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Hvem skal jeg tale med ? 

Bestyrelsen Støtteforeningen 

Formand Formand 
Finn Herlev Christian Simonsen 
Bakkevænget 87 Skovløbervej 24 
86 80 06 05 86801391 

Næstformand Stephen Knudsen 
Thomas Jensen Sanatorievej 14 
Vestre Alle 34 86 82 81 39 
86 80 05 49 

Kasserer Kim Konnerup Møller 
Niels Jørgen B. Nielsen Almindsøvej 30 
Lyngbygade 75 86 82 48 04 
86 82 71 52 

Niels-Henrik Buch Morten Risvig 
Vester Alle 16 Rylevej 21 
86811357 86814685 

Keld Herlev 
Rudbølvej 30 
86815914 UK 

Claus H. Jensen Morten Risvig 
Baggesensvej 18 Rylevej 21 
86 81 07 48 86 81 46 85 

Lissa Juul Christian Simonsen 
Vestre Alle 34 SkovløberveJ 24 
86 80 05 49 868013 91 

Christian Simonsen John "Zack" Sørensen 
SkovløberveJ 24 Adler Lundsgade 8 
86 80 13 91 8681 11 58 

John "Zack Sø ren sen Poul Østerby 
Adler Lundsgade 8 Fla lle f< 1r~PV8J 34 
868111 58 8() 82 60 97 

UK -Old-boys 

Holger Buch-Larsen 
Falstergade 23 
86 82 96 22 

Kresten Knudsen 
Frejasvej 90 
86 82 62 53 

Kampfordeler 
Keld Herlev 
Rudbø lvej 30 
86815914 

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 
86828139 

Håndbold
afdelingen 

Benny Pedersen 
Præsternarken 34 
8653 Them 
86 84 80 46 

Benny Rønn 
Ly1,;ibygade 69 
86 81 59 46 

Sponsorudvalg 

Finn Herlev 
Bakkevænget 87 
86 80 06 05 

Henning Nielsen 
Falstergade 12 
86826754 

Redaktionen 

Chefredaktør 
Thomas Jensen 
Vestre Alle 34 
88 8() 24 6'4' 

Fotograf 
Sø ren Adsbø I 
Jacob Paludansvej 52 
86 81 25 26 

Finn Herlev 
Bakkevænget 87 
86 80 06 05 

Jens Peter Jensen 
Falstersgade 32 st. 
9000 Aalborg 

Mogens Kjær 
Serup Tinghøjvej 2 
8632 Lemming 
86 85 58 15 

Opsagt · og hva' så? 

Det var noget af en melding, 

sæ1 vi fik en fredag morgen 

sidst i november. 

VI ER SAGT OP!! 

B.74 skal enten bøje sig for 

s. G. s krav ti l ny Lej ei<mtrakt 
eller finde sig andre klublo

kaler. SÅW\N. 

"Jamen kan de det? Efter alle 

de mange sure timer, som fri
villige 74'ere har ofret for 
at gøre "Sumpen" til et "para
dis". For ikke at tale om de 

kr . 90.000,00, som byggeriet 

kostede. Er de spildt - smidt 

ud af vinduet? 
Nej - det kan de ikke! 

Det må de ikke!" 

En sådan frustration vil le 

være en naturlig reaktion på 

den opsigelse af \{)fe5 lejeaf

tale, som klubben har m:dtcget 
fra S.G. i forlængelse af den 

sidste forhandlingsrunde, som 

blev omtalt i det seneste 

nummer af Riposten. 

Men bestyrelsen er ved godt 

mod. 
Vi vi l naturligvis ikke acæp

tere, at B. 74 bl iver smidt på 

gaden. Vi tror på en fornuftig 
aftale med S.G., som vil give 

os ro en del år. 
Vi vil løbende holde medlem

merne orienteret om udvikl in

gen i forhandlingerne. 
Vi håber således på, at vi på 

klubbens general forsamling kal 

meddele et positivt resultat 

af forhandlingerne. 

Prikken over I' ets julekor. 
3 
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Nytårshilsen 
Når et år rinder ud, er det 

kutyme, at såvel dronning som 
statsminister holder nytårs

tale, hvor årets store og små 

begivenheder konmenteres. 
Vores formand vil ikke stå 

tilbage for de andre overtove
de,r. Da vores medie begrænser 

sig til dagbladet Riposten, 

bringer vi hermed Formand 

Finns nytårshilsen i uforkor
tet gengivelse (Gaaaaaaab): 

" Kære medlemmer med familie. 

