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Hvem skal jeg tale med ?
UK old boys

Redaktionen

Buch-Larsen Thomas H. Jensen
23
Vestre alle 34
86 82 96 22
86 80 05 49

~alger

F~lstergade

KAMPFORDELER

Bestyrelsen

l"ORMAND
P:.nn Herlev
Bakkevænget 87
86 80 06 05
NÆ:STFO RMAND
Thoma s Jensen
V stre alle 34
86 80 05 49

Ke'..d Herlev
:<.udbølvej 30

86 81 25 26

86 81 59 14

Jens Peter Jensen
Stormgade l, III tv.
9000 Alborg

Støtteforeningen

FORMAND
Christian Simonsen
Skovløbervej 24
86 80 13 91

Steohen Knudsen
sanatorievej 14
86 82 81 39

Klavs Kjærsgaard
Fredensgade 16 III, 3
86 80 18 98

SPONSORUDVALG

Hl> 82 7 1 52

N1, l s Henrik Buch
V< n tre alle 16
!16 81 13 57

Cl us H. Jensen
Baggesensvej 18
86 81 07 48

søren Fæster
Knudsgade 10
86 81 19

41

Finn Herlev
Bakkevænget 87

86 81 46 85

86 80 06 05

Henning Nielsen
Falstergade 12

Mogens Kjær
Serup Tinghøjvej 2
8632 Lemming

86 82 67 54

86 85 58 15

Finn Herlev
Bakkevænget 87

Benny Pedersen (1)
Præsternarken 34
8653 Them

86 82 48 04

86 84 80 46

UK

Benny Rønn (2)
Lyngbygade 69
86 81 58 46

86 80 13 91

Kel d Herl ev
Rudbø lvej 30
86 81 59 14

Morten Risvig
Rylevej 21
86 81 46 85

Ch ristian Simonsen
Skovløbervej 24

John (Zack) Sørensen
Adler Lundsgade 8

Dameafdellngen

Lissa Juul
Vestre alle 34
86 80 05 49

Old boys

86 81 11 58

Holger Buch-Larsen
Falstergade 23
86 82 96 22

86 81 11 58

Sam Demirel
Skolegade 69 II th.

Veteranafdellngen

Lissa Juul
Vest:::-e Alle 34

John Villadsen
Hjejlevej 65 II tv.

Stephen Knudsen
sanatorievej 14

86 80 05 49

86 81 18 87

86 82 81 39

86 80 13 91

Jo hn "Zack" Sørens en
Adler Lundsgade 8

Niels-Henrik Buch
Vestre Alle 16
86 81 13 57

Håndbold

Kim Konnerup-Møller
Almindsøvej 30

Christian Simonsen
Skovløbervej 24

98 10 26 92

Mo:::-ten Risvig
Rylevej 21

86 80 06 05

KA!:iS ERER
N!1 ls J.B. Nielsen
LynQbyg ade 75

fotograf
Søren Adsbøl
Jacob Palludansvej 52

Forslag:

LAV DARTKLUB
I SUMPEN
En af de forrige gange jeg var i Silkeborg,
oplevede jeg Søren Fæster udbryde bittert, over
en bajser på Målet, at han var bange for, at
klubben var ved at do, pga. især den manglende
omsætning på torsdagsaflenerne. Folk er ganske enkelt forduftet fra Sumpen, når klokken
nænner sig ni.
At B 74s endeligt skulle ligge lige om hjørnet,
er dog en overdrivelse af sanune kaliber som at
sige, at Zak er et værre sludrechatol. Faktum er
dog, at folk ikke forsumper i klublokalerne på
træningsaflnerne, så længe som de gjorde tidligere.
Ifølge mine oplysninger skulle der dog ikke
være noget i vejen med drikke- og mødelysten
på kampdagene, dvs. primært om lørdagen,
hvilket naturligvis hænger sammen med, at
især ungdomsafdelingen og deres tro væbner
Mureren, her lægger gnmden til nattens vulgære og spektakulære optrin i det silkeborgensiske forlystelsesliv.
Modsat Fæsters li<lt opgi ven<le holdning mener
jeg dog, at man skal forsoge at gore noget ved
problemerne iste<let for bare at se til. Hvis det
skulle kikse, så har man da forsøgt i <let mindste, og <ler er, som jeg ser det, ikke rigtigt noget
at miste.
Klublokalerne bor i langt hojere grad være et
sted, hvor der sker noget mere om torsdagen, og
eftersom folk tilsyneladende ikke kan finde ud
af at aktivere sig selv, så må klubben aktivere
dem, jf. den med ham der Mohammed og
bjerget.
Et forslag hertil kunne være en dartkonkurrence,
der løber hele foråret. Kampene foregår så hver
torsdag aften i Sumpen efter træning, og ved
forårssæsonens afslutning kan der så kåres en
samlet vinder. Præmierne, der evt. kan sponso-

