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Hvem skal jeg tale med ?
UK ·Old-boys

Sponsorudvalg

Holger Buch-Larsen
Falstergade 23
86 82 96 22

Finn Herlev
Bakkevænge! 87
86 80 06 05

Kresten Knudsen
Frejasvej 90
86 82 62 53

Henning Nielsen
Falstergade 12
86826754

Kampfordeler
Keld Herlev
Rudbølvej 30
86815914

Redaktionen
Chefredaktør
Thomas Jensen
Vestre Alle 34
86 80 24 64

Bestyrelsen

Støtteforeningen

Formand
Finn Herlev
Bakkevænget 87
86 80 06 05

Formand
Christian Simonsen
Skovløbervej 24
86801391

Dameafdelingen

Næstformand
Thomas Jensen
Vestre Alle 34
86 80 05 49

Stephen Knudsen
Sanatorievej 14
86 82 81 39

Lissa Juul
Vestre Alle 34
86 80 05 49

Kasserer
Niels Jørgen B. Nielsen
Lyngbygade 75
86 82 71 52

Kim Konnerup Møller
Almindsøvej 30
86 8248 04

Old-boysafdelingen

Niels-Henrik Buch
Vester Alle 16
86 8113 57

Morten Risvig
Rylevej 21
86814685

Holger Buch Larsen
Falstergade 23
86 82 96 22

Keld Herlev
Rudbø !vej 30
86 81 59 14

UK

Claus H. Jensen
Baggesensvej 18
86810748

Morten Risvig
Rylevej 21
86814685

Lissa Juul
Vestre Alle 34
86 80 05 49

Christian Simonsen
Skovløbervej 24
86 80 13 91

Christian Simonsen
Skovløberve1 24
86801391

John "Zack" Sørensen
Adler Lundsgade 8
868111 58

Benny Pedersen
Præsternarken 34
8653 Them
86 84 80 46

John "Zack Sørensen
Adler Lundsgade 8
868111 58

Poul Østerby
Balle Kirkevej 34
86 82 60 97

Benny Rønn
Lyngbygade 69
86 81 58 46

Veteranafdelingen
Stephen Knudsen
Sanatorievej 14
86 82 81 39

Håndbold·
afdelingen

Fotograf
Søren Adsbøl
Jacob Paludansvej 52
86812526
Finn Herlev
Bakkevænget 87
86 80 06 05
Jens Peter Jensen
Falstersgade 32 st.
9000 Aalborg
98 13 33 19
Mogens Kjær
Serup Tinghøjvej 2
8632 Lemming
86 85 58 15
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FORSLAG TIL
BESTYRELSEN
I den forløbne sæson har der været en række
hederne for at spille masser af fodbold og
problemer fra UKs side med at kunne stille
bidrage til klublivet i bedste B 74-ånd. Vi
træner stadig hver torsdag kl. 18. 00 på Stadihold til de enkelte turneringsomgange.
Det far uvilkårligt en til at tænke på, om
ons baner, og bagefter er der hygge i klublokafolk ikke gider spille kampe, for der tropper
lerne. Kik op, vær med og snak bagefter med en
ofte adskillige op til træning, så mange, at det
af medlemmerne i UK angående dine ønsker
m.h.t. hvor meget du har lyst til at spille i den
burde være den mindste sag i verden at stille
kommende sæson. Vel mødt!"
hold.
Jeg tror nu ikke det så meget er det, der er
tale om, men mere en slags "usynlig kløft"
mellem UK og klubbens bestyrelse på den ene
Dette er blot et forslag til udformning - fonnanden har sikkert et bedre.
side, og mange spillere på den anden side.
I forslaget ligger der også en ide om, at
Derfor mener jeg, at man bør gøre noget .
UK bør fa lavet en komplet, ajourført liste over
mere for at skærpe klubbens profil hen i retning
samtlige aktive klubmedlenm1er (f.eks. genaf"B 74 - det er også dig" , først og fremmest
gennem en større " snakken sammen" spillerne
nem Niller), og herefter bør UK tilstræbe at fa
og de klubvalgte imellem.