Kære sponsorer og annoncører. 

1992 går på hæld . Det er der

for naturligt, at vi spørger 

os selv, hvordan dette år gik 

- set med vore øjne. 
"JO - TAK, som sædvanligt", 

fristes man til at sige. 

Mere konkret: 
2 oprykninger blev det til. 

1. holdet vandt deres kreds 

meget suverænt og spil ler 
således næste år i serie 4. 

vores o ld-boys I I rykkede 

ligeledes op. Så næste år har 

vi både et A- og et B-hold og 

er vel byens førende old-boys 

klub!!! 
Ser ie 5 Il fik en fornem 5. 

plads, medens serie 6 gik lidt 

"død" i efteråret og sluttede 

lidt langt nede i rækken. 

Damerne sluttede traditionen 

tro i "TOP 3". 

Veteranerne vandt 

kampe - så deeeeeet. 

enkel te 

Der var som sædvanlig lidt 

problemer omkring medlemrerres 

loyalitetsfølelse over for 

holdkammeraterne. Sene afbud, 

udeblivelser og "jeg gider 

ikke spil le på 3. roldet" o. l. 

Det te emne blev i forrige 

nummer af Riposten på glim

rende vis behandlet af Jens 

Werner (se bestyrelsens svar 

ti l Jens Werner i det te mm

mer, red.). 

Det er et problem, som vi 

meget gerne ska' have Løst i 

1993. 
Vi afholdte vores 13 . Hjejle 

Cup og den 2. Carlsberg Grape 

Cup. Begge arrangementer med 

stor succes - både sportsligt 

og økonomisk . 

1 de sidste måneder af året 

havde vi flere forhandlinger 

med S. G. om fornyelse af vores 

lejekontrakt. Dette kan I læse 

oin et andet sted i dette jule
nummer af Riposten . 
1992 blev året, hvor vores 

tidligere formand - p.g.a. nyt 

arbejde - trak sig fra denne 

ærefulde post. Han lovede dog 

at blive i bestyrelsen, hvor 

han af og til del tager i be

styrelsesmøderne. 
Sidst på året måtte vi tage 

afsked med Kai Veng, som nu 
slår sine folder i hovedsta

den. 

I "Støtten" tog vi afsked med 

Søren Fæster (dette skete på 
generalforsamlingen dec . 
91). 

Der skal lyde en tak til Jer 

alle 3 for et stort arbejde 
for vores lille klub. 

Ligeledes en tak til alle, san 

i årets ldi har ydet et bidrag 
til gavn for klubben. 

En særlig tak til Peter Lo
dahl, som med srn~ offervi l

l ighed har medvirket til at 

forny vores klubblad. 

Endelig skal der lyde en tak 

for et godt samarbejde til 

vore sponsorer og annoncører. 

Vi håber på et fortsat godt 
samarbejde i 1993 til gavn for 

både Jer og B.74. 

Til slut vil jeg udtrykke 

ønske om, at 1993 må blive et 

nyt positivt år for B.74 . 

Dette kan vi alle bidrage til 

ved at stå til rådighed, når 
nogen har brug for Jer. 

Så kan den gode ganle "74-ånd" 

blive bevaret til de kommende 

general ioner. 

Tak for i år. 

På gensyn i 1993. 

God jul til al le . 

FORMAND FINN 

Peters pen - sportens ven 
PRESSETJENESTEN Søndermarksvej 168, 8800 Viborg 

JOURNALISTIK - PRESSEFOTO - REDIGERING - LAYOUT 
PRESSEMEDDELELSER - KLUBBLADE - INFORMATION 

TLF.:86600711. FAX86601285 

000000000 

• _ 
0 

_ o _·SILKEBORG ~~ISPORTSPUB 

Jyslt Sporf a,s BEDRE O G B ILLIG ERE l "Jt/Hfr1'tlttrl<t i lj•ss~ HEDETRYK BRANOEVEJ 1 GJ ESS Ø 

StlHOOR G €1 æ rove1 ..; 3600 silkeborg 
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Dit indlæg i forrige runrer af 

Ri pos ten gik "rent ind" hos 

mange af os. 

