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Selv undertegnede måtte melde fra af
frygt for at blive lammetævet. Men når
selv de bedste mangler, bl.a. Svend
Dellepude,. ·Svennes Bodega, Niller og
Bongo Humperdinck, kunne holdet hive
sig op ved ll!n;ødderne, også dem der har
hår som radiserækkerne med 3 centimeters mellemrum.

Konklusion: Det gjorde det også! Dels
sprogvanskeligheder og dels den udbredte opfattelse, at skulle vi spille bold
på et anlæg, så kunne det ligeså godt være
et fadølsanlæg, gjorde vores spil
famlende med anstød til temporær
solformørkelse. På forlænget spilletid
vandt vi tredie halvleg, og for dette
·11.
modtog Knueed på klubbens vegne en
EM GO HOME!
flot vimpel under stående applaus. En
stor tak til K.... d, sin familie og venner
For sjældent har Ds:res udsendte set et så
for et godt arrangement!
homogeniseret hold pille pynten af SIFs
tykmælksdrenge: Nog\~ ~·~IØ sige, at
Uden sidestykke i klubbens historie har
veteranholdet i nær fremtid en masse
det er smørret, der gør 'et~eh det er ikke
nok, for rå manddomskraft tilsat overblik
planer i tryllehatten, bl.a. tur til Fåborg
med tilstødende sejltur, tur til Spanien for
og himmelsk boldføling, vil få Lars
Simpson, Smækre Brian, Due Odde Ib,
at se Spanien- Danmark, og ikke mindst
Jan & Smuglerne, Kresten Målfarlig,
vores altoverskyggende TIPSKLUB.
Søren Hvem Vad Hvor, Poly Color Knud,
"'· Samtidig er et alternativ til den trykte
Winklersliber Klitte og ikke mindst , ':presse på beding i veteran-regi. Her er
"Jeg-kniber-mig-lige-ind" Golle, til at ~ ~e bare guf til ganen, men også
gå over i urinalerne. Ham vi ikke foJ'står,_.~_t~:fuandsmod for stoflige oplevelser.
Knueed fra Fyn, vil nok tillægge vores. ".\;r,'-,,'.Endelig en stor tak til alle fra B 74, der
træningslejr på Fyn vores tilt~gende -~V~ med til at gøre rriih alt for tidlige 40
succes.
· · ·
lis fødselsdag til et gilde af dimensioner.
Tak til alle de bapkrådgivere, der mødte
Ingen tvivl om, at spillernes form og
·frem og hjalp mig med at skaffe likvide
figur aldrig har været større end på
"Veteranholdets Fyn Tour". Iklædt nye
midler i form af salg af tomme flasker.
bolddress, velvilligt stillet til rådighed af
createurdesigner Lars Simpson, kunne
BÆNKEVARMEREN BRUNO
kun fadølsanlægget stoppe vores videre
fremmarch.
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Hvem skal jeg tale med?
Leder:

UKOld·boys
Holger Buch-Larsen
Falstergade 23
86 82 96 22
Kresten Knudsen
Frejasvej 90
8682 62 53

Bestyrelsen

Støtteforeningen

Formand
Finn Herlev
Bakkevænge! 87
86 80 06 05

Formand
Christian Simonsen
Skovløbervej 24
86801391

Næstformand
Thomas Jensen
Vestre alle 34
8680 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
86815914

Stephen Knudsen
Sanatorievej 14
86 82 81 39
Kim Konnerup-Møller
Almindsøvej 30
86 824804
Niels Jørgen B. Nielsen
Lyngbygade 75
86 82 71 52
Morten Rlsvlg
Rylevej 21
86 814685

UK

Kampfordeler
Keld Herlev
Rudbølvej 30
86815914

Dameafdelingen
Lissa Juul
Vestre alle 34
8680 05 49

Old·boys·
afdelingen
Holger Buch-Larsen
Falstergade 23
8682 96 22

Veteran·
afdelingen
Stephen Knudsen
Sanatorlevej 14
86 82 81 39

Ciaus H. Jensen
Baggesensvej 18
86 81 07 48

Morten Risvig
Rylevej 21
86 81 4685

Lissa Juul
Vestre alle 34
86 8005 49

Christian Simonsen
Skovløbervej 24
86801391

Christian Simonsen
Skovløbervej 24
86801391

John "Zack" Sørensen
Adler Lundsgade 8
86 8111 58

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

John "Zack" Sørensen
Adler Lundsgade 8
86 8111 58

Pou I Østerby
Balle Kirkevej 34
86 82 60 97

Benny Rønn (2)
Lyngbygade 69
86 815846

Sponsorudvalg
Finn Herlev
Bakkevænget 87
86 80 06 05
Henning Nielsen
Falstergade 12
86 82 67 54
Kai Veng
Baunehøjvej 67
86 80 24 64

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
86855815

Håndbold·
afdelingen

::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::;::::::::::::::::