snakket med samtlige spillere inden de første
Dette kan man gøre på flere måder, men jeg
træningskampe og høre, hvor meget de har
vil her prøve at skitsere nogle af de måder, jeg
tænkt sig at spille i sæsonen, om de km1 vil
tror kmme være frugtbare.
spille old boys eller også seriebold, om de
For det første mener jeg, at det er vigtigt, at
under ingen
klubben henvender sig til medlemmerne inden
omstændigheder vil spille for et bestemt hold,
sæsonstarten, således at
om de er ligeglade eller om de er parate til at stå
1) spillerne føler, at klubben virkelig
"stand by" i en eventuel nødsituation og ellers
har brug for deres indsats, og
bare spille old boys/veteran eller slet ikke
spille o.s.v.
2) klubben slår lidt mere på tromme for
sin eksistens. Målet må helt klart være, at B74
Konsekvenserne af dette forslag er en
får en lidt større bevidsthed hos medlemmerne
voldsom indsats fra UK i starten af året, men
end tilfældet er nu.
det er min overbevisning, at det vil spare dem
for en masse bøvl senere, for hermed skulle de
Dette kunne f.eks. gøres ved; at man
være sikret, at de ikke behøver kontakte folk,
sammen med girokortet for forårets kontingent
vedsendte et brev med en ordlyd a la:
der alligevel ikke vil/kan, og omvendt ved de
helt præcist, hvor chancen for at finde en spil"Hej medlem. B 74 har åbnetdørene op foren
ler, der er til rådighed, er størst.
ny og spændende sæson, der ser ud til at blive
Man kunne måske også forestille sig, at
fj;ldt med masser af fodbold, sjov og festligt
folk vil tænke sig om en ekstra gang, inden de
samvær. Vi har i år hos herrerne et serie 4, 5 og
melder afbud, hvis de har sagt, de oftest kan
6-hold, 2 old boys- og et veteranhold, og hos
spille. Moster Anna tager vel ikke skade af at
damerne 2 SEG-hold.
vente en ekstra time inden du tropper op til
hendes fødselsdag. · .,
Vi håber meget; at du vil benytte mulig-
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FORSLAG TIL BESTYRELSEN, fortsat fra side 3:
Derimod kan det være ærgerligt, hvis
dit hold taber en kamp, som du kunne have
afgjort til vores fordel, blot på grund af tanten.
Selvom vi rykkede op i serie 4, og
dermed måske .far en smule spillertilgang med
deraf følgende større bredde, så kan vi ikke
komme udenom, at klubbens medlemmer må
aktiveres hvad angår deres forhold til B 74. Vi
må forsøge at gøre det endnu mere uimodståeligt at troppe op til træning og kamp for B 74s
ære.

Dette var to forslag til, hvorledes det
kan gøres. De kan måske/måske ikke bruges,
men om ikke andet så kan det vel forhåbentlig
sætte tankevirksomheden i gang hos bestyrelsen om,
hvordan vi kan løseopgaven. Oghvisdumener,
at du ligger inde med en god ide, så tøv ikke
med at henvende dig til enten et bestyrelsesmedlem eller RIPOSTEN: Jeg garanterer dig,
det vil blive taget seriøst op.
ÆNS WERNER

GENERALFORSAMLING
I STØTTEFORENINGEN.
Der indkaldes til ordinær generalforsamling
i "Støtten"
Torsdag, den 17.12.1992 kl. 19.30 i "Sumpen".
Dagsorden iflg. vedtægterne.
Evt. forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest
den 3.12.92.
Bestyrelsen

bent e. andersen
Md. vvs

..... ..................