reres til en vis grad, bor have en størrelse, der
afhænger af deltagerantallet ud fra parolen: "jo
flere der deltager , des højere sa mlet
præmiesum".
Det skal nok få de interesserede til at tage
lillemor, grandonkel eller naboens elskerinde
med. Deltagelse bør endvidere være gratis, for
hvis man går ud fra, at der konuner flere folk i
Sumpen om torsdagen med dette initiativ, og at
de bliver der i længere tid, mon så ikke også
omsætningen stiger!?! På sanune måde kunne
man måske også opstarte diverse kortklubber.
Man kender jo f.eks. adskillige whistaflener i
diverse andre sportsklubber, så hvorfor ikke i B
74?
Måske er dette for ambitiøst for en klub af vores
størrelse - jeg ved det ikke. Jeg tror dog, der
kmme være muligheder i sådmme aktiviteter,
også på langt sigt.
Jeg ville i hvert fald gerne selv deltage, hvis jeg
havde muligheden. Jeg tror bare, det tit er et
spørgsmål om, at nogen tager initiativet. Tænk
blot på Kai Vengs ide med Rubber Bandkoncerten til sidste Regatta - hvem troede på
den i starten?
Jeg vil gerne stille min indsats til rådighed
vedrørende etableringen af forskellige arrangementer i klubben, hvad enten det gælder de
skitserede forslag eller måske den længe ventede genfødsel af mandefrokosterne.
Det kan selvfølgelig give en række praktiske
problemer, eflersomjegjo bornord for Sorring,
men hvis der er andre der har mod på ideen, så
ring til mig. Eller måske kan bestyrelsen selv
banke noget på benene? Et er ihvertfald sikkert: det kmme nu være skægt, hvis det blev til
noget. Og godt for B74!
JENS WERNER
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FODBOLD
Jeg vd i denne artikel kigge lidt på
placenngsmuhghederne og chancerne for endnu en oprykningsfcst i B 74, hvilke man jo
ikke kan få nok af.

Serie 4:
Kredsen synes umiddelbart meget lige, dog
me<l en '.l-4 hol<l, som nok vil skille sig ud fra
resten.
1lcr. tænker jeg på SB I, Østbirk og Funder (de
to sidstnævnte er nedrykkere fra serie 3). Derudover er <ler Hårby og Harlev, som er lidt
svære al forudsige. Resten af holdene i kredsen
oor <ler kunne hentes poin ls både ude og 11iemme,
hv1 lket nok også er no<lvendigt, da jeg forventer
en utroligt lige kreds.
Til sidst kan jeg lige nævne, at alt tyder på en
loryngelse af holdet til turneringsstarten på et
par år, hvilket dernok vurderes for og imod i B
74 (<le gamle, garvede og rutinerede kræfter
eller <le lobestærke, fandenivoldske og virile
ungersvende). En kombinationernok det bedste.
Serie 5:
Her tyder alt også på en utroligt lige kreds, hvor
det er meget svært at pegetopholdene ud. Dog
kan man måske fremhæve 5-6 hold som Galten,
L.åshy, Sejs, Thorsø(nedrykkere fra serie4), og
sa bør B 74 også kunne blande sig i toppen, da
.ieg forventer en sæson , hvor vi kan stille et godt
og stabilt hold hver gang (trods afbud), eftersom <ler er mange spillere på samme niveau i år.
Serie 6:
Da <let altid er svært at bedønune serie 6hol<lene fra andre, især større klubber, vil jeg
bedømme mulighederne for serie 6 i år set fra
vort eget synspunkt.

Der er to grunde til, at det skulle komme til at
gå godt i år:
I) Næsten alle serie 6-kampe spilles på
hverdagsaftener (kun 5 søndagskampe).
2) Spillertruppen i B 74 er meget bred i år, så
folk der ikke spiller i weekenden kan spille
hverdagskampene på serie 6 ugen efter. Derfor, kære B 74-medlemmer, hjælp UK bare lidt
ved at melde .afbud i god tid til de kampe I ved,
I ikke kan spille, hvad enten det er serie 4 5 6
eller oldboys!
' '
PS: Oplysninger og infonnationer om de forskellige hold er indhentet hos: Renters Bureau
JBU, Palle (Østbirk), Sven Bækørred (Fun~
der), GostaDampbad(SB), BoJohansson(SIF),
Svendsen (Låsby) , RKI (Risvig), Målet
(Fejeren) og Svend Hugger (Gødvad). Resten
er hentet ved lokalt gadesladder og telefonaflytning.
VILLA