Formand Finn
filosoferer
Da B 74 i sin tid blev stiftet havde vi
ingen problemer med unge og gamle, 1.
og 2. hold, klik.er og lignende. Vi var en
flok boldglade "unge" mennesker
mellem 18 og 28 år, som havde lyst til at
spille fodbold på vore egen præmisser.
Alle kendte alle, og ingen var sure over at
sidde over en weekend. I løbet af nogle år
var antallet af medlemmer så stort, at vi
måtte tilmelde endnu et hold, hvilket bl.a.
betød, at undertegnede, fra at være
stjerne på 1. holdet, måtte affinde sig med
at blive stjerne på 2. holdet. En status, der
først ændrede sig, da vi fik et trediehold
osv. Efter endnu nogle år mødte vi første
gang generationsproblemet. Vi tilmeldte
et old boys-hold, og de "gamle" blev
sendt derover. Men vi kom hurtigt til at
mangle nogle nye, unge mennesker til at
tage over. Vi kørte på pumperne i en
periode, indtil der pludselig kom et nyt
kuld unge mennesker. Dette betød, at vi
nu fik nogle positive problemer at slås
med, hvilket resulterede i, at der blev
tilmeldt et trediehold. Hele situationen
gentog sig i midten af firserne med
samme resultat. Nu havde vi blot fire
seniorhold og et old boys-hold. Lidt
senere fik vi endnu en gang gemt "de
gamle" lidt af vejen ved at lave et
veteranhold. Og så står vi der igen. I år
har vi tilmeldt to old boys-hold, og til
gengæld trukket det ene serie 6-hold. Så
ville vi da ikke få problemer - eller hva '?
Jo, problemer med holdsætningen har vi
stadig. Vores trediehold kan vi ikke stille
uden problemer (se også side 6), og to old
boys-hold er det lidt svært at samle, men

det lykkes som regel med hiv og sving.
Hvad gør vi, indtil næste generation
kommer?
- Vi kan gå aktivt ind i en
hvervekampagne (men er det i B 74ånden?)
- Vi kan vente til vores børn
bliver store nok.
- Vi kan lade stå til ....
Eller vi kan hjælpe UK og andre af
Tordenskjolds soldater i deres arbejde for
vores klub. Lad derfor være med at sige
nej, når du bliver udtaget til et hold, blot
fordi : du skal tidligt op; du føler, du burde
spille på et bedre hold; du hellere vil ligge
på stranden; du ikke kender dine
medspillere så godt o.l. Tilbyd din hjælp,
når klubben har brug for din hjælp, og
gør, hvad du lover. Kom til træning
torsdag aften, eller kik ud til en
hyggebajer. Kom med konstruktive
forslag til, hvordan klubben kan blive
bedre, specielt gerne gennem indlæg i
RiiPOSTEN. Hjælp med at holde
klublokalerne i præsentabel stand.
Tag din nabo, dine venner eller andre
med ud i klubben. Osv., osv. Kun med de
nuværende medlemmers positive medvirken kommer vi gennem endnu et
generationsproblem. Vi kan jo ikke gøre
for, at vi bliver ældre. At vi stadig ønsker
at spille bold i, og være medlem af, byens
bedste klub, er jo kun skønt. Vi må blot
acceptere, at aldersfordelingen er anderledes end i 1974. Også vores børn skal
have mulighed for at vælge B 74, når de
bliver trætte af "de gamle klubber".

Derfor:
BAK QP OM DIN KLUB!

FINN HERLEV.
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Carlsberg
Grape Cup 1992
_CARLSBERG GRAPE CUP 1992 For
2. år i træk arrangerede CARLSBERG, i
samarbejde med B 74, CARLSBERG
GRAPE CUP. Stævnet adskiller sig fra
andre ved at sigte på bredden og dette
ment bogstaveligt, idet Silkeborg og
omegns restaurationer og andre
udskænkningssteder deltager, flere
endda med fuldf hold. Der var 4 puljer å
4 hold, og dramatikken brød ud allerede i
første kamp, i det længe ventede møde
mellem DEN GYLDNE HEST og ØRNECAFEEN. Efter et par minutters spil røg
en af ØRNENs spillere i græsset, og
ambulancen måtte tilkaldes, da han
havde
sprængt samtlige ledbånd i
kroppen. Da han var kørt på bakken, gik
der ikke mange minutter, før den næste
måtte afsted. Årsag: en 1 meter lang
flænge under det ene øje, og da vores
egen Robin blev fældet godt og grundigt
af en af kuskene fra HESTEN, fløjtede
Søren Fis Ohmeyer, og nægtede at sætte
kampen igang igen, før spillerne havde
lovet ham, at der ikke ville blive begået
mord. Dette blev (vistnok) accepteret, og
ØRNEN vandt 3-0. Herefter gik det slag
i slag, som man siger indenfor
bokseverdenen, og alle så frem til den
store pause lidt over middag.

Kort før denne brød fadølsanlægget
uheldigvis sammen, og panikken var
under opsejling. Heldigvis rykkede
CARLSBERGBRANDBILEN lynhurtigt
ud og hentede nye friske forsyninger,
mange halsbrande blev herefter slukket
og katastrofen var afværget. Der var
ingen tilskadekomne!
Mens fodboldspillerne holdt deres
velfortjente pause, var den sideløbende
dartturnering (iøvrigt godt styret af
Høfeber og Bubo) ved at nærme sig
finalen. Alle regnede med, at TINGET
ville komme i finalen uden besvær, idet
de i de indledende kampe ikke havde sat
så meget som et sæt til, men i semifinalen
tabte de til HUSET med 3-2 i et fortættet
drama. HUSET havde åbenbart brugt alle
sine kræfter, for i finalen vandt
modstanderne fra GRAUBALLE CAFETERIA let med 3-0, og Henning Høfeber
kunne under stort bifald uddele de
fornemme præmier til de rette vindere.
Men nu tilbage til fodbolden.
PIAF havde tre udlændinge på holdet alle tre B 74'ere, nemlig Dave, Mulle og
Kumar. Trods dette åbenlyse handicap
lykkedes det holdet at komme i
semifinalen, hvor de røg i straffesparkskonkurrence med HYTTEFADET.

bent e. andersen
Mit. vvs

" .....................

