans
garantibeviser på biler, som flytter sig år
for år: "Hvorfor kan man kun blive pyntet efter veterankampene? Der er for lidt
"Lady og Vagabond" i denne klub"
Herefter snor han sig ned i sin Webmore
træningsdragt.
Hvilke spillertyper vil præge den kommende sæson? Vi citerer fra det kendte
sports blad "Druk-bolden":
- Bongo har for 4. år i træk meldt sig
spilleklar, såfremt han får dagpenge - og
der er sort.
- Den grå Panter - Knud målmand - udtaler:" Hvisjeghennafarvermithår,skulle
jeg let falde ind i holdets macholook"
- Golle er på dupperne: '' Jeg kan ikke se,
ikke løbe, men for fanden hvor er jeg
god"
- Onkel Ib meldes i storform efter at have
deltaget i venskabskampen Serbien Kroatien. Her ertale om ren guf til kæben.
- Brian vil nedsætte sig som entreprenør
efter at have fået konstateret nyregrus.
Vil som altid med et højrekryds sætte sig

i respekt.
- Jan skal - i modsætning til Brian igen
igen - prøve at svejse holdet sammen, og
så er det ik' engang gas, Brian.
- Niller ''det har jeg aldrig sagt, aldrig lovet" vil stå til rådighed med oplysninger
om modstandernes familieforhold,
status o.l.
- "Spillemand på en tagryg" - også kaldet "der er sten i mine nosser" - er ved at
melde hus forbi, med mindre han tituleres: "Sanatorievejs store Donadoni ham med Steff-Houlbjerg pølsen om
maven.
- Skelettet Søren F. og det lidt større
skellet Svend Dyndehøvding vil også i år
stå vagt ved de dyder, som de så ivrigt
nedsvælger i klubben - tilsat lidt bold.
- Mørchs lillebror - Bruno - har efter de
seneste rygter fået påmonteret teleskopstøvler, således at han nu skulle være i
stand til at komme ind over bolden, når
der skal sparkes væk.
Vi prøvede at få en udtalelse, men han
turde ikke kravle ned fra træet.
Den 7.3. mødtes disse håbefulde juniorpensionister til et møde i "Sumpen",
hvor C-holdets lokalpræsident holdt et
foredrag om hans rejse til de berømte
varme bade på Island.
Herefter var der øl, og så er gutterne klar
til sæsonstarten.

Deres indsatte:
"Miinchhausen"
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.Dette er og bliver vort smertens barn
(bortset fra håndboldindlægget), så for
at følge fornyelserne i RIPOSTEN,
vælger vi at aflive denne serie. I stedet
vil vi kaste os over en skildring af en
træningskamp, som vil gå over i historien, som den kamp der har stået mest
blæst om.
"En lørdag i februar 1992 starter 3
biler fraB.74. Vejret er træls - nej råddent, rigtig råddent. Men, men, men.
Blot 4 km. uden for byen har blæsten
nået skypumpestyrke, men vi skal
længere ud. Nærmere betegnet Stjær.
En mindre by vest for Storring, for at få
byen placeret på landkortet.
Da vi ankommer til Stjærhallen, viser
det sig at fodboldklubhuset ligger 10
min. gang væk (i normalt vejr) Vi
havde modvind, så det tog 25 min. Vi
måtte hente Uffe 5 gange, efter han var
blæst tilbage i et krat.
Intet kunne dog slå os ud. Vi fik os
klædt om og iført dobbelt så meget tøj
som vanligt. Egentlig var det en spændende kamp, for den bød på en yderst
interessant debutant. Peder Kristensen
- en større udgave af Charlie, men med
mindre hår. Fra særdeles velinformerede kilder har vi fået at vide, at Peder
er en gudsbenådet figther og en fanden-i-voldsk tekniker. Begge dele
kan han stadig nå at vise. Efter 20 min.
trak en stærk forkommen Peder i læ af
klubhuset og gjorde plads til yngre