,

OVENOVER
ALTING
STRÅLER
MODER SOL
Jeg kunne godt tænke mig et år, hvor jeg
ikke vil føle mtledning til at skrive indlæg om: Kontingentrestance- sene afbud
til kampe- hensynsløshed- ukmmneratlig optræden- snavset tøj- bøder- underskud- indbrud- spillerflugt- m.m.
Derimod vil jeg gerne skrive om: Pladsmangel i SUMPEN- oprykningerspillertilgang- skrinlagte stadionplanersvar på indlæg i RIPOSTEN- o.lign.
Lad os alle bidrage til et positivt år for B
74. Det er jo trods alt vores klub.
FORMAND FINN

VESTERGADEHALLENS
V/CHARLES DØSSING

~OSK

Igen i år har sponsorudvalget gjort et stort
stykke arbejde for at skaffe mulighed for, at
klubbens hold får en anstændig spilledragt.
Samtidig giver det et tiltrængt bidrag til
klubkassen.
I skrivende stund mangler vi stadig at sælge een
troje til I. holdet i ol<l boys, ligesom vi mangler
sponsorer til old boysernes 2. hold.
Skulle der være nogle blandt læserne, der kan
11iælpe med at afsætte disse trøjer, må I meget
gerne henvende Jer til sponsorudvalget. Bestyrelsen vil gerne sige tak til sponsorudvalget. Vi
er klar over, at der ligger meget arbejde bag det
resultat, 1 har opnået.
Men der skal også lyde en tak til de medlemmer, som har hjulpet med at skaffe aftaler til
klubben. Først og fremmest skal der dog lyde
en tak til alle klubbens nye og gamle sponsorer
og mmoncører.
Vi vil fra bestyrelsen gøre vores til, at I ikke
fortryder den indgåede aftale. Herunder folger
en liste over alle klubbens trøjesponsorer, idet

mmoncorerne kan ses på de forskellige sider
her i RIPOSTEN:

SERIE4:
Sr.ort, Mode & Dart; Sport, Mode & Dart;
Siikeborg Gulvbelægning; Stadionkiosken;
Inter Photo; Inter Photo; Johansen Ure &
Optik; Bent E. Andersen; Mobil Oil; Globus Biler; Danica Forsikring ;Tidens Tegn
Tegnestue; Ørnsø Døgn-Nærbutik
SERIES:
Målet
SERIE 6:
Carlsberg.
OLDBOYS 1
MK-Salonen; Familien Jensen; Pressetjenesten; Vengo; BR Legetøj; Hjørnegrillen;
Team Momme; Midtbank: Frisør E.
Østergaard: Jens Konrad: Damke Brand;
Unibank B. Konnerup-Møller
OLDBOYS2:
???
DAMER:
Bikuben

SPECIAL- BUTIKKEN
Bn 1khjergn_·j (1
8600 Si lkci>org

~

\...

NYE SPONSORTRØJER
TIL B 74 I 1993

Tl'idun 86 81 53 11
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RIPOSTEN-PORTRÆT:

Vinke Murer
l anledning af den tilstundende sæson har RIPOSTEN sat sig som mål at bringe en i
mediesammenhæng ellers ret overset gmppe
frem i lyset, nemlig vinkerne.
l)ette trofaste folkefærd, der trods regn, slud og
meteornedslag troligt tropper op til hver fodboldkamp for at passe det utaknemmelige job,
det er, at vogte linieflaget. Vi har mødt den nok
allerkendteste i vores klub på den post, vores
eget svar på norske Wencke Myhre, nemlig
Vinke Murer:

"1\furere11, hvilke foleiser strømmer igennem
dig, når du står og vinker en spændende og
vigtig kamp?"
"]•"olclser ar ubeskrivelig lykke, som en kosmisk orgasme. Mityinereetmedmityang, som
en æon fyldt med lørdage ... og halvfuld hvis jeg
rnr et par bajsere!"
"'h'r du nervøs op til en kamp?"
"Som enhver topidrætsmand pumper adrenalinet rundt i krop1ren lige før en kamp, men det er
scl vfølgel ig fomdsætningen for at yde sit allerbedste, så gu' er jeg nervøs"
"Peter Mikkelsen har engang udtalt, at hvis
alle linievogtere i Danmarkstumeringen så
ligeså rasende godt ud som dig og vinkede med
samme rå <{vriske og maskuline autoritet, så
ville de danske stadions være jj>ldt til bristep1111ktet af hobevis af skrigende og velvillige
1111gmoer. Er du enig?"
" I la ha' I lam Peter, som jeg kalder ham, er sgu'
ikke dum, og uden at ville virke selvglad må jeg
gi ve ham fuldstændig ret. !øvrigt har jeg tænkt
mig al skille ellernavn til 'Adonis'"
"'/lvad lwr det hidtidige højdepunkt i din karriere været?"