&1rupegede 10. 8800 Silkebol1!. tff. 8 6 8 2 7 5 6 6

Endnu en gang kom Søren F. Ohmeyer i
centrum, da han i første omgang
underkendte et mål til FADET, der røg
igennem et hul i nettet. Stor var undrenen
fra spillere og presse. HYTTEFADET
havde endvidere sat den samme spiller til
at skyde samtlige straffespark, hvilket
Søren selvfølgelig også havde
accepteret, hvis ikke gadens parlament
havde gjort ham opmærksom på DBUs
gældende regler på område
t. Før vi nævner, hvem der vandt, er det
nok en god ide at komme ind på
dommer' 'præstationerne'' i turneringen.
Flere prominente B74'ere havde valgt at
agere manden i sort (eller var det
grønt??). Vi nævner i flæng: Kræn og
Morten Risvig, der begge kun ville
dømme i modlys, så de kunne blive mest
muligt brune. Dette medførte, at de blev
nødt til at løbe baglæns i en af halvlegene
af hver kamp. Fubs og Peder Kristensen,
der hver især var så stillestående, at flere
undrede sig over, hvor de statuer mon
kom fra. En spiller foreslog iøvrigt Fubs
at komme penge i sit parkometer, så
ubevægelig han stod. Hønse dømte om
formiddagen (desværre udmærket), og
om eftermiddagen overtog gigtforeningens æresmedlem Rene Langvad fløjten,
også uden problemer. Spillerne fik
nemlig medlidenhed bare ved at se ham
forsøge på at gå rundt. Endelig var der
som nævnt Søren Fis.
Tsk, tsk, tsk!
Nu tilbage til semifinalen mellem PIAF
og HYTTEFADET. Sidstnævnte vandt,
og de skulle i finalen møde vinderen af
kampen mellem MÅLET og EJSTRUP

KRO. Her blev MÅLET løbet over ende,
skønt det at Uffe Koch og Fejeren råbte
og agerede det bedste, de havde lært.
Hellerikke i kampen om 3. pladsen havde
Uffe & Co. held i sprøjten, for
Mullemandens tropper fra PIAF vandt.
Efter sejren havde Mulle kun en
kommentar til sin deltagelse i
CARLSBERG GRAPE CUP 1992:
"Non,je ne regrette rien!".
MÅLET kunne dog glæde sig over 1.
præmien for de bedste supporters for
deres hold. CARLSBERG honorerede
dette med en kasse af de kolde.
Bravo!
Og så til finalen mellem EJSTRUP KRO
og HYTTEFADET, som Deres -udsendte
desværre kun oplevede gennem bunden
af et CARLSBERG-krus, men ifølge
Fubs vandt HYTTEFADET 1992udgaven af CARLSBERG GRAPE CUP
med 1-0.
Dagen sluttede med overrækkelse af
diverse præmier, akkompagneret af
diverse verbale udgydelser fra de to
"stadionspeakere", B 74 's svar på Fy &
Bi, Mørch & Keld Herlev. De havde hele
dagen holdt folk ajour med resultater i
det hele taget, og grovheder på jysk i
særdeleshed
. Et eksempel:
- Finalen i dartturneringen begynder i
teltet klokken fjården træjve".
I guder!!!
Om aftenen var der så vanen tro fest,
men det er jo en heltanden historie.

MUREREN
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SEKSEREN
------side sex... om og af serie 6
SERIE 6 - ak ja. Disse engang stolte og bevægende ord har i den senere tid fået en helt
anden og dybere mening, som har mere bund i den virkelighed som holdets placering
i turneringen også tyder på.
Havde det nu været en hvilken som helst Superligaklub med alle deres
primadonnamanerer, havde man jo straks grebet til det eneste middel man kender i de
kredse, nemlig fyring af træneren hvad enten han hedder Morten Olsen eller Ebbe
Skovdahl for den sags skyld (det skulle da heller ikke undre mig om de ansætter Morten
igen, når de snart fyrer Ebbe).
Men hvad er .det egentlig, der er så galt, at det berettiger nogen til at skrive om SERIE
6 på denne lidt defaitistiske måde?
Det skal jeg hurtigt fortælle, det er nederlag og manglende holdmoral!
Knapt havde jeg i sidste nummer af RIPOSTEN (det er godt nok nogle dage siden, men
derfor er det alligevel sandt) udbredt mig om, hvor meget de unge løver skulle tage sig
sammen for at holde gang i holdet og holde os gamle væk, før vi alligevel så, at det blev
nødvendigt at indforskrive en hel del ældre spillere for overhovedet at kunne stille hold.
Det gik ovenikøbet så vidt, at man fandt det nødvendigt at støve en godt hengemt spiller
som Karsten Skovgaard (ja, dengang han blev født, var bolle-å endnu ikke opfundet)
af og sætte ham på hold. Hvad bliver det næste? Skal man nu til at opfordre såvel
Tordenskjold som Holger Danske til at opstå fra de døde for at for stærke holdet? Eller
hvad? Skræmmende perspektiver.
Nu skal ret dog være ret, og på trods af gigt, forkalkninger og manglende
(kamp)træning m.m. har nævnte Hr. Skovgaard ydet en god indsats for holdet i de
kampe, han har været med.
Men, spørger man så sig selv, kan det da virkelig være så svært for UK at stille et hold?
Svaret må blive et ubetinget JA. Gu' kan det være svært. Nogle af de væsentligste
årsager er f.eks.: folk kommer ikke til træning; folk er ikke hjemme når UK ringer,
hverken 1., 2. eller 3. gang; folk gider ikke spille serie 6-bold; folk møder ikke op til
kampene osv.
Men lad os nu lige tage os sammen og benytte sommerferien til at sørge for, at vi også
selv gør en indsats, både mht. at gøre arbejdet lettere for UK, men også mht.
kampmoralen, når vi så endelig får stablet et hold på benene og !rumler ud til kamp.
Det er da ikke sjovt at tabe en kamp 11-1, vel er det da ej, og vel er det træls at tabe
en kamp 7-3, når man var foran 3-1 ved pausen, men hvis man går fra banen med en
følelse af, at man har haft det hyggeligt og rart, og at man selv har gjort det man kan,
så kan ingen med nogen ret forlange mere.
Selvfølgelig har vi det allerbedst, når vi vinder, men kan man ikke få det bedste, må
man sommetider nøjes med det næstbedste.
SERIE 6 skulle igen gerne blive et hold, der fortjener at blive kaldt DET STÆRKE
HOLD
MOGENS.