kræfter (nøjagtig som på håndboldbanen). Da førte vi 2-0. Et flot mål af Uffe
og et ga-dunk hug af Lal. Af episoder
fra kampen kan nævnes i flæng:
Kampen måtte afbrydes i 14 min. fordi
Mørck var pist forsvunden i de sumplignende områder på højre fløj.
At Robin (i målet) forgæves forsøgte
at ramme bolden rigtigt.
Efter en utrolig vellykket pause, hvor
vi alle talte tæer og drak kolde sodavand, vendte vi tilbage til kampen fulde af kampgejst og sommerfugle i
maven (hvor de så er kommet fra).
Vinden var steget til orkan-skypumpe
højder, hvilket gjorde, at Uffe ikke
bevægede sig så leopard-agtigt mere,
med den 35 kg tunge møllesten om
halsen. Vi gjorde det hurtigt til 4-0. Et
mål af Al Muligman, direkte på hjørne
og et flot mål af Jan- ha'for-fåstår-1-ethva' -å-si 'er?
Derefter syntes Robin, at Stjær skulle
have et mål. Det skete fordi han havde
utroligt svært ved at holde ild i sin
cigaret og derfor overså en fremadstridende Stjær-spiller, som i 8 forsøg fik
bolden over stregen.
Da kampen var overstået og de koldbrandbetændte tæer var blevet dyppet i
dejlig koldt vand, gik turen atter hjemad. Da vi var samlet i klubben, blev
vi alle enige om, at det var en kamp ..

Som du forhåbentlig har lagt mærke
til, er Ripostens lay out ændret. Dette
skyldes vores nye EDB-anlæg, som
klubben har investeret i. Med god hjælp
fra Peter Lodahl har vi lært atbruge
"dyret", så vores klubblad nu fremstår både pænere og renere. Anlægget
giver os endvidere mulighed for et
bedre medlemskartotek, bedre kontingentopfølgning (hyppigere ryk-kere).
Vi kan lave "Støttens" regnskab, et
kartotek over sponsorer og meget mere.
Siden sidst har vi - som omtalt andet
sted i bladet - afholdt spillermøde,
auktion og generalforsamling.
Vi har strammet op på vores kontortid,
således der hver mandag er to bestyrelsesmedlemmer i "Sumpen" mellem
kl. 18.00 og 20.00.
Ellers har vi brugt vinteren til at skaffe
sponsorer og annoncører til den kommende sæson. Det lykkedes også i år at
lave aftaler for alle hold - bl.a. takket
være enkelte medlemmers hjælp. Tak
for det. Og husk så at støtte dem der
støtter dig!
Desværre har vi også brugt tid på oprydning i klublokalerne, idet vi flere gange har haft ubudne gæster. Dette på

trods af, at vi har forsøgt at sikre os
bedst muligt - bl.a. ved at sættealarm
op. Den blev sidste gang ødelagt sammen med en dør og etvindue. Vi låser
ikke vores indvendige døre mere!
Alle medlemmer bedes holde øjne og
ører stive og meddele bestyrelsen, såfremt der sker noget my_stisk.
På generalforsamlingen valgte NielsHenrik som bekendt at trække sig som
formand . Læs herom andet sted i bladet.
Dette betyder, at klubben har fået en ny
sammensætning. " Ny " er måske et
stærkt ord at bruge i denne forbindelse.
Der er faktisk kun sket det, at vi har fået
en ny og noget yngre formand og en ny
og endnu mindre næstformand.
Som formand har bestyrelsen konstitueret Finn Herlev (han er 15 dage
yngre end Niels-Henrik). Som næstformand er valgt Thomas Mørch Jensen (65 cm mindre end den tidligere
næstformand).
For nu også at Peder Kristensen ved
hvem han skal henvende sig til, når han
vil have lavet træningstiderne om, så
præsenterer vi herefter bestyrelsen:

bent e. andersen
llUt. YVS-11•1 'at. ...............
&trupsgede 10. 8600 Silkeborg, 1tf. 8 6 8 2 7 5 6 6
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Formand:
Finn Herlev (Finne)

Kasserer:
Niels Jørgen B. Nielsen (Niller)

Han tager sig af den overordnede planlægning og har i det heletaget det store
overblik. Han er desuden medlem af
sponsorudvalget og sidder i redaktionen. Endelig står han for håndboldafdelingen sammen med Benny P.