"I min aktive tid som topfodboldspiller tæller
mit dunder-hovedstødsmål på Stadion meget,
og som superlinievogter kan jeg kun sige, at det
er et højdepunkt for spillere og dommer at ha'
mig- som linievogter! ''

"Sig noget kækt":
"Hellere rotter på Jollet end mus i knæene! ''

om ugen uden det bliver sun!-lhedsfarligt.
Jeg arbejder med min optiker på at udvikle
nogle endnu mørkere briller, så jeg i fremtiden
kan vinke flere kampe om ugen, når de to
ovem1ævnte herrer deltager (for ' spiller' er et
stærkt overdrevet udtryk om deres
'' fodboldt'ærdigheder'' )"

"Er det så også rigtigt, al du harfåel et tilbud
.fin West Bromwic/1 Albion om at vinke alle
deres hjemmekampe?"
"Desværre endnu ikke, men seriøse forhandlinger har været fort! Jeg vil helst ikke sige
mere, for alle brikkerne er faldet på plads"
"I !vad er klokken i Nairobi, når den er JO i
Oslo?"
"Det bliver et skud: 30?"
"Hvad er dine ambitioner?"

"Afan hørerjo desværre om mange vinkere, der
løber ind i alvorlige skader så som tennisalbue,
skrumpelever og delirium tremens. Hvordan
forsøger du selv at undgå dette?"
"Ved intensiv opvannning. Allerede om fredagen begynderjeg omme på MALET, hvor Bjarne
giver mig de største kms fadøl , han har, så jeg
på den måde kan vanne albuen godt og gmndigt
op inden weekendens kampe. Opvammingen
fortsætter iøvrigt det meste af natten, nogen
gange så hårdt, at jeg ser fuldstændig bombet
ud, når jeg møder op til kampen. Det er hårdt,
men det giver en fandens stor tilfredsstillelse at
vide, at man er fi'ldopvannet, når man møder
op! Med hensyn til skrumpelever så er dette
uaktuelt; min lever er så stor som aldrig før. Var
det iøvrigt ikke en lyserød elefant, der kom
flyvende der?"
"Hvem er dit idol og hvoifor?"
"Jørgen Oluneyer. Hans ofT side-kendelser har
for linievogtergerningengjort, hvad Ole Høstrup
har gjort for boksningen"
"Er det rigtigt, at Peder Kristensen er enhver
vinkers skræk, fordi hans hvide dameben tvinger een til at kikke væk fra banen for ikke at
kaste op af afsky? "
"Peders hvide ben og Daves strandvaskerben
har voldt store problemer, men ved hjælp af
ekstremt mørke solbriller kan jeg vinke en gang
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"Sluttelig/, når din "aktive" karriere er slul,
vil du så tilbyde dig som træner, så unge,
håbefulde vinkere som stortalentet Klavs
Kjærsgård kan få gavn af din enorme ekspertise?"
"Klavs er uden tvivl en af DVU' s (Dansk
Vinker Unions, red.) største talenter, ja en dag
bliver han måske lige så sublim som jeg, men
det kræver selv!Ølgelig træning og atter træning, og for den rette sum penge kan jeg måske
overtales.
Lige for tiden arbejder jeg dog på en bog om
mine bedrifter kaldet "Flaget Er Mit Våben'',
som vil udkomme på Gyldendal ti I efteråret. Til
slut en oplysning til alle mine beundrere: Al
fanpost til mig bedes sendt til:
Supervinker Mureren
c/o B 74
Marienlundsvej
DK-8600 Silkeborg

"l\t bliver linievogter på fodboldens Mekka-

stadion: The Ha\\thomes i Binningham!"