STJERNEDRYS
Det plejer altid at være en ikke bare svær,
men ofte komplet umulig opgave for Den
gamle Redacteur at bestemme sig for,
hvem i vores lille ind- og sammenspiste
klub, der har gjort sig fortjent til den
ærefulde plads som STJERNEDRYSmodtager.
Det har ovenikøbet ind imellem været
nødvendigt at inddrage de 6 kolde
CARLSBERG, men for en gangs skyld
var der denne gang ingen som helst tvivl
i sindet. Tværtimod!
De 6 små kolde tingester går helt, fuldt
og ubetinget til to gode, gamle B 74'ere,
der begge har været med i klubben i en
lang årrække, B 74-vikinger fra den tid,
da vikinger endnu blev sat sammen af
stumper fra de gamle aser.
I løbet af disse år har begge d ' herrer
været med til at sætte deres
uforglemmelige præg på klubben, dens

ånd og aktiviteter. De har aldrig gemt sig
(skønt den ene en gang imellem godt kan
smutte ud af synsfeltet for folk med bare
almindelig højde), når der skulle ske
noget, hverken praktisk, arbejdsmæssigt,
og heller ikke, når der skulle drikkes øl.
De to er ingen ringere end BRUNO
(dværgen fra Vejlbo Mose) og PETER
LODAHL (Big Pete).
Vi vil gerne ønske dem begge tillykke
med den glorificerende udnævnelse til
STJERNEDRYSSERE og takke dem
begge for lang og tro tjeneste. Bruno
takker vi især for sine altid (van)vittige
indslag fra Veteranbanerne, Lodahl for
sin hjælpsomhed - men især vil vi rette en
stor tak til dem for deres altid
opfindsomme og fantasirige initiativer,
som er til stor moro og entertainment for
alle i vores lille klub.

Johansen
Specialoptik
Henning~. y~ Dwllo9cftlrl..... Avle . 1D1 Slllleborg . Tlf. 86821483
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expert

vi Lars V. Larsen
Østergade 14 . 8600 Silkeborg
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Den grønlandske
TOP10

ÅBENT BREV
til bestyrelsen
Vi er en række mere eller mindre
aktive medlemmer af B 74, der føler, at
bestyrelsen pt. er godt i gang med at
''røvrende'' flere klubmedlemmer.
For et stykke tid siden ønskede to af
undertegnede at leje klublokalerne i
forbindelse med et kombineret svendeog studentergilde, endda primært med
deltagelse af B 74-medlemmer. Dette
blev afslået under henvisning til, at det
nu ikke længere var muligt at låne
SUMPEN til privatfester, som det var
muligt for renoveringen, eftersom man
ikke ønskede, at klublokalerne skulle
lide unødig overlast.
Denne argumentation virkede også
helt fair, 80.000,- er trods alt mange
penge, indtil vi tilfældigt fandt ud af, at
SUMPEN indenfor et kort tidsrum for
nylig har været genstand for
privatfester,
arrangeret
af
klubmedlemmer, men stort set kun med
deltagere uden den svageste tilknytning
til klubben.
Vi bebrejder ikke disse festafholdere
nogetsomhelst, men vi er forargede over
de bestyrelsesmedlemmer, der har
tilladt festerne. Hvad har fået
bestyrelsen til at ændre mening mht.
udlejning af SUMPEN? Ønsker man
ikke stadigvæk at passe på de trods alt
fine klublokaler, eller mener man blot,
at de medlemmer, der på det seneste har
fået lov til at låne SUMPEN er mere
ansvarlige end undertegnede?
Da to af undertegnede ønskede at låne
SUMPEN til føromtalte festivitas var
der godt nok ikke tale om en

meromsætning for klubben i form af øget
ølsalg, men er det ikke rasende ligegyldigt,
når vi for det første selvfølgelig ville
betale for lejen, og for det andet, når
afvisningen begrundedes med hensyntagen til de nyistandsatte klublokaler?
Pointen er, at vi ikke forstår den
kovending som bestyrelsen har taget i
denne sag, og vi kan ikke undgå at føle os
stødt over den måde, vi er blevet behandlet
på contra den måde andre klubmedlemmer
er blevet forfordelt på. Eller er der blot tale
om, at bestyrelsen har lagt kursen om,
således det nu er muligt for alle klubbens
medlemmer at låne SUMPEN til fester i
privat regi. Det virker uden nogensomhelst
konsekvens, når man tænker på, at de
oprindelige afslag baseredes på hensynet
til klublokalerne, men dette må blive
konsekvensen, hvis ikke vi medlemmer
skal føle os, som før omtalt, ''røvrendt'' af
klubbens bestyrelse. Det duer nemlig ikke,
at vi på så grov vis forskelsbehandler
hinanden i en så lille klub som vores.
Vi venter spændt på en reaktion fra de
ansvarlige.

I lyset af den overvældende og vist også
overraskende succes en flok friske B
74'ere havde med deres genindspilning
af en række ældre Shu Bi Dua-hits, er det
kommet os for øre, at en anden flok B
74 'ere ikke vil stå tilbage for den
førnævnte flok, og derfor har de i ly af
nattens mulm og mørke indspillet en
række gamle hits i et nødsporsstudie i
Illoqqortoormiut (Scoresbysund, red.) i
det
østlige
Kalaallit
Nunaat
(Grønland, papnæse).