Han tager sig af alle pengesagerne
sammen med Kim Konnerup-Møller
("Støtten" s kasserer). Også kaldet Chip
og Chap. Er du i restance så henvend
dig trygt til Niller - inden du ryger i
Ribers.
Endelig er Niller p.t. under oplæring
som klubbens EDB-mand.

Næstformand:
Thomas Jensen(Mørch)
Han deltager ligesom Finn i den mere
overordnede planlægningog deltager
også gerne i diverse receptioner med
ovennævnte.
Thomas er desuden i festudvalget (når
det eksisterer), er chefredaktør, fedter
lidt rundt i materialeudvalget og er
ellers Murerens storebror.

Menig: Niels-Henrik Buch

Menig: Kai Veng (Vengo)

(ex-formand)

Han er primus motor i sponsorafdelingen og en gudsbenådet håndboldspiller (siger Charlotte). De skal iøvrigt
giftes den 18.4.92! ! Kai gør sig ellers i
festudvalget samt i diverse ad-hocudvalg (flot ord - som ingen rigtig
kender betydningen at).

Passer nu mest sin hund, sit job og
Betinna - i nævnte rækkefølge. Skal
iøvrigt på forsøgsbasis lave referater
fra bestyrelsesmøderne.

Menig: Claus Jensen (Fubby)
Menig: Keld Herlev (Kelle)
Han er kampfordeler og vores officielle kontakt til Silkeborg Kommune.
Endelig styrer han UK og er storebror
til Finne.

Står som øverste chef for old-boys,
hvilket sikkert kommer bag på de fleste. Ellers udmærker han sig mest ved at
være fraværende, far til 3 og storebror
til Mørch, Mureren og "Werner".

Menig: Christian Simonsen
(Købmanden)
Han er formand i Støtteforeningen, og
som sådan født medlem af klubbens
bestyrelse. Udover at have kroppen
fuld af hår og lommen fuld af penge, er
købmanden den lykkelige ejer af Stadionkiosken og 42 brugte skiferier om
året.
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Ny sponsor:

Så skal vi altså snart til at have fingeren
ud (bob, bob, bob).
Trods en absolut alvorlig mentkontaktannonce er det ikke lykkedes for os at
få gaflet en træner til dameholdet. Noget
må der ske, som Cæsar sagde, før han
kastede terningerne og overskred
xrrtsmblinnk:d (Lissa, din håndskrift
ligner snart Mørcks! !!!!!!!!!!), eller var
det Hannibal før han krydsede Alperne
med sine elefanter, men der er underordnet, bare vi får en træner. Og det
gerne NU!!
Bortset fra dette lille problem, så er vi
jo ellers friske igen. Ikke flere langtidsskadede. Hanne og Lissa er OK
igen og ikke det store frafald. Randi er
dog igen rejst til udlandet.
Hun spiller nu i tysk fodbold. Faktisk
kan vi måske byde 2-3 nye spillere

Lissa.
PS: Det kan også godt være, at det var
Pierre Souvinant - opfinderen af den
dybe tallerken , som sagde de førnævnte berømte ord, da han ikke kunne få
suppen op, nå men pyt.
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velkommen.
Det forlyder endvidere, at der vil blive
uddelt gratis kondomerforud for sæsonen, for at forebygge svangerskabsforgiftning.
Som det fremgår af den indbydelse,
som er sendt ud til alle damerne, foregår alt som det altid har gjort og sikkert
altid vil gøre - indtil det bliver ændret.
Jeg vil slutte for denne gang, idet tiden
ikke skal gå med snak - men med at
finde en træner, so hit it girls! !
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RESTAURANT "HJØRNET"
Lyngbygade 198
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li
Øverste chef for kvindeafdelingen, mor
til Lasse og svigerinde til Fubby, hvis
bror er Mørch som afløste Finne som
næstformand, idet Finne - hvis bror
(Kelle) iøvrigt er gift med Vengos søster
- jo overtog formandspladsen efter NielsHenrik:, som iøvrigt har et fritidsjob
hos Købmanden (bestyrelseskollega med
Niller i B.74 Støtteforening).
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Menig: Lissa Juul (Lissa)
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BEDRE OG BILLIGERE