GUD BEVARE MUREREN!
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GENERALFORSAMLING
Den 18/2-1993 var der ordinær generalforsamling i 13 74.
I 992 har på mange måder været et nonnalt B
74-i'tr, og på andre områder har det været et
specielt år.
SPORTSLIGT
Klubben fik i 1992 to oprykninger. I. holdet
vandt serie 5 suverænt og blev traditionen tro
slået ud i den første kredskamp. B 74 erdenned
tilbage i serie 4.
Old boys 2 stod for årets anden oprykning,
således B 74 i 1993 kan monstre et OB-hold i
bf1de A- og B-rækken. Vi må snart være byens
forende OB-klub. Ret beset en naturlig udvikling, når man tænker på medlenunemes fremskredne gem1emsnitsalder.
2. holdet blev nr. 5 og var i en lang periode med
helt fremme, men hver gang holdet "blot lige
skulle vinde næste gang" for at blive et seriøst
bud på oprykning, så glippede det
3. holdet leverede en noget turbulent indsats og
sluttede i bunden afrækken. Jeg vil godt vende
tilbage til indsatsen på serie 6 senere.
Oldboys I debuterede i A-rækken og sluttede
i den midterste trediedel, hvilket må betegnes
som tilfredsstillende. Holdet far hvert år tilført
nye "unge" spillere, men må efterhånden regne
med at skulle levere friskt kød til veteranerne.
Veteranerne sluttede i den nederste del af
tabellen eller en række meget underholdende
kampe. Virkelig cl hold, som vi venteros meget
af i dette årti.
Damerne har en tradition for at slutte som nr. to
eller tre. Således også i 1992, hvor holdet blev
nr. 3. Det forlyder netop, at damerne meget
snart vil begynde træningen fornd for 1993sæsoncn.
lljcjle Cup blev som sædvanligt en pæn succes
- både sportsligt og okonomisk. Det er jo en
turnering, som .lom Andreasen styrer med stor
autoritet. Sportsligt var det damerne, som stak
brysterne frem i årets turnering, idet de fik

endnu en pokal til Holgers skab i kraft af en
andenplads. Herrerne deltog også .....
Carlsberg Grape Cup blev afviklet for anden
gang. Denne gang havde vi allieret os med Lars
Simonsen og Henning "Hø", som stod for en
sideløbende dartturnering. Meldingerne fra
stævnet går på, at alle morede sig.
Økonomisk gik det også godt, idet vi havde et
overskud på ca. l 1.000,-. Penge som Støtten
scorer. Vi håber, at dette stævne vil blive en
tradition. Carlsberg har givet grønt lys for
indeværende år

Problemer omkring serie 6:
Jeg nævnte, at jeg ville vende tilbage til problemerne vedrorende serie 6-holdet Det er desværreet tilbageværende problem, som vi troede,
vi havde løst ved at droppe det ene serie 6-hold
til fordel for endnu et OB-hold. Det har i hvert
fald skuffet mig personligt, at vi ikke i 1992
undgik den ligegyldighed og ukammeratlige
opførsel, som vi har set fra nogle af klubbens
medlenuner. Når jeg tillader mig at kalde det
ukanuneratligt, er det fordi, at hver gang DU
siger nej til at spille på et bestemt hold, melder
afbud i sidste øjeblik eller udebliver fra kamp
uden at melde afbud, så er det dine kanunerater, du svigter.
På længere sigt kan vi blive nødt til at trække 3.
holdet, hvilket igen vil gå ud over de af vore
kanunerater, som gerne vil spille, og som troligt møder op hver gang, der bliver kaldt

ØØf.iJB

Jeg vil kraftigt opfordre alle til at vise hinanden
respekt, både for det arbejde som mange gør for
klubben, men også for hinandens tid og ikke
mindst fritid. Det skal være mit store ønske for
1993.
KLUBHUS:
Jeg har tidligere orienteret om forhandlingerne
med SG omkring vore klublokaler, både på
Stollens generalforsamling og i RIPOSTEN.
Det seneste er, at jeg har talt med fonnanden for
SG , som gav udtryk for, at vi ville modtage et
udkast til ny kontrakt. Den er desværre ikke
kommet endnu, hvorfor jeg ikke p.t. kan sætte
punktum for disse forhandlinger. Det håber jeg
til gengæld at kunne i næste nununer af RIPOSTEN. Vi må nok erkende, at vi i B 74 på
langt sigt skal finde nogle andre klublokaler.
Enten fordi Stadion bliver flyttet, og B 74
denned bliver eksproprieret, eller senest når
Sumpen i lo bet af en årrække igen trænger til en
renovering. I-ler vil de nuværende forhandlinger med SG skrænune så meget, at vi ikke tør
poste en stor sum penge i lokalerne en gang til.
Derfor skal vi allerede nu forberede den situation. Det gør vi bl.a. ved at skrabe nogle penge
sammen. Her er Støttens arbejde meget vigtigt
Vi har jo heldigvis de seneste år set, at Støtten
kører pænt og giver et pænt overskud. En anden
måde er natuligvis at lave "kunstige" penge
gelll1em: - Hjejle Cup - Carlsberg Grape Cup
- Koncerter - andre arrangementer, evt. i
forbindelse med Regattaen.
Dette overlader jeg trygt til Støtten ug
festudvalget.
Kontingentet - bestyrelsen fremsætter et forslag om en mindre kontingentforhøjelse på
I00,- om året.
RESTANCER:
Klubben kan godt bruge de ca. 15.000,- som
medlenm1eme p. L skylder i kontingent Det er
simpelthen for ringe!!!
Vi har byens billigste kontingent, også efter en
evt. forhl)ielse. Det er således også medlemmerne (=dine kl ubkanunera ter), som skal rykke
for restancer. Vi har netop sendt rykkere ud
IGEN!!
Vil I ikke nok betale restancerne omgående?
Har I ikke råd til at betale på een gang, så aftal
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en afvikling med kassereren. Men husk at
overholde den!
Der skal ikke være tvivl om, at vi ikke vil
acceptere de mange restancer i fremtiden. UK
vil ganske enkelt blive amnodet om at se bort
fra de medlemmer, som er mest i restance.