Det kan oplyses, som et Wle kuriosum,
at det kun tog en nat, hvilket dog på de
kanter er ensbetydende med cirka 6
måneder, før resultatet var bare
nogenlunde tilfredsstillende for
teknikeren, en tidligere sælfanger fra
Qasigiannguit (Christianshåb, klaphat)
ved navn Assisumiak Nunatturqark.
Pladen, der ifølge pladeselskabet
desværre i første omgang kun udkommer
i det indre af de canadiske ødemarker,
kommer til at indeholde følgende numre:

"Please Mr Postman" - FREDE
"Another Brick In Tbe Wall" - MUREREN
"Mød mig i Mørch'et" - LISSA
"Forklædt som voksen" - BRUNO
"Born To Run" - DA VE
"The Best" - JENS WERNER
"Når jeg bliver gammel" - SJÆFEN
"The Boxer" - OLE HØ
"Lightening Strikes" - FINN L.
"Money Money Money" - NILLER
"Itzy Bitzy Teeny Weeny" - MØRCH
"Fast Car" - RIBBER
"Crazy Horses" - JAKOB KUSK
"School's Out" - NIELS-HENRIK

Jeppe Rasmussen
Lasse Laursen
Jens Werner.

og som rosinen i pølseenden mimer den samlede redaktion sig

igennem nummeret: "Words - don't come easy... "
DERES ISBELAGTE
I
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HÅNDBOLD
Så skete det alligevel. Det som ALLE
havde svoret aldrig ville blive til noget
i B 74 HÅNDBOLD. Ambitionerne
og træningsiveren er kommet op til
overfladen. Rent fysisk giver det sig
udslag i, at vi skal til at træne (!! !)
efter kommunen i flere år har overhørt
vores nødskrig om en bedre træningstid
og et bedre træningssted, er dette nu
blevet bevilg et. Onsdag aften fra 22 til
23 i Vestergadehallen, det kan sgu' da
ikke være bedre.1'ænkjer, så kan man
allerede være i seng ved 2-3 tiden.
Herligt. Og så i Vestergadehallen. Hvis
I ikke synes det lyder besnærende, så
er der ihvertfald en, der gør det, nemlig
Sjapper, halbestyrer i Vestergadehallen.
Vi er mange håndboldspillere
(store ord, red.), der ser frem til det
nye tiltag. Bare det at have rørt en

håndbold inden sæsonstart. W atch out,
serie 2, here we come!
Alle der blot ved det mindste om
håndbold, dvs. at de er indforståede
med, atdetharnoget at gøremeden bold
og en hånd, er meget velkomne. Jeg
mener at kontingentet er 250,- pr. år, og
det er inklusiv de 4-5 afslutningsfester
vi holder. Meld jer nu, risikoen for at I
kommer til at spille er maksimal, idet vi
igen i år har to hold, et i serie 3 og et i
serie 4. Henvend dig til enten Thomas
Jensen eller Benny Rønn (telefonnummeret findes på side 2).

TRÆNINGEN STARTEDE
5/8 1992 KL. 21.30

I VESTERGADEHALLEN!

~nuå qoinkler Cf'eåer6en Aps
-

ARNE PEDERSEN & SØN -

ØSTERGADE 34 . 8600 SILKEBORG
TELF. 86 82 48 00

STØT VORE ANNONCØRER
· DE STØTTER 874

MØRCH

RIPOSTEN FÅR
KONKURRENCE
Det er kommet redaktionen af det gamle,
hæderkronede magasin RIPOSTEN for
øre, at der inden længe kommer et nyt og
konkurrerende klubblad på banen.
De nærmere omstændigheder omkring
dette konkurrerende organ er det
desværre endnu ikke lykkedes os at
komme under vejrs med, da planerne
endnu er dybt hemmelige, og opbevares
under de mest beskyttede omstændigheder, men hvis rygtet taler sandt (hvad
rygter jo tit har det med) skal vi her på
redaktionen være de første til at hilse
dette nye initiativ velkommen.
Fra RIPOSTENs side kan vi da kun være
interesserede i enhver form for konkurrence på det bladmæssige område, da vi
jo altid har set det som vores største og
mest hellige forpligtelse at sørge for, at
læserne - vores levebrød - altid har krav
på at få det bedste. Og hvis det bedste for
vore læsere er et konkurrerende blad, er
det også det bedste for os.

Men ..... og der er skam et stort
MEN.... vi forventer, at dette nye initiativ
ligger på et lige så højt sagligt og
intellektuelt plan som RIPOSTEN, da
der jo ellers ikke er tale om nogen form
for konkurrence, og man jo derfor heller
ikke kan tale om, at det er til læsernes
bedste.
Vi glæder os usigeligt til at se frugterne
af disse planer på gaden, og til at komme
i en dialog med initiativtagerne.
Men husk, kære læsere (fedte, sleske,
lefle), at selv om vi får så meget
konkurrence, at der ikke er træer nok i
verden til at trykke dem på, og man
derfor går tilbage til at riste runer, vil
RIPOSTEN altid være et godt, gedigent
og sobert klubblad for B 74 ' s
nyhedshungrende medlemmer.
RIPOSTEN - nyheder med bagslag!!!