HEDETRYK
æ røvej 4. 8600 silkeborg
tel. 86 82 33 21
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Formanden
bliver
bagmand

At forsøge at overtage et stykke arbejde efter Gud er ikkenogen helt nem og
almenmenneskelig opgave. Historien
bærer daheller ikke just præg af beretninger om noget sådant.
Enkelte eksempler er der dog. Det første
eksempel fandt sted for mange herrens
år siden - så mange år, at selv Rene
Langvad ikke var født, og han er ellers
ret gammel.Næh - vi skal mange tusinde år tilbage i tiden. Helt tilbage til
gode gamle Adam og Eva, der jo som
bekendt var de første mennesker på
Guds skabte jord. Et meget senere eksempel fandt sted dengang herr NielsHenrik skulle overtage ledelsen af B. 74.
Det første eksempel (Adam og Eva)
endte som bekendt i syndefaldet... ..
men hvordan er det gået med det andet
eksempel?
Knapt havde Hiels-Henrik ladet sig
krone efter at være valgt på parolen:
''En degn på vejen er tegn på skoleudflugt'', før pædagogkommunismen holdt
sit indtog. Der gik ikke mange sekunder før denne lille lommetyran viste
eksempler på sine verbalorgasmer og
lederambitioner. Svært forståelige og
aldeles udenlandske begreber som perestrojka og glasnost holdt sit indtog
og tryllebandt den måbende flok af
boldflyttere. Ingen fattede en brik af
hvad der foregik, og ethvert forsøg på

at gå imod denne nye og åbne ledelsesform blev på god demokratisk vis undertrykt. Alligevel skeler der dog ting,
der også var til fordel for andre end
herr formanden og hans ledermafia.
Efter at have udtaHde ofte citerede, bevingede og viise ord: " ----" (citat RIPOSTEN 3. årgang nr. 3, side 12) gik
det stærkt, og inden man fik set sig om,
blev der indført tirsdagstræning, klubben vandt for første gang nogensinde
både Hejrecuppen og Hjejlecuppen,
klubbens sociale aspekter blev vendt
og drejet og diskuteret, der blev arrangeret en udflugt til Djurs Sommerland,
klubhuset blev bygget om, serie 5 blev
til serie 5 efter at have været i serie 4,
serie 611 blev lukket, derpå åbnet for til
sidst at blive helt lukket. Sidst men
ikke mindst brugte Niels-Henrik klubbens formandspost som et springbræt
til atbevæge sig flere trin op ad den
sociale rangstige og ind i det private
erhvervsliv.
Netop dette erhvervsliv er tit og ofteer
blevet skældt ud for atvære umenneskeligt og totalt egocentreret, men for
en gangs skyld må alle vi almindelige
mennesker sige tak til især Mercuri
Urval. Denne tak sky Ides helt klart det
faktum, at firmaet har vist sig fra sin
mest sociale side og har ansat vores
allesammens herr formanden, med det

resultat, at han nu trækker sig som formand. Kom så ikke og sig at klubben
ikke er resultatorienteret.
Vi ønsker firmaet held og lykke og
håber, at Niels.Henrik i sin nye stilling
får mere ud af sin' 'Jeg-holder-vejrettil-jeg-får- min-vilje" - holdning.
For at dette indlæg nu ikke helt og
aldeles bliver kvalt i vammelsøde lovord og rosende bemærkninger, vil jeg
slutte med at sige TAK til Niels-Henrik. Det er dejligt, at der stadig findes
folk som ham. Folk som gerne vil lave
et stykke arbejde for andre, uden at
kræve noget til gengæld. Og det må