&trupsgede 10. aeoo Silkeborg. tlf. a 6a21s6 6

HVAD GØR VI NU?
Den 1. juli udløb vores lejeaftale med Silkeborg Gymnastik-forening (SG).
Derfor deltog forhenværende Niels-Henrik og
undertegnede i et møde med SGs bestyrelse
den 10. august, hvor vi skulle lave en ny aftale.
Det viste sig desværre at være en noget vanskeligere
opgave end forventet.
Vores hidtidige leje udgjorde 100 kroner pr.
måned. Derudover var der indbygget en aftale
om afskrivning af vore udgifter i forbindelse
med indretning aflokalerne i 1982. Dette beløb
udgjorde 2000 kroner pr. år og skulle løbe i 10
år.
Forud for den seneste om- og tilbygning i
vinteren 1990/91 havde undertegnede kontakt
med et bestyrelsesmedlem fra SG, idet vi ønskede at træffe aftale om den fremtidige leje,
før vi ofrede
et større beløb på lokalerne. Her fik vi at vide,
at det ikke villeblive noget problem, hvorfor vi
gik i gang i forventning om, at der kunne laves
en fornuftig aftale i lighed med den tidligere
aftale.
Det var derfor særdeles skuffende, at SG på
ove1mævnte møde mødte op med krav om:
- at huslejen skulle stige til 1500 kroner pr.
måned.
- at vore byggeudgifter i 1990/91 ikke skulle
afskrives som
tidligere, og dem1ed være en del af huslejen.
- at vores kontrakt kun skulle løbe i 1-2 år.
Vi erkendte, at det var rimeligt med en mindre
huslejestigning, idet vi jo som bekendt har faet
et større lokale end tidligere.
Vi kunne derfor acceptere, at de 90.000 kroner, som det seneste byggeri havde kostet,
skulle afskrives over 10 år (som sidste gang),
samt at vi skulle betale et mindre (symbolsk)
beløbhver
måned.
Vi var således langt fra hinanden, hvorfor vi
besluttede at udsætte afgørelsen til september
måned.

Dette møde blev den 24. september, hvor
undertegnede og tre bestyrelsesmedlemmer fra
SG deltog.
Deres krav var nu nedsat til 1000 kroner pr.
måned, men de øvrige krav forblev uændrede.
Det blev en meget hed debat, som ikke skal
refereres her. Enden på dette blev, at vi måtte
skilles igen - uden resultat. Vi blev dog enige
om at prøve igen i ok."tober måned.
Den 29. oktober mødte Keld og undertegnede
op til et nyt møde med SG, idet vi forud for dette
møde havde drøftet situationen med den øvnge
bestyrelse.
Mødet blev en, omend mere afdæmpet, gentagelse af det forrige møde. Det eneste vi ble~
enige om var, at vi ikke kunne blive emge. V1
sluttede med at opfordre SG til endnu en gang
at
overveje situationen og efterfølgende præsentere os for en ny lejekontrakt, som,.vi så må
"take or leave".
Her står vi nu. Spændt på dette udkast. Men
hvad f..". gør vi, hvis vi ikke bliver enige?
Vi håber på at kmme vende tilbage i vores
julenummer med en positiv melding. Eilers"" "".

FINN HERLEV,
FORMANDB 74
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SIDE 6
- OM OG AF SERIE 6
Så har sæsonen 1992 sunget det sidste vers.
Nogen siger ganske givet "Gudskelov'', og
sender med himmelvendte øjne en stille tak til
de højere magter på de evige fodboldbaner,
mens andre mere medmenneskeligt synes, at
det er både synd og skam, men også en skændsel, og at manihvertfald bør tilkalde Danmarks
Radios Støjtjeneste, for der er som alle vel ved
også tale om, at vores eget serie 6-hold dermed
også har åbnet deres drikke-, ryge- og ædespalter og har udfoldet sig på det musikalsk-orale
område.
Nu er det jo desværre sådan, at enhver fugl
synger med sit næb, men at det skulle vise sig,
at der var en så forsvindende lille del af det
ornitologiske. område repræsenteret på holdet,
så der
stort set kun fandtes krager og måger, kunne
ingen vel vide på forhånd.
Var det også stort og stærkt i denne sæson,
eller var der tale om et hold af slatne jordbrugsvikinger, som alle de andre i klubben, ja altså
bortset fra oldboys C-holdet, som jo nu er
blevet til B-holdet - en oprykning som vi ældre
serie 6-ere jo kun kan se som vores sejr, da alle
oldboysere på holdet jo på et tidspunkt har fået
deres grund- og ødelæggende boldopdragelse
på klubbens serie 6-hold.
Nogle i en ikke så fjern fortid, mens andres
boldeskapader fuldstændigt fortoner sig i en
dunkel fortid, så man fristes til at tro, at de var
med på SIFs stiftende generalforsamling i 1917,
og for enkeltes vedkonunende er det sågar
sådan, at man med rette kan spørge sig selv om,
hvorvidt der virkelig er noget i rygterne om, at
de har spillet sanunen med Tollundmanden i
dennes yngre dage. Og at Tollundmanden har
spillet fodbold er der ingen tvivl om. Enhver
kan jo se, at han har været i kontakt med så
meget læder, at det til sidst er smittet fuldstændig af på ham.