Der var mange gode ideer og 

i ndspark, som vi nøje vil 

overveje. Dit indlæg blev 

således drøftet på vores be

s tyrelsesll'Øde den 14. 12 . og 

vil indgå i vores planlægning 

af 1993-sæsonen. 

Det er fornøj e l igt, at nogle 

af vore medlemmer gider at 

beskæftige sig rra:J klU:tlais ve 

og vel . Det giver vi andre et 

til trængt spark og al lervig

t igs t: 
"det giver i:iåb for klubben" 

Mere af samme skuffe - TAK. 

Bestyre Lsen 

Tjen penge på både opsparing og lån 

totalkontoR 
_ t•i gor os mere umage 

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

Tit. 86820035 

ide-møbler E 
SILKEBORG 

Slutstillingen 1992 ';odku. 
Serie 5' Kreds 100 Serie 5. Kreds 101 
----------------- ------------ --- ------------ -------------- ------ --------------------- ------------------------------· 
Nr . Holdnavn Kp V u N!l Pt Nr. Holdna vn 

1. SllKEBORi B71 20 li 7!- 2! 33 !. SllKEBORG 8 
2. STJÆR B 21 13 46- 23 31 2. Emsvm B 
3. l!ASB! B 21 13 Si- 2! 28 3. Hl 81 
4. SORRIMG- TOUSTRUP IF 21 12 48- 31 17 4. SEJHVEJBH IF 1 
5. mm Gf 21 11 10- li 1i I. FU!OER Gf 
6.tmmrf1 20 33- 19 23 6. SllKEBOR6 87~ 2 

7. Gl.RY If 21 1 10 H- 51 2f l. VIR! IUftO 8 
B. FAARVAN6 If 21 4 11 47- 52 16 8. mm Glf 
9. SlllEBOR6 KIK. SK 21 6 4 11 36- 53 16 9. ALOERSL YST BK 90 

10. 6JERI lF 21 0 1C 33- il IC- 10. mmou H 
11. VRF 80 21 0 19 15- 97 11. THE! Gf 1 
12. sm-smm JF 1 21 I I 13 21- u 1z-1 12 . RESf NBR O Ul F 

Serie 6. Kreds 168 
---------------------------------------------------
Kr . Holdnavn Kp 

!. RY SK 1 11 
2. mmm KU. SK 11 
3. SILHBORG B 1 21 
4. ~IllEBOR6 KFU! 11 
5. SORR1"HOUSTRUP lF 21 
6. RESEIBRO U!F 21 
1. GIOVID Glf 3 11 
8. 6JESSI UF 21 
!. il.RY lF 21 

10. 6RAU8All[ U6f 21 
11. AlOERSL YST Bl li 20 
12. SlllE80R6 674 20 

21 
15 
12 
11 

4 10 
1 11 
2 15 

I I 14 
4 2 14 

Kil Pt 

129- 15 42 
BO- 48 31 
63- 31 28 
63- 49 25 
71- 61 13 
li- 63 11 
51- 61 l!-
51- 54 18 
5!- 81 13 
38- 19 10-
31- 81 li 
34- 67 10-

SPECIAL - BUTIKKEN 91 
l\r(lkhjerg\ cj ( l 

8(>00 Silkd >or!( 
Tc-kfun 86 81 53 11 

Kp V u Mil Pt 

21 li I 70 - 31 31 
21 12 7 2 52- 29 31 
21 12 5!- 21 31 

21 12 84- 51 26 
21 57- 13 23 
21 10 46- 43 23 
21 i I 31 - CO 20 
21 4 10 47- H 18 
21 7 3 11 52- 61 11 
21 0 11 28- 61 12-
21 5 13 31- 63 11 
21 I IH 31- 81 ! 

7 
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ET JULEEVENTYR 

Der var engang ved juletid for 111a1.1~1:: il! 
siden, at en :igcnt ved nnvn B 74 kom til 
den hllc hytte langt ude i den store sumpe
de skov. hvor den gæve nossebande h<)ldt 
til. Nossebande11 lx=:slu<l af en r11:kkc jl.æve 
oS k3:kke fyre, som holdt af at slå hinan· 
den kammeratligt på skuldrene, pisse ov1;r 
kors og synge muncre fa::llessanee. 