KLUBAFTEN:
Noget som vi vil satse meget på i 1993 er at få
genskabt TORSDAG AFTEN som klubaften.
Vi forsøger således at flytte vore OB-kan1pe til
torsdag aften, ligesom serie 6-kampene forsøges lagt mandag aften, således serie 6-spillerne
kan nå at konune på hl)jkant igen til torsdag
aften, hvor vi håber at se dem til træning.
I den forbindelse vil jeg gerne opfordre nye
såvel som gamle medlemmer til at komme ned
i Sumpen efter både træning og kampe. Og
meget gerne også selvom du ikke har spillet
RIPOSTEN:
Vores klubblad er efterhånden ved at blive en
ganunel tante på 7 år. Det er mit indtryk, at
medlenuneme kan li ' bladet, men det er desværre meget få, der bidrager til at gøre bladet
endnu mere spændende og læseværdigt Jeg vil
gerne opfordre til at fodre bladet, men tak til de
enkelte bidragydere og redaktionen.
UBUDNE GÆSTER:
Som nævnt på sidste års generalforsamling var
der sidste vinter adskillige indbrud i Sumpen,
men efter at vi pågreb en ubuden gæst i maj
måned, er denne trafik heldigvis stoppet Vi
kan godt garantere, at der venter den næste
"gæst" en overraskelse.
AFSLUTNING:
Til slut vil jeg gerne takke alle de medlemmer,
som i løbet af 1992 har ydet en indsats for
klubben. Deter bl.a . jer, der bærer klubben. Jeg
håber, at 1993 vil blive et endnu bedre år for B
74. Det kan I være med til.

FORA/ANDEN

Portræt af en B.74 sponsor
INTERFOTO

,
)

Da Inter Photo i oktober 1989
åbnede sin første butik her i
Silkeborg lanceredes samtidig en
helt ny måde at drive
fotoforretning på her i byen.
Man tager: God beliggenhed,
et personale der ved hvad de
taler om (når det drejer sig om
foto), et godt bredt udvalg både
til den store og lille pengepung, agresaiv og pågående markedsføring .... og til sidst:
Priser på fremkaldelse af farvebilleder, som ingen kan stå for.
Det skaber trafik i forretningen - og vupti, så er den
klaret. Det lyder let og ubesværet, men det er det naturligvis
ikke. Det kræver dygtighed og
hårdt arbejde.

Successen her i byen gav
blod på tanden, så nu er der
åbnet forretninger i Herning og
Vejle (henholdsvis i december
1990 og november 1991). Begge
steder er der etablerede forretninger igennem mange år; men
måske netop derfor??

)

)