RED.
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Her er chok-beviset - sort på hvidt:

)

JENSEN - navnet lyder ligeså pæredansk
som det jo også er.. Hvad var Danmark
uden Jensener. Tænk bare på vores
"allesammens" Uffemand. Eiler Faxe.
Eiler Viggo for den sags skyld. Ja,det
skulle såmænd ikke undre nogen, om der
måske et sted i Dronning Margrethes
stamtræ har indsneget sig en hofforvalter
Jensen, men man tænker alligevel mest
på et bundsolidt arbejderhjem, hvor
husrummet er lille, men hjerterummet
stort.
Børn alle vegne, en kommodeskuffe
istedet for en seng, store roelignende
kartofler, brun sovs af samme konsistens
som en skærekage, slæbesild ad libitum
og dertil gåsevin.
Forestil Dem, kære læser, en børneflok
bænket omkring et så overdådigt bord.
Rødskurede ører og forventningsfulde
hundeøjne, kun ventende på startskuddet.
Portræt af et Jensensk hjem, og det er
netop hvad dettehandler om. Endnu et

bevis på, at selvom man er en Jensen, så
kan man godt blive til noget stort (hi hi,
her kunne jeg godt skrive noget stærkt
hånende), ihvertfald økonomisk. For det
er nemlig 4 stk. Jensener, der både er
medlemmer og sponsorer af vores klub.
Hvad kan vi så gøre til gengæld? Intet!
Inden for hvert sit felt er de suveræne.
Werner skal være bogholder, Fubby ved
alt om spasserstokke, Mørch er god til
maskiner, der kan alt det, han ikke selv
kan, og Mureren er en stor tekniker (når
man ser den mand knappe en øl op, tager
det næsten pippet fra en).
Sådan.

- Tak.Jensen - og SKÅU

FIS

KAMERASKRÆK
Det var en chokeret pressefotograf, der vendte hjem fra den spændende portrætfotoopgave hos sponsor-dynastiet Jensen.
- Ryd forsiden! skreg han hæst og inderligt. - Jeg har en nyhed til RIPOSTEN!
Nu er vi på redaktionen jo ikke meget for at trykke det første det bedste .... og
i hvert fald aldrig med det første, så vi bad chef-knipseren om at slå koldt vand i blodet.
- Hvis det ikke har noget med øl at gøre, så kommer det i hvert fald ikke på
forsiden, fastslog vi straks. Og da det var Søren Fis, der havde været ude med kameraet,
var vi sikre på, at der ikke blev givet et sving til redaktionen i den anledning.
- Nå, men må vi så høre, sagde vi med et tomt blik vendt mod de lige så tomme
HOF-flasker på skrivebordet. - Hvad har du fundet ud af?
- Som I kan se på billedet er brødrene Fubs med flere i virkeligheden meget
generte. De turde ikke engang kigge ind i kameraet, da jeg skulle fotografere dem, sagde
Søren Fis og smed ovenstående foto på bordet.
- Jaja, lad os nu se hvad vi kan gøre ved sagen, sagde redaktøren og svømmede
hen i minderne fra de straffe-øl, han havde hjulpet med at udrydde efter torsdagens
træning. - Men hvad er det, du står og roder efter, fotograf Fis?
- Jo, det er da telefonnummeret på det dejlige kvindemenneske, der gik forbi,
dajeg forevigede The Jensen Family ...... .
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KJELLERUP
HVIDEVARESERVICE
BJØRN HOLDT
Fuglemosevej 34
Tlf. 86 88 23 48

SPORT MODE DART

...

:;~-sMo~

SØNCERGADE 23•8600 S ILKEBORG TLF 86802344

-Silkebotgs enesle

~lninQ

i dart.

Danica

·

JEG MENER, OG HAR ALTID MENT, AT RIPOSTEN ER ET SKIDEGODT BLAD!!!!

REIMAR
SO 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

STØT VORE ANNONCØRER
- DE STØTTER 874

Vi glæder os til at vise dig mulighederne .... ..
... på Nørrevænget 11 .
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KVARTALETS KAMP
Når man pakker sin fodboldtaske og giver sig afsted for at spille en kamp i old boys Crækken mod et udueligt Gjessøhold af jordbrugere, planteavlere og fodermestre samt
den øvrige blomst af fodboldalderdommen i landsbyen og omegn, ja så dæmrer det så
småt for en, at man står ved enden af en lang, men lidet glorværdig karriere.
Det fremgår meget hurtigt, efter dommeren har givet startsignalet, at størsteparten af
vore modstandere ikke før har spillet fodbold. Da så undertegnedes direkte modspiller,
en lille tæt fyr af forpagtertypen, til en af sine medspillere bekendtgør, idet han peger
på mig med en kroget finger, at "den grønskolling skal han nok få stoppet", så ved man
godt, at dette her er alvor.
Der udvikler sig hurtigt en ond stemning. Dels fordi det ikke rigtigt lykkes at få vores
store overvægt aftalent til at udmønte sig i spillemæssig overvægt, men også dels fordi
vores letfodede angribere (husk, alterrelativt) gang på gang kommer i klemme mellem
et par velvoksne høvendere. Efter således at have prøvet et par ture i ballepresseren,
både på grund· af manglende gennembrudskraft (læs: motivation) og modstanderens
bastante spillestil, lykkes det endelig at få bolden i kassen.
Bl.a. laver Kai V eng et mål efter pausen. Det er et godt mål, idet han tæmmer bolden
på øverste badering, den triller derefter ned på nummer to, for derefter, på grund af
tyngdeloven, at falde fra badering nummer tre, og så helflugter han bolden i mål. Blot
ærgerligt Kai ikke har kræfter til æresrunden.
Der er vel ikke så meget mere at sige om den kamp end at vi vandt, og at dommeren,
med det H.O.A. Kjeldsen-lignende udseende, så meget lettet ud, da kampen blev blæst
af.

FIS.