Agcnl B 74 havde en vigtig opgave til 
nossebanden - d~-t var nemlig sal~\;:S, Cll 

kassererens sode humør var blevet va.:k, 
og hvi!l dette ildce blev fondet inden jule
aften. så ville klubkontingenteme stige så 
meget, at dc1 ikke ville blivL: råd til julega
ver. 
Det viste sig, at hssererens gode humor 

bestod af en kildren i næsen, en tTyci for 
ejt.'t, en rislen ned af ryg.gen og en titlen 
i gane:1Ya:lgc:t. Det var derfor nos:-ieban· 
dens opg3.ve, at finde di:;se ting snmlct et 
sted, s.å lcassereren atter J.:unnc t1 sit gode 
humør. og dermed redde julen. 

De mn nosser, Stumpen, Vestjyden. 
Fyrtårnet, Periskopet og lille Klavs, gik 
straks i S3I1S mod jagten. 

fcm:f si;iete Stumpen en kildren i næs:en. 
Han korn straks til at tænke på "fjer". og 
Jcafu1 :sallc: han sig om på. "'Mali.i:". Her 
ncdsva:lgcdc et usandsynligt antal jules· 
ne, hvilket resulterede i, at det, der skulle 
have været "en lille tjcr p:i". r.nclre mflrl 
at sende Stumpen ud på toilenet, fuld som 
cm allike. Mens Stumpen lå 111.,;J liuv~J~l 
si 13.llgt nede i kummen, a.t ha.n kunne 
s;likkcvaru:llasen, lyld::edes det Bjarne Bar 
at hive den swligt opkastende fulderik ud 
fiit Luilcllel, ug i;cndL: ham med hyrevogn 
hjem til hytten i den sumpc:Jc skov. Det 

-.a1 alt:så ikke: lykkedes Stumpen at finde 
kassererens gode humor. 

Dagen eft.cr gik V estjydcn så på jagt 
efter en fryd tor AJCt Da Ve~tjyden, grun
<lcL :sin hi.:rkomst, er meget glad for mad. 
tænkte han, at do sku a:tanåc: kjønnercæu 
a stor wældække julebord. 
Uertor tog han hjem til $in quind, Dårthe, 
som straks dækkede det store kolde bord 
med diverse kolde som Liluc:h~r. Proble· 
met var bare, at ude westå ho.r de aldrig 
lært. heerænsninecns birut, derfor åd og 
drak Vestjyden til de tidliiC morgentimer. 
Des-.a;;u\; lia1 sc:lv vc::;Ljyske maver en 
g~nse, så derfor stod deu d~:i lang lid$ 
bombardement overfor vnlgct mellem at 
sprælli eller sende noget af det modtag· 
ncn.1·Ur. Maven valgtedensidste h'lsning, 
h11ilkeL scndLc VL:s~jyden ud på toilettet i 
mange lange timer. 
Dene var bestemt ikku nogen fryd for~ jet, 
så rlflt vAr altsa heller ikke lyllides ham 
ae finde kassererens gode humør. Oi 
julc:11 mru11c<lc sig mc<l hasligc skridt! 

Næste opgave stod på at finde en rislen 
ned af ryggen, os denne opgave skulle 
varetages afno~st:-hrnclrene Fyrtårnet og 
Periskopet. Uheldigvis havde de misfor
stac:t "rislc:n" med "oveffislet", o~ Jcu:s 
deraf fi:lgende enormt, tåmhoje brnndert 
skal vi illc berette mere om her - der 
kunne jo være nogen sarte sjæle fra old 
buys-af~kling\..11, der ikke kunne tå.le at 

hore om det. Rislcnen ned af ryggen lyk· 
kedes det dem altsi heller ikke at finde. 

Siclst~ mnliehecl var så, <1t lille Klavs; 
kunne finde en liflen for ganesvælget. 
Delle :ikullc umidddbart ikke være noget 

problem. for lille Klavs blide a.'der og 
drikker meget. Klavs købte derfor tre kas
ser ol, fem poser chips og lej ude otul kva
litetsvideofilm spændende f?rt "Oirty Harry 
LXXVIr til "Heidi Und Die Geilc Pfcr· 
de:". Ulykkc:ligvi:i uåc:ui::: lille: Klav:s ikke: al 
komme i gang mod sit orgie, da den første 
mundfuld lc.artofTelchips resulterede i, at 
en af de små chips satte sig pa tværs i 
stakkels lille Klavs' svæl14, således han 
måtte so~ på lok'llmmct for at kaste den 
op. Midt i opk:istningsaktcn forstuvede 
lille Klavs desværre sin drøve.I , s:i han 
måtte på sygehuset og have lagt den i gips. 
Dc:t ly k.kc:<lc::s altså heilet ikke ham al fim.le 
kasscrcrt.-ns gode hwnor. Dermed havde 
nossebanden ikke været i st.-md til at redde 
julen 