STØT vore CJnnoncører -de støtter os.
Personalet på Nygade

Otnll
c:l
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ELLER: DET HER LÆRER JEG ALDRIG
Sandelig om man ikke gjorde det - magelig
vel færdsdansker som man er - rejste man sig fra
<len komfortable hvilestol og kastede slumretæppet ar sig.
Nu var del tid. Tid at vise både sig selv, men
ikke mindst <len undrende omverden, at der
endnu var liv bag den velpl~jede ligusterhæk og
pepitaternede køkkengardiner.
Man havde for forste gang i lang tid, hvis det
overhovedet tidligere er forkommet, følt en
besynderlig udlængsel. En ubændig trang til at
udforske det ukendte og flytte grænser for egen
fonnåen, må i <len grad have ovennandet een,
således der ikke var nogen kamp tilbage. Nu
var del tid.
Forskel 1ige halsbrækkende og grænseoverskri<len<le aktiviteter blev overvejet. Men dette her
skulle <log være nogef helt specielt. Man tillwrte jo trods alt inderkredsen, indtog en fremtrædende plads i det sociale hierarki og kunne
c..lerfor naturligt ikke lade sig spise afmed hvem
som helst. Nu var det tid.
Sålec..les hankede man behørigt op i lillemor, da
der kaldtes til samling i "The association of skifanalics ., , der stod som arrangør af årets survivaltour. Man burde måske nok have fået en mistanke om, hvor det bar henad, idet hele arrangementet blev markedsført under sloganet:
"When the tough get going, the going gets
tough".
Naturligvis blev man præsenteret for fuldstæn-

digt umulige vilkår. Aldeles lodrette bjergsider, stærkt overisede piste, tonstungt grødis
kombineret med en usædvanlig mangelfuld
skiinstruktion umuliggjorde enhver form for
fornøjelse.
Nu er man jo ikke nogen papirtiger for ingenting, de kunne jo bare komme med det, de
havde at byde på, så skulle de bare se løjer. Af
en eller anden ikke nærmere fastlagt årsag
forholdt det sig således, at man rent motorisk
havde væsentligt nemmere ved at foretage højresving frem for venstre. Desværre viste det sig
at være lige omvendt for ens bedre halvdel,
hvilket resulterede i, at man sjældent mødtes,
idet man oftest af nævnte årsag var på botanisk
udflugt på hver sin side af bjerget.
På trods af eens glimrende træningstilstand, må
man jo nok erkende, at man var en lille smule
bmgt, da det hele var forbi, og man ud på natten
havde kørt den lille Mazda ind i carporten og
var kravlet i panelhøjde ind til den med længe
ventede boxmadras, var de sidste resurser opbmgt.
Man kan ikke lade være med at mindes den
gamle Osvald Helmuth-vise, der netop handler
om disse vanvittige aktivferier:

På tre kvarter besteg vi lvfatterhom,
-jeg er sgu ·så glad for, at jeg skal på arbejde
i mor'n"
EX-FORMANDEN

4 UD AF 5 VIL TJENE PÅ AT SKIFTE
Vores erfaringer viser, at 4 ud af 5 vil tjene på
at skifte til Jyske Bank Ofte ligger fortjenesten
på 2 - 5.000 kr. om året. Og 300 kr. ekstra om
måneden er vel en god grund til at skifte ...

Hele det håndbolc..lglade Danmark jubler - endelig skete c..let! Eller i flere år at have ligget i
toppen af international håndbold, er B 74s
flagskib, I. holdet i håndbold, rykket op i serie
2.

Den anden opykning i træk blev sikret i en
hojeksplosiv kamp i "Sjapperhus" en regntung,
men alligevel kølig sonc..lag ellenniddag. Modslanc..leren var det loptrimrnede, taktisk velfunderec..le, og ikke mindst konc..litionsstærke,
Virk.lund.
Disse hec..lens sønner agtcc..le at sætte en kæp i
c..lct velsmurte B 74ske hånc..lbol<lhjul. Kampen
skulle vinc..lcs, for at oprykningen var I 00%
sikker, så mec..l et rekordstort hjemmepublikum
i ryggen (Nicls-l lenrik, Palle, Hr. og Fm Chef
samt Bruno, som slap inc..1 på en børnebillet) og
75 andre fra Virk.lund imod os, blev kampen
nøjagtig så spænc..lenc..le, som man kmme ønske/
frygte.
Eller mange, flotte detaljer og barske nærkampe, så c..lclc..log uc..l til, at oprykningen varder!
To-måls forspring 3 minutter for lid.
Men ak ak, for meget ledtbolc..l gjorde, at
Virklund kunne uc..lligne 15 sekunder før tid og
denncd redde 9-9.
Det viste sig c..log at være mere end nok. For det
viste sig, al eller at Palle Heidemann fra 2.
holc..lct havde gransket hånc..lboldlovene, kunne