SPECIAL- BUTIKKEN
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Serie 5. kreds 100

Serie 5. kreds 101

Serie 6. kreds 168

11 . aug. kl. 19.00
Sorring-874

8. aug. kl. 13.30
87 4-Alderslyst 8K90

6. aug. kl. 18.30
874-GI. Rye

15. aug. kl. 13.30
874-GI. Rye

15. aug. kl. 13.30
Virklund-87 4

18. aug. kl 19.00
RySK-874

22. aug. kl. 13.30
87 4-Sejs-Svejbæk

22. aug. kl. 16.00
874-88

23. aug. kl. 1o.oo
KFUM-874

27. aug. kl. 18.45
Laasby-874

29. aug. kl. 16.00
HA85- 874

27. aug kl. 18.30
874-8K8

5. sept. kl. 13.30
874-Gjern

5. sept. kl. 16.00
874-Gødvad

5. sept. kl. 10.00
Grauballe-87 4

12. sept. kl 13.30
8K8-874

12. sept. kl. 13.30
Engesvang-874

10. sept. kl. 18.30
874-Gødvad 3

19. sept. kl. 13.30
874-Galten

19. sept. kl. 16.00
874-Them GF

20. sept. kl. 10.00
874-881

26. sept. kl. 13.30
Faarvang-87 4

27. sept. kl. 10.00
81F-874

4. okt. kl. 10.30
Sorring-874

3. okt. kl. 13.30
874-8tjær 8

3. okt. kl. 13.30
8ejs-8vejbæk-87 4

11. okt. kl. 10.00
87 4-Alderslyst

10. okt. kl. 13.30
Lemming-874

10. okt. kl. 13.30
87 4-Resenbro

17. okt. kl. 13.30
874-Gjessø

18. okt. kl. 10.00
874-VRF 80

18. okt. kl. 10.00
Funder-874
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FODBOLD
31,7!!!! Bag dette tal, 31,7, gemmer der
sig ikke gennemsnitstemperaturen for
maj og juni måned 1992 eller Mørchs
højde i centimeter efter påmontering af et
par ABBA-støvler, men derimod gennemsnitsalderen for klubbens I.
karlehold i serie 5, en udregning
foretaget af den pædagogiske talekvilibrist Charlie efter en af forårets
kampe. Hovedtemaet i dette nummer er
den manglende tilgang af unge spillere til
klubben, og det har selvfølgelig også,
eller skulle man hellere sige specielt,
slået igennem på førsteholdet.
Men det er svært at mukke over den høje
alder på holdets spillere, så længe de er i
stand til at gøre det så flot, som tilfældet
har været indtil nu. Holdet er placeret på
2. pladseninden den anden turneringshalvdel, og det er da ganske tilfredsstillende. Man kunne godt inden sæsonen
have frygtet, at holdet ville blive løbet
over ende af knøsene på de andre hold,
men dette har ingenlunde været tilfældet.
Dette skal nok ses ilyset af holdets evne
til at trække tempoet ned, og så herefter
bruge den erhvervede rutine til at
forudsige situationerne, fremfor at løbe
for mange skridt forgæves. Eiler også har
de sgu' bare været pisse heldige, men
faktum er en topplacering efter foråret,
og det er jo det vigtigste.

Serie 5.2. har klaret sig bedre end i flere
år. Jeg har idenne klumme ofte brokket
mig over, at netop dette hold havde
potentialet til at spille bedre, så de ikke
ustandseligt endte i den nederste halvdel
af rækken. I år er det så den omvendte
verden. Ingen havde rigtig regnet med
holdet, men alligevel har de overrasket
positivt, og har været med til at dominere
kredsen. Ja, sågar har et par af holdets
opgør i år med lidt god vilje kunnet
betegnes som " topopgør" . Mest interessante nyskabelse på holdet er nok
omskolingen af midtbanedribleren Jack
til målmand, hvilket må siges at have
været mere end en succes. Den
sædvanlige andenholdsmålmand, Købmanden, har jo via målrettet træning og
en seriøs levevis fortjent spillet sig frem
til en position som klubbens førsteankermand.
Serie 6 - tjah ...det går vist ikke så godt.
Mogens væver som sædvanligt rundt i
holdets problemer på side 6, og man kan
jo kun være enig i hans betragtninger.
Så endnu en sæson tager sin afslutning
med de respektive serieholds 11 sidste
kampe. Hvis du ikke selv spiller, så mød
endelig op og støt dit hold.,

ISTJAAARNENS
TEGN
Som vores passive medlem, Hr. Superligafodboldspiller IngvarJohansen,
pll. drønende flot midtjysk, bekendtgjorde i et interview, da SIF i sin første
sæson i 1. division havde spillet 3-3 i Randers mod Freja, og Ingvar selv
spillede en brandkamp og scorede et af den sæsons flotteste mål, som var
medvirkende til, at SIF klarede sig flot, mens Randers Freja straks rykkede
ned igen, og stort set ikke har bestilt andet de sidste mange ll.r: "Vi er et
hdl ujen stjaaarner'', og det er lige præcis, hvad dette blad er denne gang.
Uden stjerner (bemærk venligst, at der igen er indtrll.dt en vis form for
rigsdansk retstavning igen).
Redaktionen har ledt i øst og i vest, men lige meget hjalp det. Da vi
gik mod vest hjalp det lidt, men bedre blev det, da vi tog springet østpll..
Faktisk er det lykkedes os at fll. noget, der til forveksling ligner en
forhll.ndsaftale med en af de større koryfæer indenfor bll.de det ene og det
andet herhjemme.
Her og nu vil vi dog ikke røbe hvem det er, blot at I kan glæde jer, hvis
det "gll.r igennem'', som vi siger indenfor bladbranchen.

Tjen penge på både opsparing og lån

totalkontoR

("""JYSKE

.,,., BANK

- vi gor os m ere umage

Peters pen - sportens ven
PRESSETJENESTEN Søndermarksvej 16B, saoo Viborg.