De bedrøvede nosser gik dagen ener en 
tur ,ud for at tra;ilc noget frisk luft på en 
gnde ved na.vn Mnrienlundsvej. Pludselig 
udbryder Periskopet oppe fra de tyndere 
luft.l::ie· "Hvarl er riet. for en gialdcn og 

jubelsang jeg kan høre?'". De andre stop
pec.ic: op, og ganske rigtigt lod lanu og boj 
musik frn et sted i nærheden. 

De gik ind for at se, hvad det var. Det 
viste sig at komme fra et dunkelt kælder
lokale beliggende på no~et, der bkv kaldl 
Silkeborg Stadion. De gik indenfor, og 
strnks rdbte Stumpen: 
"Hvor dufter der dejligt af mne;, mande$
ved og gamle overtrækstrøjer. Det lige
frem kildrer i min na.-sc!" 
Dcrp! noterede V es~jyden gla;:destrii.lcn

de, :it såvel de nydelige lokaler som de 
wæltrimm.ede gutter war a fryj for a øj. 
F yrtåmct og Periskopet kikkede på hin· 

andc:n 1.11.lcu al vc:k:slc: c:t u1J. Di:L ~•1.f tyde· 
ligt, at den gode stemning i lokalet fik det 
til at risle dem nedad ryggen, og eftersom 

lille Klavs. der allerede var gået i gang 
med sin sy vende baj ser, kuJUJ\; bcn::tt1;, al 
øllet var en liften for go.nesvælget, gik det 
pludseligt op for nossebanden, at de hav
de fundet ka.sseren..ilS gode humør samlet 
i delle ene lokale, som de imlf*'dlc: kaldte 
SUMPEN. 

De lånte straks telefonen, mod at lægge 
et s~inbolsk beløb i telefonpenge, og hid· 
kaldte kassereren. Da denne nå.ede ftt:m 
var d~t lydc:ligt, at hans mundvige med Ct 
gik fra at vende nedad til 3.t vende opad, og 
han ei1' strn1's i vne med at llbne en øl, oe 
konversere med diverse beduggede perso
uag~1. 

Sti var julen ulligcvcl rocldct. Knsscreren 
var glad. Agcnl B 74 v.lT glad og - ikke 
mindst - nossebanden var glade. De fejre
de det ved at sætte sig op til baren og skåle 
i velfortjente Carlsberg-el. Og efter hvad 
rye"tL-t siger, si sidder de der endnu. 

Se, det var et rietiet juleeventyr 

RIGTIG GLÆDELIG JUL! 

H.C. WERNER 

9 



DER INDKALDES TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I B.74. 

Torsdag. den 18. februar 1993. 

I "Sumpen". 

Dagsorden i henhold til vedtægterne. 

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være 
bestyrelsen i hænde senest torsdag, den 4. februar 1993. 

Medlemmerne anmodes om at møde talstærkt op. 

bestyrelsen. 

REIMAR 
50 medarbejdere står klar til at yde den bedst tænkelige service og rådgivning. 

6.000 kvm. under tag med total-sortiment inden for 

* trælast og bygningsartikler 

* værktøj og beslag 

* alt til hus, have og hobby 

Vi glæder os til ar vise dig mulighederne"" 

... på Nø rrevænget 11 . 

Læs om afslutningsfesten 
på de følgende sider. 

RESTAURANT "HJØRNET" 
Lyngbygade 198 

11 
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Der kan jo skrives stolper op 
og stolper ned om, hvor suve
ræn årets afslutningsfest var. 