man sige at Niels-Henrik har gjort. Et
stort stykke arbejde endda. Det er ikke
nogen let opgave at holde sammen på
en klub med så mange originaler som
vores, men Niels-Henrik har hele tiden
utrætteligt været en god forgangsmand
og forkæmper for voressociale grundholdning .
Tak Niels-Henrik for dit store arbejde.
Vier glade for, at du ikke slipper bestyrelsesarbejdet helt. Held og lykke i det
private.
Og så gad vi ellers nok vide, hvordan
du nu vil bære dig ad med at få møvet
dig ind på førs teholdet.

SPORT MODE DART
~:~-SMD
SØNDERGADE 23•8600 SILKEBORG TLF 86802344
-Silkeborgs enesle specjcJfum,tninQ i dat.
·

Danica

STØT VORE ANNONCØRER
- DE STØTTER 874
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Rip.: Vi vil gerne sige tak for besøget
og den dejlige kaffe med skærekage. Vi
vil smutte inden Kokken kommer hjem.
Farvel.
Og efter at have fået hunden ned fra
skødet (var det ikke noget med en dyrepsykolog, så den igen opfattede sig
som en rigtig hund?) og viklet børnene
fra hinanden, startede vi igen bilen for
Endnu engang har Jeres trofaste reporter trodset vejrguderne, uvejsomt trræn
og gyllespredende landmænd og begivet sig ud på en færd, der ville få Udysseus og Troels Kløvedal til at blegne.
Sidste gang i Virklund og denne gang
lige modsat.
Nærmere betegnet svenskerkvarteret i
byens aller aller nordligste udkant. Kvarteret hvor de ensomme husmødre huserer som plankton i Middelhavet.
Grunden til at vi er taget nordpå, er naturligvis at en afklubbens bedste (efter
eget udsagn) og mest trofaste medlemmer har til huse heroppe. Sammen med
kone, pige og en overdynamisk duo
samt en schæferhund, som af en eller
anden grund tror, den er en puddel og
derfor opfører sig som sådan, har Uffe
Koch valgt at slå sig ned på denne forblæste plet på jorden. Men nok om
Uffe, for det er Glennie, det drejer sig
om.
Rip .: Når man snakker med Uffe ude i
klubben, er han altid i et utroligt godt
humør. Er han også det herhjemme?
G.: Ja!! Han har et dejligt og smittende
humør. Han er jo ikke så køn, men han
er sgu god mod børnene og hunden. Så
det er bestemt et stort plus sammen
med humøret.
Rip.:Nuhar Uffe et meget hårdtfysisk
arbejde. Er han aldrig for træt til at

lege med ungerne, når han kommer
hjem?
G.: Jo-detskerda. Fordetmesteerhan
dog vældig flink til at tage sig af de
kære små. Faktisk præsterer han ikke
så sjældent at stå tidligt op i week-enderne, når jeg skal på arbejde, for at
lave kaffe til mig. Jow Uffe er dæjli'.
Rip.: Nu er Uffe jo også kendt for at
være i besiddelse af et imponerende
korpus. Vardetdetdufaldtfor ????
G.:Neeeeeeeeeeeeeeeeej, faktisk så jeg
ikke meget til Uffe de første mange
gange vi var sammen. Han var jo så
genert, at han altid vendte siden til, og
så havde jeg utrolig svært ved at finde
ham . Men efter han er begynt at ryge
pibe, kan jeg altid finde ham.
Rip.: Faktiskkender vi UffesomMrB.74.
Hvad synes han egentlig om klubben??
G.:Det er hans et og alt. Hans familie
og klubben. Det vil han for alt i verden
ikke undvære. B.74 er hans andet hjem.
Rip. : Uffe har med store armbevægelser bekendtgjort, at denne sæson skal
blive hans største. Hvad mener du om
det??
G.: Nu har han siden Prins Henrik gik
i korte bukser proklameret, at det var
den største. Sæson altså.
Så hvorfor ikke i år? Jeg mener faktisk,
at hver sæson, Uffe er med, er stor.
Bare det at han kan løbe på de tynde
ben, synes jeg er en stor ting.