RESTAURANT "HJØRNET"
Lyngbygade 198

JOURNALISTIK- PRESSEFOTO -REDIGERING - LAYOUT
PRESSEMEDDELELSER- KLUBBLADE - INFORMATION
TLF.: 86 60 0711* FAX 86 60 12 85
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·STILLINGER
EFTER FORÅRET
SERIE 5.1. KREDS 100;
Låsby Il
Il
B 74
Sorring 11
Galten 11
Stjær Il
SKS
Il
Sejs II Il
Fårvangll
Gl. Ry 11
Lemming Il
Gjern Il
VRF8011

30-10
46-17
25-19
32-20
20-14
23-24
19-26
25-22
19-24
16-18
16-31
7-53

18
17
14
13
13
Il
Il
10
10
9
6
0

SERIE 5.2. KREDS 101;
Il
SB
HA 85 Il
EngesB. 10
Il
B 74
Funder 11
Sejs I Il
ABK 10
Il
SIF
Virkl. Il
Gødvadll
Them Il
Resenb.11

37-23
28-16
26-15
24-16
23-19
36-24
28-21
20-29
9-16
25-29
17-37
12-40

16
15
15
13
13
13
12
10
8
8
6
1

SERIE 6. KREDS 168;
Il
Ry
Il
SKS
Resenb.11
Il
SB I
Sorring 11
KFUM Il
Gødv.3 Il
B 74
11
Gjessø 11
Gl. Ry 11
Graub. Il
ABK 11

69-10
42-21
19-26
29-14
40-36
27-25
33-34
23-42
21-30
30-52
20-42
20-41
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BEDRE OG BILLIGERE

HEDETRYK
ærøvej 4, 8600 silkeborg
tel. 86 82 33 21
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Her forleden sad jeg nede i vores nye
funklende klublokaler, som ikke på
mindste måde minder om pionertidens
hyggelige og rå SUMP, og blev helt
underlig til mode.
''Der er et eller andet helt galt'', tænkte
jeg filosofisk, men hvad det var, der var
galt, kunne jeg ikke lige finde ud af.
Jeg kikkede mig forsigtigt omkring for
at se, om også andre havde mærket noget,
men folk snakkede bare videre, som om
intet var hændt.
Og der sad de så. Mange var der jo ikke
sådan en helt almindelig torsdag aften.
Kønne var de heller ikke, det havde de jo
sådan set heller aldrig været, så det var jo
heller ikke noget nyt. Halvgamle var de
også.
Snakken gik, ikke helt så lystigt som i
gamle dage, hvor et slag SPAR BUEN
eller en gang LØWN var med til at løsne
stemmebåndene, og hvor øllerne blev
hentet i baren på mistanke.
En eller anden spurgte lissom ud i
luften: "Hvor er Thomas egentlig
henne?", og en eller anden svarede:
"Han skulle passe drengen", og
pludselig slog det mig så. B 74 er ved at
blive en gammelmandsklub.
Hvor er ungdommen? Hvor er gejsten?
Hvor er de, der skal føre klubbens stolte
traditioner videre? Skal vi ende som en
old boys/veteranklub?
Tanken huede mig ikke, men hvad skal
man gøre ved det? Svaret var meget
nærliggende: Vi må se at komme i gang
med et langsigtet arbejde - vi må satse på

børnene!
Nu er det jo sådan, at der ikke findes
nogen børne- eller ungdo~safdeling i
vores klub, og det skal der heller ikke
være, men en anden måde at gøre børnene
interesserede i vores lille klub kunne jo
være at indføre noget helt nyt i
RIPOSTEN, nemlig "Børnenes side"
(ideen blev forelagt Niller, der straks var
fyr og flamme, da han så det som en god
måde at skaffe lidt ekstraindtægter til
klubben, idet klubmedlemmer med flere
end et barn dermed vil føle sig nødsaget
til at købe ekstra numre af RIPOSTEN til
helt ublu priser. Der vil dog kunne ydes
mængderabat til visse hårdt ramte
avlsdyr (læs: Fubs og Uffe)).
"Børnenes side" lægger i denne
udgave ud med en kryds- og
tværsopgave. God fornøjelse børn (og
Mureren) og HUSK NU AT MELDE JER
IND IB 74, NÅR I BLIVER STORE!!!

MOGENS
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Resultatet af dette plenum kunne få et
bestyrelsesmøde til at ligne et
salgsfremstød for PAMPERS, for her
blev der ikke besluttet guf i bleen, med
boldberøring over alle fronter, og selvfølgelig skulle det gå ud over det
absolutte tophold: SIF.
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"HOF er ikke det værste vi har.. :'
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kan vinde".
Som i eventyret "Den lille Emhætte og
pulven" skete der netop det, at holdet
vandt en komfortabel sejr i Virklund. Der
er sågar enkelte, der vil have Golle som
borgmester, efter 3 Golle i æsken. Dette
fik vi dog talt Virklund-folkene fra, og
efter de var kommet til fornuft , enkelte
taler om kl. 3 om natten, skulle vores
boldføring (artisteri) superviseres under
indtagelsen af stimulerende midler tilsat
fast føde.

HLOE
l:l-lfK

NAV>J

Mangen en gang er undertegnede
redacteur blvet forespurgt ud i det
sublime: "Hvordan kan man kende en
ægte veteran?".
Undgå plagiater og forvis dig om, at en
ægte veteran altid kan kendes på, at
spillernes bryster er større end
konernes. Dog skal det siges, at der er
undtagelser, men så er de også sikre på
at blive reserver. Sådan er vilkårene på
klubbens flagskibhold.
"De store hunde har ikke brug for at
gø så meget", udtaler indpisker
Stephen K. efter det 7. knebne nederlag
i træk, hvilket får en til at tænke på den
dag, da undertegnede blev deporteret til
reservebænken, hvortil Stephen udtalte: "Jeg kunne godt have stillet et hold,
der spillede bedre og sjovere fodbold,
men jeg har valgt at stille et hold, der
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