Det har vi da også gjort i 

flere år, så i år vil jeg 

i stedet offentliggøre en brev
veksling mellem den selvbe

staltede toastmaster og en af 

årets profiler og samtidig 

del tager i konkurrencen "årets 

Sommerben": Peder Kristensen . 
For de personer, som ikke 

deltog konkurrencen, skal 

nævnes, at det ikke blev Ped

e r, som løb med hæderen som 

"Bes t performer" . Derim:d blev 

det - helt fortjent - Werner, 

som tilfældigvis er toastma

ste rens ærede herr Broder. Her 

er ihvert fald den rene og 

uforfalskede korrespondance 

mellem de involverede parter. 

Og for en anden gangs skyld : 

Snyd ALDRIG dig selv for en 
afslutningsfest. For når jeg 

har det sjovt, så synes jeg 

også, at mine veTler skal have 

det sjovt. Og desuden føler 

jeg mig noget tørrere. 

"Kære herr Peder! 

Toastmasteren ved afslutnirgs

festen har fra flere sider 
fået skudt i skoene at de på 
det groves .te blev bortdømt i 

"Sommerbens konkurrencen" . Det 

har sågar - fra specielt en 

s ide - været freTPævet, at der 

var tale om nepotisme fra 

toastmasterens side. 

J eg kan som toastrraster på det 
kraftigste afvise beskyldnin

gerne. Vinderen - Jens Peter 

Hegelund Jensen - vandt kon

kurrencen i kraft af origina

litet, udstråling og endelig 

vægtmæssigt flest penge i sin 
underbuks . 

Det skal dog indrømmes, at De 

absolut havde/har nogle usæd

vanlig spektakulære ben og en 

fantastisk optræden, der gør 

Dan værdig til 2. pladsen. 

Idet jeg håber, at dette kan 

stille både Dem og Deres til

hænger tilfreds . 

Skriftet her vil blive rund

sendt til landets 8 største 
aviser. 

Med venlighilsen . 

Toastmasteren. 

bent a. andersan 
Md. vvs ".. '•t. . ......... ..... 
&trupegllde 10, HOO SllUbofv, 11f. 8 6 8 2 7 5 6 6 

"Herr Toastmaster! 

Tak for tilsendte . 

Efter adskillige timers 

psykoterapi, er det lykkedes 

mig at komme på sævnerbenene 

igen . Det er irgen hanmelig-,a:J, 

at skuffelsen efter lørdagens 

famøse konkurrence var stor. 

Jeg har dog erkendt, at det 

var den naturlige vinder DU 

fandt. Hvem i alverden skulle 

have nogen chance til et B. 74 

arrangement, hvor langt over 

50% af deltagerne altid vil 

være fra den familie, der kun 

kan betegnes som Silkeborgs 

svar på den sortes te af al le 

sorte sicilianske mafiafanili-

er. 
Det er altid vanskeligt at 

være stor i nederlagets stund 
- i sær når rrm er blevet bort

dømt i en konkurrence med en 

mands li ng, hvis ben bedst kan 

sammenlignes med et par roko

kostoleben betrukket med plys 

fra klunkeperioden. 

Men OK . Det var alt taget i 

betragtning en gl imra-de fest, 
hvor det trods alt viste sig, 

at kvinde rne valgte mine ben, 
som - når jeg selv skal sige 

det - egentlig svirgroe ga-iske 

godt til den overlækre råkkEn

råv l, som Heino fbts sl.bstitut 

øsede i æteren. 
Du bedes derfor overbringe en 
velment tak til festudvalget 

og et par saftige tu-gekys til 

disse fremragende kvinder, der 
bl . a . havde fremtryllet des

serten. Det er jo lige over, 

at man får lyst til at droppe 
sin ungkarletilværelse, når 

man møder så vakre og svul

stige kvinder. 
Dette brev er også sendt til 

den samlede danske presse sant 

Reuters Bureau . 

Mvh 

P. Kristensen" 

~Johansen 
Nyt.,. Specialoptik 

. ---AiM lml061111811of9.Tlt. 86821483 
Henning~ .~···-... ·-- . 
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"Hva· er det der sker??". 

Sådan omtrent lyder linierne i 

en kendt dansk sla;ier. t-'a1 det 

er netop hvad 

foreningens 

hold. 

rrm kan sige an 

mange håndbold-

3 af slagsen er der faktisk. 

Et 1 . og et - ikke overrasken

de - 2. hold. Men så sandelig 

også et kombineret "Jysk Cup

hold" - bestående af de bedste 

fra de to hold samt Benny 

Bergwald . 