at foretage den lange tur mog varmere
og mindre forblæste områder af byen.
For sent opdager vi, at tvillingerne har
placeret 57 kg. mudder på bagsædet af
bilen. Som Glenniesenereudtalte: "de
to kunne li' Jer. Vi havde nemlig også
cement i baghaven".
Børn er en velsignelse.
Nå, hjem til anlægget og skrive indtrykkene ned.

Uffes 3. hjem: B74's sponsor, Silkeborg Gulvbelægning.
Se portrættet på side 8 i dette nummer af RIPOSTEN
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De 6 kolde Carlsberg i dette - årets første nummer af det længe savnede organ RIPOSTEN,
går til en person - ja man fristes næsten til at
sige et menneske, som vi alle kender godt.
Det er dog ikke på grund af hans færdighederpå fodboldbanen, at han får dette nummers
Stjernedrys. Tværtimod - skulle hans evner
bedømmes på disse, måtte han give en omgang til hele klubben.
Næh - det er på det organisatoriske plan, at
han har scoret kassen for klubben. Her har
hans arbejde hele tiden båret præg af at være
fyldt med glæde, inspiration og en enorm kærlighed til vores klub og vores sociale grundholdning.
Skulle nogen endnu være i tvivl om, hvem der
er tale om, bør man nok skifte klub. Men for
alle tilfældes skyld: Det er vores allesammens
Niels-Henrik.
Niels-Henrik trækker sig tilbage som formand,
hvilket den flittige læser har bemærket. Vi skal
derfor ikke fylde flere tillægsord til de mange,
men blot ønske Niels-Henrik tillykke med prisen
og endnu engang TAK.
Redaktionen.
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- Det kan godt være, at jeg har poser under øjnene, men de var fulde af
12 år ganunel whisky. Sign. Golle
- Jeg var en gang i biografen. De viste en fihn, der hed MANDEN DE
KALDIB HEST. Der var nu noget ved den fihn. Sign. Fætter BR.
- Forleden dag, da jeg kom hjem, kaldte Bettina mig for Freddy. Det
forstår jeg ikke. Jeg er da hjemme en gang imellem.

Sign. Niels Henrik Trenchcoat Buch.
- Jeg forstår ikke, hvorfor de er begyndt at kade mig Kirsten Heidelberg. Jeg sylter da aldrig. Sign. Kirsten Købmand.
- Hvis man kan tage den på kælk ned ad Sindbjerg, når man er 5, kan
man vel også løbe på ski ned ad Mont Blanc, når man er fyrre.

Sign. Christian Købmand.
- Jeg kan ellers godt li' Frankrig. Det går rigtig godt med det franske,
men OK: Sproget kniber det mere med.

Sign.: Klaus Skrald.

Peters pen - sportens ven
PRESSETJENESTEN

Søndermarksvej 16B, eaoo Viborg.
JOURNALISTIK· PRESSEFOTO -REDIGERING· LAYOUT
PRESSEMEDDELELSER- KLUBBLADE· INFORMATION
TLF.: 86 600711' FAX 866012 85
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Jeg er igen i år blevet bedt om at give
en vurdering af serie 5 holdenes chancer og muligheder i den kommende
sæson.
Efter der lidt skuffende sæson sidste
år, hvor førsteholdet jo rykkede ned og
andetholdet klarede en acceptabel 7.
plads, forventer jeg at 1992 bliver et
godt og positivt år for B.74.
For det første har jeg selv bidraget til
en god sæson ved at træde ud af UK og
overladt pladsen til yngre kræfter i
form afJohn Zack. (Kresten bliver dog

old-boys UK-medlem, red.).
For det andet har der været en pæn
tilgang til klubben af nye spillere. Bl.a.
nogle "gamle" SIF-drenge, som vi
efter en omskoling nok skalfånoget ud
af.
Hvad angør serie 51, så forventer jeg en
placering i toppen og gerne med en
oprykning som afslutning på sæsonen.
Kredsinddelingen har maget det sådan, at der kun er en genganger fra
sidste år, nemlig vores banemænd fra
Sorring-Tulstrup IF, som jeg også tror