Nå ja, så også lige bortset fra serie 5.1., som
jo gik hen og blev til serie 4.
Jamen, så har det jo forresten alligevel været
et godt år for klubben. Det bliver da også
sværere og sværere for en uvildig RIPOSTENskribent at finde noget at have pessimismen i.
Men hvordan er det så gået rent sportsligt for
dette serie 6-hold?
Nu er sportsligt jo et stort og farligt ord at
bruge i forbindelse med serie 6, men vi prøver
alligevel.
Jo, det er stort set gået som det plejer, og det
er jo vældigt rart, for alt det der med forandringer og sådan noget bryder vi os ikke så meget
om i klubben. Altså bortset fra at rykke op og
såen.
Det vil altså sige, at det er gået op og ned og
op og ned og op og ned... . Den ene uge har
holdet spillet en brandkamp og næste uge faldt
spillet mere eller mindre fra hinanden. Den ene
kamp blev vundet på midtbanen, og den næste
tabt, fordi der ikke var nogen midtbane.
Men nu kan vi så godt begynde at finde de
lange underhylere frem igen, og begive os over
på den gode, gamle pløjemark med de små
lumske huller og den svigtende belysning, og
gå i gang med vintertræningen, så vi igen om
nogle måneder kan tage fat om en ny sæson med
DET STÆRKE HOLD fra serie 6.

B 74 har en tradition med
at vise det enkelte medlem
opmærksomhed ved bryllup,
rund fødselsdag (første gang
dog ved 40-årsdagen af
hensyn til klubbens økonomi), jubilæum og andre
mærkedage, ligesom
klubben naturligvis er "på
banen", når sponsorer og
naboklubber slår dørene op.
Men det er nødvendigt, at
vi holder styr på, hvem der
modtager gaver i klubbens
navn, og hvad der gives.
Derfor skal alle gaver i
princippet godkendes af
enten forn1anden eller kassereren.
Såfremt disse ikke træffes,
kan et andet bestyrelsesmedlem nødtvunget bruges, idet
han så giver beskeden videre
til kassereren.
Samtidig skal det for god
ordens skyld understreges, at
det er bestyrelsen, der
suverænt bestenuner, hvem
der skal have gave, hvem

STYR

PÅ
GA-

VERNE
der skal være æresmedlem og ører stive og give et praj, hvis
og til hvilke lejligheder,
I mener, der er en eller flere,
klubben skal repræsenteres.
som skal begaves.
Klubbens medlemmer
opfordres til at holde øjne

~Johansen
Nytayn

MOGENS

-

Specialoptik

~

FOTO

ex pert

vi Lars V. Larsen
Østergade 14 . 8600 Silkeborg
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SPONSOR-SPONSOR~SPONSOR-SPONSOR-SPONSOR
Det nytter jo ikke at man sparer på
skillingerne, hvis man lader daleren
rulle. Nogenlunde sådan kunne en
streng bankdirektør ud i det vestjyske
have sagt til en nyslået bankelev iført knækflip, ærmeholder og renskurede ører. Men det er længe siden den
slags ordsprog var moderne. Alt for
længe kunne man måske mene.
laltfald hvis man skal d~mme efter
den brandstorm den danske bankverden er ude i for øjeblikket.

Man siger ellers at dårlig omtale er
bedre end ingen omtale, men det har
MIDTBANK åbenbart valgt at se
stort på. For navnet mangler ganske i
skandaleoverskrifterne, og siden
fusionen i 1965 har det cyklet derudaf
med kun en enkelt større punktering
undervejs. Det skyldes måske, at
banken stille og rolig er "groet" ud af
de små lokalsamfund - styret af den
lokale sognefoged eller mejeribestyreren. Man sætter tæring efter næring.