1. holdet kører helt uimodstå

e l igt derudad ræd km 2 p:iint

tab. Oprykningsspøgelset har 

igen vist sit grimme fjæs! t-'a1 

vi skal nok får tørret det 

hæslige grin af . 

2. holdet futter stille og 

ral igt hen ad landevejen. 

Spillemæssigt går det godt, 

men med at støtte Bjarne på 

må let går det bedre!! (vi skal 

i denne forbindelse sende de 

varmeste hilsner til søens 

folk. Det må jo være i denne 

kategori, Bjarne befinder sig 

i øjeblikket, efter den anfat

tende vandskade!?? på MÅLET). 

Jysk Cup er et kapitel for 

s ig. 

2. kapitel: 

Efter at flere højere range

rende mandskaber har måttet 

bøje sig for den rå muskel

s tyrke, dårlig å--de og Kci:mn
dens vanvittige huseren mellan 

s tængerne, ha r JHF endel ig set 

lyset og ladet holdet sidde 

over næste runde. Det skul le 

således være muligt at få 

nogle rigtige k( llassekampe 

(altså ikke dem Karl Marx 

tal te om!) mod værdige mod

standere. Optimismen er der 

i hvertfald. 

Endelig skal det nævnes, at 

der her mod redakti01Ef1S slut

ning er indløbet en telex med 

følgende ordlyd: 

"ryd forsiden, stop, surrogat

anf ørerer k lavs kj ærsgaard har 

efter 7345 minutter den 

turkisrøde dragt scoret sit 

første mål, stop, målet blev 

scoret midt i anden halv leg 

efter et hurtigt!! oplØ:> og rrå 
betegnes som rimeligt flot, 

stop, det skal her bemærkes, 

at sarrme herr. klavs først var 

blevet vækket seks minutter 

før start, efter at have sll..lll

ret i cirka tre timer i ves

tergadehallens omklædningsrum 

nummer to, stop, folket hylder 

og hilser denne store spiller, 

stop" 

Husk nu alle I derude: Der 

er træning 

onsdag kl. 22. 00 i Vestergaje-

hal len (Sjapper-hus). 

Kampene afvikles på de mest 

afsindige tidspunkter om søn

dagen. 

God jul og godt nytår ønskes 

a f Hårdx>l<h>ldene." 

Ændring i kamptidspunkter. 

I fortsættelse af JEnS Werners 

indlæg i det sffieSte rurrær af 

riposten forsøger bestyrelsen 

at ændre kamptidspunkterne i 

1993 . 

Vi forsøger at tilrettelægge 

serie 6 's kampe mandag aften, 

ligesom alle hjemmekampene i 

o ld-boysrækkerne så vidt 

muligt skal spilles torsdag 

af ten . 

formålet med disse ændringer 

er: 

så vidt muligt at undgå 

søndagskampe 

- større mulighed for at 

udnytte spillere, som af en 

eller anden grund må melde 

afbud i week-enden. 

- at få flere medlemmer ud i 

klubben om torsdagen - både 

ti l traning og til en kop øl 

senere på aftenen. 

Ovennævnte tiltag skal 

forhandles på plads med: 

- Kommunen (med hensyn til 

baner og omklædningsrum) 

- Silkeborg Firmasport (vi 

skal dele såvel baner som 

omklædningsrum med dem). Vi 

har haft kontakt til Firma 

sporten, som vi har et 

særdeles gcdt forhold ti L. De 

mener ikke, at det vil give 

problemer. 

- Dommerklubben . Vi forventer 

ikke probl eme r fra denne 

kant. 

Endvidere kan vi oplyse, at vi 

fo rud for sæsonen 1993 vil 

indkalde til et spi llerrnøde, 

så ledes at vi kan forsøge at 

karnne på forkant ræd eventuel le 

problemer, son dan vi tidligere 

har haft - j vf. Jens \.lerners 

indlæg . 

Vi vil gerne fra bestyrelsens 

side opfordre medlemmerne til 

at møde talstærkt op til 

spil lerrnødet. 

Tidspunktet vil blive annon-

ceret ved opslag "SUMPEN". 

Endelig vil vi gerne minde om 

LØRDAGSTRÆNING. 

Kl. 13.00 hver lørdag. 
Det er en god opvarmning til 

tipslørdag i fjernsynet. 
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