Nu klikker det
for FOTO expert
Standard
farvebilleder når det
skal være billigt

vil blande sig i toppen. Af andre kommende tophold tror jeg på SKS og
Galten GF. Med hensyn til bundhold
vil det ikke undre mig hvils Lemming
IF og Stjær B. trænger sig på til denne
titel.
Holdet har indtil til videre spillet 4
træningskampe med ikke ligefrem
sprudlende spil, men dog med 4 sejre,
mod forholdsvis jævne modstandere.
Der er som nævnt kommet nogle nye
og friske kræfter med på holdet. Til
gengæld har vi sagt farvel til Bjarne
målmand, Lal og John F. Vores farlige
angriber - Robin - er rykket længere
tilbage på banen. Ja helt tilbage som
målmand. Men da Uffe Kock igen i år
har udtalt' 'I år topper jeg sgu'', kan vi
med sindsro se frem til sæsonstarten.
Serie 5II er derimod kommet i en betydelig sværere kreds med mange op- og
nedrykkere fra sidste sæson. En kreds
med mange lokale hold.
Holdet bør dog kunne klare en pæn
placering i den bedste halvdel af ræk-

ken. Ja endda blande sig i toppen, hvis
holdet kan stabiliseres i forhold til
sidste sæson. Holdet vil selvfølgelig
også nyde godt af spillertilgangen og
forhåbentlig derigennem få opbygget
en fast stamme fra kamp til kamp.
Jeg vil her i den forbindelse opfordre
alle spillere til at gå ind til kampene
med en positiv kampånd. Da vi ikke
har en træner til at "rive" os frem, må
vi altså tage os selv i nakken og yde en
acceptabel indsats, hvilket vi skylder
vore med-spillere og klubben.
Til sidst vil jeg appellere til spillerne
om at bakke op omkring UKs store
arbejde med holdsammensætningen.
Meld derfor altid afbud i god tid og evt.
ønsker om ændringer af spilletidspunkter m.v. bør fremsættes i god tid.
Så gutter. På ved vanten og ha' en god
sæson.

Spjald.
(oversat til rigsdansk efter
bedste evne af red.)

Levering 72 timer
Pris pr. 10 x 15 cm billede

150

"HOF er ikke det værste vi har.. :'
Depot v/ Erik Kvornin g
Tii . 86820035
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•'De bjerge er sgu højere end kuldyngerne ovre på centralen".
Sådan omtrent sagde han. Debutanten.
Nybegynderen - der mcxligt havde pakket
kufferten, taget datteren under armen
og draget til Frankrig. Og se - det lykkedes. Vel vidende at stor skude gør
ingen sommer, skød han hjertet om .i
nakken og skistavene i livet og hu-hej,
hvor det gik. Det stod ham nu heltkla~,
at live ter sjovest, nårdet hele går af sig
selv. Bedst som det gik ned ad bakke,
gik det op for ham, at han der havde en
fordel, som er de færreste forundt.
Men den fordel skulle under kontrol,
hvilket han hurtigt indså nødvendigheden af. Vi andre måbede, når du tog et
par ekstravagante sving, Sør~n.
At du så af og til krydrede mdsatsen
med et rullefald eller to, gjorde ikke
præstationen ringere.
Flot. Tillykke Søren, også til Christina
Skihaj, som blev endnu dygtigere end
sin far.
Også tillykke til klubbens bundfrosne
skiafdeling, som det endnu engang lykkedes at påføre et medlem den udgift
en årlig skiferie eller 3 koster.
Ellers skete der det, at nogle fra selskabe lånte deres skiudstyr ud til nogle
franskmænd, uden forudgående aftale
og uden at aftale tilbagelevering. D~t
var skidt, men med Vorherres og diverse forsikringsselskabers hjælp, så
ender det måske ligefrem godt.