Peters pen · sportens ven
PRESSETJENESTEN Søndermarksvej 168, 8800 Viborg
JOURNALISTIK - PRESSEFOTO - REDIGERING - LAYOUT
PRESSEMEDDELELSER - KLUBBLADE - INFORMATION
TLF. : 86 60 0711 . FAX 86 60 12 85
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Det forhindrede imidlertid ikke, at
man udviklede sig til et moderne
pengeinstitut - til glæde for både
erhvervs- og privatkunder.
Her i Silkeborg har vi også en
afdeling, og man g~r meget ud af at
blive opfattet som en LOKALBANK.
Det er vel ikke umuligt for en bank,
hvis hovedsæde ligger i Herning.
Bankens filial i Silkeborg er ny, idet
man etablerede sig i oktober 1991.
Der er 9 ansatte i filialen, og man

satser på både erhvervs- og privatkunder.
Som ny i et lokalområde skal man
synliggøres . Som en af måderne har
man valgt, at støtte en lille boldklub
som B.74. Det er vi meget glade for.
Derfor vil vi opfordre vore medlemmer:
STØT MIDTBANK - DE .STØTTER
B.74.
Prøv dem - prøv dem!!
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B 74 I TV
Efter at have haft stor succes i det indre Mongoliet og det ydre Langtbortistan med visse genindspilningerr afkendte grammofonpladehits, har en del afB 74s mere kreative personer
kastet sig over en ny og spændende udtryksform, og har derfor henvendt sig til det populære og
kendte fjernsynsprogram TV-BÅNDVÆRKSTEDET for at få lejlighed til at føre sig frem i
fjernsynets bedste sendetid.
Hvorvidt progranunerne bliver udsendt eller på det skammeligste bortcensureret skal vi ikke
herfra kwme sige - men ville dog ønske, at vi havde en vis indflydelse på - men ihvertfald er
følgende progranuner i støbeskeen:

"RAPPORT FRA EN BYGGEPLADS" - MUREREN
"SIDSTE STIK" - MOJN OG KØBMANDEN
"FOLK VI SER OP TIL" - THOMAS OG BRUNO
"I FORBIFARTEN' -DAVE
."VEJRUDSIGTEN' - FINN LAURSEN
"NÅR BARE MAN HAR TAGET PÅ DET" - SJÆFEN
"DET GÆLDER OM AT HAVE ET MÅL" - CARSTEN
"PENGENE ELLER LIVET" - NILLER
"RINGEN FRI" - OLE HØ
"SEXCHIKANE FOR BEGYNDERE" - SØREN FIS
"SYLTNING FOR VIDEREKOMNE" - FUBS
"DUS MED DYRERNE" - JAKOB "DOGKILLER" KUDSK
MOGENS

SPECIAL - BUTIKKEN
l\rokhjl'rg\ <.'j (l
8MO Silk e borg
"fe-Idun 86 8 1 53 l l

IDOLDYRKELSE
IB 74
Det er med stor w1dren, at jeg noterer mig, at
disse unge fløse på 2. og 3.-holdet +de, der på
trods af manglende alder (men alligevel f'ar
sneget sig på OB-holdet) ergo børn på20-30 år,
ikke følger den flok prægtige mænd, som på
trods af gigt og vigende hårgrænse alligevel
(godt hjulpet af bestikkelse og familiesammenføringer) formår at få en stamplads på 1. karleholdet.
Selvom føromtalte unge mennesker ikke har
en chance for at komme på holdet, så lang tid
der findes en Højlev, Købmand, Uffe Koch og
en Spjald, kan de unge ellerUlllodne lære en del
af disse fodboldkoryfæer (med tryk på den
sidste stavelse).
Hvis man skal i sætte navn på grunden til den
store, nej kæmpestore, succes i år, må det blive
det lokale svar på Brian Laudrup, Peder Kristensen. Denne prægtige spiller, der virkelig
fortjener massernes hyldest - klubbens succes
er synonym med Hr. Kristensens indmeldelse.
Dette er ikke en opfordring til at blive medlem
af Peder Kristensens fanklub - den er lukket for
tilmeldinger på grnnd afpladsmangel, men støt
så dog et af de andre boldgenier, som feks :

Keld "Selvmål" Højlev
Jan "Jeg-kan-ikke-forstå-hvad-dusiger"Kousgaard
Kresten "Pandebånd" Spjald
Jens Chr. "Tømmermænd" Hjorth
Christian "Hår--0ver-det-hele" Simonsen
Uffe "Stadigvæk" Koch
Thomas "Bigfoot" Bjørn
Lad os til første kamp næste år m de vore
bævrende modstandere med en skov aftransparenter og kolde bajere; der er jo efterhånden
mere stemning til en Superligakamp, end der er
til en i serie 4. Er der kamp, så kom og støt idolerne!

Med ve11lig hilse11
P. Kriste11Se/ls f tmklub Formtmde11

IEj!'
[iP-GiS]

RESTAURANT "HJØRNET"
Lyngbygade 198
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SIDE 9-FYRENE
Der denne gang - helt sensationelt - bringes på side 12

~~Sl.JV~
Al Muligmann og Harry Kumar
Tjen penge på både opsparing og lån

totalkontoR

(""~JYSKE

..,,., BANK

_ t•i gor os mere umage

'

•t

.•IWJ""j"J!"f

"HOF er ikke det værste vi har.. :'
Depot v/ Erik Kvorning
Tlf. 86820035
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De to personligheder, der i denne udgave af
RJPOSTEN pryder vores side 9, er begge på
hver deres måde enere indenfor B 74-regi.
De bærer begge det gode gamle danske
efternavn Demirel, og grunden til deres lidt
mørklødede hudfarve skal findes i den for
silkeborgensiske forhold ikke helt almindelige blanding af en far fra Mauritius og en
stærkt jysk mor.
Kumar er en lidt halvspinkel, meget lidt
køn type, kendetegnet ved en sørøverørering,
Kjeld fra Olsen-Bandens legendariske
lægetaske i ægte spejderskind, og ikke
mindst et voldsom stort
organ, lige der hvor kroppen buler ud.
Desværre for Kumar er der her ikke tale om
en legemsdel under bæltestedet, men
derimod hans næse. Det forlyder fra sædvanligvis stærkt velforurettet kilde, at engang
Kumar fik en på snuden inde i byen, blev
begivenheden betegnet som "Slaget ved
Little Big Horn".
På fodboldbanen er Kumar kendt som en
møver, men desværre, for os, der hellere
fokuserer på fyrens svage end stærke sider, i
høj grad også en uhyre god spiller med et
uovertrnffent løbearbejde.
Om Kumar har ligget i en rus i flere uger i
træk, og ikke været til træning det sidste års
tid, så er man altid garanteret 110% fight fra
spilleren med en fortid i Salten Athletics og
Sepstrup Wanderers.
Udenfor banen er Harry, som han engang er
blevet omdøbt af en B 74er, der åbenbart
havde svært ved at udtale Kumars navn,
kendt for en voldsom rapkæftethed a la Klavs
Kjærsgård (undskyld sammenligningen,
Klavs, vi håber at undgå injuriesager fra din
side, red.), og man må undre sig over, at han
ikke er løbet ind i flere øretæver. Men han
har uden tvivl en så veludviklet evne til at