Trods et muntert og virksomt liv på
pisten i dagtimerne, undgik selskabet
ikke et lumsk anslag af sprøjtski' (det
er vist fynsk) det truede en overgang
med at brede sig uhæmmet, men ramte
kun dem der i forvejen er disponeret
for den slags. I løbet af ugen fik vi
besøg af Per Fangehul, Dan Fleichkind
Fæster og Købmandens højgravide kone
Kirsten Heidelberg. Det blev turen bestemt ikke kedeligere af. Turens højdepunkt, i hvertfald for undertegnede,
blev vel nåetdajeg overværede Dan F.
Fæster, en aften på det lokale dis~otek,
smide alle hæmninger da de spillede
den franske udgave af den gamle danske
schlager •'Hyp lille Lotte,, - overbevisende indsats. Sådan er der så meget,
men ups, jeg havde nær glemt Købmandensone-man-show da vi tiltrådte
hjemturen. P.g.a. uoverensstemmels~
med et andet selskab om pladserne i
bussen besluttede Købmanden sig for
at blive gal. Meningen var at skræmme
livet af chaufføren,men denne blev ikke
det mindste skræmt og udstødte trusler
om korporlig vold. Det skulle han imi?lertid ikke have gjort, for pludselig
rejste Per Fangehul, Søren Flasker og
Klavs Kjærsgård sig op. Og da Deres
udsendte oven i købet skulede truende
henover Klavs Kjærsgårds skulder, blev
det den formastelige chauffør for meget
og han brød bævende sammen.
Således endte alt i fryd og gammen.
Slut herfra!

I vores række af eksklusive interviews
med kendte danske sportspersonligheder, er vi nået til det nordlige Jylland,
helt præcis adressen "Falstersgade 25"
i Aalborg, hvor vi finder AaB-midtbane-talentet CALLE FACIUS.
RIP: Er det gåetefter jeres forventninger i Aab her i efter-året?
CF: Ja helt sikkert. Vi er nummer 4, og
det er hvad man kunne forvente. Det er
vi godt tilfredse med.
RIP: Hvorfor har I været så stærke
ude?
CF: Viharfåeten træner,somermeget
taktisk dygtig, og han har forstået at få
os til at kæmpe på udebane. I modsætning til for et par år tilbage, er det
lykkes os at få points på udebane. Det
må i høj grad tilskrives ham. Og det er
jo vigtigt, at man ikke kun får points
hjemme-man skalogsåkunne få noget
med hjem fra udekampene.
RIP: Omvendt har I haft nogle problemer hjemme. Er det fordi jeres unge
hold bliver nervøst foran det talrige
publikum?

CF: Det er rigtigt, at vi har et ungt hold,
og det er også sikkert, at man som ung
skal "modnes" på stadion, før man
vænner sig til atmosfæren. Folk forventer en masse af een, og man skal
ikke lave for mange fejl før de begynder at råbe af een. På den anden side
støtter de een fantastisk, når man spiller godt.
RIP: Hvordan tror du det går hhv. AaB
og Silkeborg i foråret?
CF: Vores mål er helt sikkert at komme med i een af de europæiske turneringer.
Hvad angår Silkeborg, så må man spørge
sig selv om, hvad der gik galt med
holdet, siden de de sidste par sæsoner
er endt, hvor de gjorde. Jeg tror dog,
det vil gå op ad for dem i foråret, for der
er ingen tvivl om, at det er et godt hold
medmange muligheder.

RIP: Det var meget diplomatisk sagt.
Apropos Silkeborg, var det så deres
større motivation, der gjorde udslaget
i deres 3-2 sejr i jeres sidste indbyrdes
møde?