liste sig uden om problemerne, at man kunne
fristes til at kalde ham "Den sorte Snog".
Hans ugidelige bror, Mulle (i nogle
anledninger også kaldet Al Muhligman, fordi
han vil være sump istedet for sumpen) er på
banen Kumars dimentrale modsætning.
Mulle er alle i klubben, incl. Niels-Henrik og
Dave, teknisk overlegen. Under mottoet
"Hellere løbe tilbage på egen banehalvdel og
drible udenom en 15-16 spillere, end at score
mål" morer han tilskuerne og frembringer grå
hår i hovederne på såvel med- som modspillere, og på den baggrund er det en gåde,
hvorledes det er lykkedes ham at blive
topscorer for serie 5.2. i denne sæson.
Det er altid en fornøjelse at møde op til
kamp og se Mulle, når han står og læner sig
op af en af pillerne i Sumpen, iført sine
diskrete klovnesko, str. 56, og forsøger at
kikke ud af sine mikroskopiske, næsten helt
sammenlukkede undulatøjne forårsaget af
gårsdagens druk og hærg på Piaf og Musikværkstedet. Endvidere kan Mulle prale af,
som den eneste i Danmark, at lide af kronisk
morgenhår, så derfor vil vi gerne herfra
komme med en opfordring til vores læsere,
om at starte en indsamling til køb af en kam
til Mulle. Om ikke andet, så for klubbens
forskønnelses skyld.
Ellers skal det siges til Mulles ære, at han
ellers er en stille og rolig dreng, hvis største
glæder er at sy stramaj og nikke postkasser
flyveskaller.
Disse to pædagoger er, trods alt, et af
klubbens vigtigste aktiver, for uden dem ville
det være endnu sværere at stille hold. De går
nemlig ikke afvejen for at spille 4-5 kampe
om ugen. Det kunne I andre derude lære
noget af1
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INGEN PRIVATFESTER I SUMPEN
Vi er høje, flotte, følger tiden og kræver effektivitet på banen. Derfor spiller vi veteranfodbold. Holdets spil er som en græstrirnrner i
parringstid. Tæt og smart, som Lars fra "Øl,
mode og dart" ville sige. Der er det tiltalende
træk ved veteranholdet, at når vi ikke er tilfredse med spillet, dommeren, tilskuerne - så går vi
i SUMPEN, for det er aldrig for sent at blive
klogere! Set fra et andet hjørne af verdenen,
kan man sige om vores spil, at vi spiller med en
tynd midtbane som i SO'erne. Vi spiller til
gengæld over hele banen, hvor vi både
har teknikken og konditionen til det.
Vi er parate til at spille med hvem som helst.
Vi træner ikke, men bruger tiden på at tale os
tættere på hinanden.
Vi opstiller mål, klargør taktikken og korrigerer tilskuerne
Vi fighter os ind i mangesidede opgaver og
intet er os helligt for at tilfredsstille tilskuerne.
Vi stjæler det, vi kan bruge fra alle mulige
mediekampe, bruger andres erfaringer gennem RÅKOSTEN samt alle mulige hjælpe-

midler:
Støttekorset, indlæg i støvler a la svedabsorberende ALWA YS ..... Ja, alt der kan bruges til
at udvikle og forædle spillet. Vi gør det og mere
til- men vi gør det velovervejet og i det gear, der
passer til lejligheden.
Til sæsonen 93 har vi fundet et nytgear(andre
vil sige vægtklasse). Men at vi er Europamestre kan ikke tages fra os.
Her i vinter mØdes holdet hver mandag til en
gang kapselhealing, hvor vi udveksler 4-farvede kort. Faktisk en moderne form for pengebytning. Utroligt så mange es'ser Knud har i
ærmet, når han ikke bruger dem i fodboldkampene.
Ilmkommende - gå aldrig tilbage til en fuser kan man sige:
til "Bleg Power" og nogle
hyggelige timer med eliten blandt kortjonglører. De resterende blandt hajerne kaldet: Litteraterne, de higer og søger og resultatet bringes
-her for første gang i uforkortet udgave - hvem
sagde samlerobjekt?

"Steffen han har patter og penge
gid han vil vinde i LOTTO
bare han ikke mf der OTTO
for så er vi bankerotto
han har smil og sure tæer
Ib er mest til flæskesvær"

Ja

I det seneste nununer af RIPOSTEN
modtog bestyrelsen et åbent brev, hvor tre af
klubbens yngre medlenuner gav udtryk for,
at de følte sig forskelsbehandlet, idet de
havde fået afslag på at låne klublokalerne til
at holde svendegilde i.
Indledningsvis skal det slås helt fast, at
denne beslutning er klubbens officielle
holdning. Der står direkte i vores lejekontrakt, at vi ikke må afholde fester i klublokalerne.
At der tilsy11eladende er en eller flere
andre, der har fået tilladelse til at holde fest
i klublokalerne er beklageligt - og absolut
ikke udtryk for, at B 74 ønsker at forskelsbehandle sine medlemmer.

Indrømmet - der har været meget snak om
dette problem, og bestyrelsen er glade for, at
vi her i vores medlemsorgan kan slå fast:

DER MÅ IKKE HOLDES PRIVATFESTER I VORE KLUBLOKALER!
Vi beklager, at denne holdning ikke har
været ført 100% ud i livet.
(Redaktionen takker for indlægget fra de
unge løver og kvitterer med en enkelt
CARLSBERG-øl til hver af skribenterne)

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
Hof og Ide-møbler (side 23

Vi glæder os til at vise dig mulighederne
... på Nørrevænge! 11.