han erklære B 74 for oprykkere efter reglen om
indb)'Tdes kampe.
Den sidste kamp ville intet betyc..le, og derfor
var det også ligemeget, at vi kun vandt den med
12 mål.
Men afslutningen af sæsonen blev smertefuld.
Per Fængsel brækkede et hav af knogler i
hånden, og rev ligeså mange sener over, som
der er spaghetti i eu pose fra Føtex (Gluten, vel
at mærke), iovrigt i føromtalte kamp.
Han opdagede det først en uge senere og er nu
sygemeldt i 6-8 uger, så "Makrellen" og Palle
Sørensen har nu gode dage i Horsens· mest
rekreative områc..le
fb sprang verdens største li ber i 1ysken og
Thomas humser mndt med verc..lens mindste,
kvæstede hæl, meu alle er meldt klar til den nye
og spændende sæson.
I den forbindelse skal jeg nævne, at der til næste
sæson uc..lvides med enc..lnu et hold. Så trop op,
træningen er igen onsdag kl. 22 til 23 i
Vestergadehallen, for som vi siger:
Spil håndbold, fa aggressionerne ud af kroppen
og -bajerne ind i systemet."
2. holc..let klarede sig også flot, og slap lige
nøjagtig for oprykning, så alt i alt en god sæson
for B 74 i håndbold.

~Johansen
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- Det er en solbeski1met dag, og dertilflyder
fonnelle habitter med tilhørende fruer i klubben. Klubbens mislugt af røg, ølhønn og bakterier er nu erstattet af ægte "killer-parfume".
Den gamle B 74-lugt vender først tilbage, når
man indtræder klubbens WC.
Snart kan den grænseoverskridende indkøbsog afslutningstur til Rudbøl starte. Alle er
euforiske over, at målet.ikke er et sted, hvor der
foregår klapjagt og forsøg med tyske hønsehunde, eller hvor folk drikker økologisk kaffe
af træk opper uden sporstoffer.
Endelig kom Mr Spray-Clean med frue, og
suppleret med en kasse missiler i bagagerummet kunne turen til de nordgermanske
kobetempler begynde. Med bemærkningen:
"Bilen brnger mindre benzin over 130" eller
sagt på en anden måde: "Den Mercedes skal
fandeme ikke overhale mig", når vi hurtigt
frem til vores mål.
Konklusion: Med Lars kommer du langt, og
med Knud og Brian konuner du til kort - og det
er ikke landkort!
Efter ankomst til Rudbøl bliver nogle postmodernistiske hytter i vejrbestandig granuleret
ædelgran hurtigt omdmmet til de rene Ceresdepoter. Det gik den ondehylemig så hurtigt
med at nedsvælge øl, at jeg blev helt træt afbare
at se på dem. Kun økonomien og en rest puritanisme, samt tanken om manglende familieforhold til Rockefeller , holdt enkelte tilbage
fra sanseløs beruselse.
Sjæfen måtte dog ud og spytte en gang
Vodkakompot i pastelfarver, hvortil Lars fik
den stoflige oplevelse at betræde klatten med
sine vortemokkasiner. PRØV DET - PRØV
DET!
Aftenens pressefolder og nypudsede sko, suppleret med sangen "Eigenlich sind wie keines
so richtig Berits fysselsdag gefejren", medvirkede til, at en rnnd og jovial Lars uden
opvammingstid senere holdt tale for Berit, på
trods af, at der bag Lars sad en kvind med groft
rødt ansigt iført en stor kjoleagtig sønderjysk

trøje som forsvar for den dyd, der næppe havde
været truet, selvom den havde været ubeskyttet.
Under høj luftfugtighed forlader vi skulder ved
skulder de festlige lokaler for at invadere hytterne. Med udsigt til hovedpine over Azorerne
arbejder vi os igennem natten - 'Tm den
ondelynemig soon træt"
Under vild politijagt fik Knud og andre foretaget de sidste indkøb hos dem, der tabte 2-0, og
man skal vel lige smage om kvaliteten er på
højde med forrige indkøb. Efter flere tests og
almindelig bægerklang blev faldne og sårede
transporteret ud til de af Sundhedstjenesten
disponible asfaltkrydsere.
Efter syv minutters kompliceret, højteknologisk enetale er ruten lagt, og Pøllevognen i
Tønder bliver udsat for fedtafpuds-angreb .
Efter hænmingsløst at have indtaget et sortiment reklanmtionsvarer tilsat ræben og fjærtudslip, startede Sjæfen sin "High Speed Talk
Tour 1992", og spørg Brian, om der ikke var så
meget gang i indeklimaet, at en evakuering af
hans bil var på tale, således man kunne hæve
tagkonstruktionen, og derved skabe plads til
tomme øldåser.
Efter flere pauser, hvor vi leverede safter, der
indgår i den naturlige fødekæde, samt fik stoppet Knuds råben: "Jeg er færdig, kom og tør
mig", kom vi med tilløb til det overmenneskelige de sidste kilometer hjem til den gode,
gmnle Sllll1p.
Under indtagelsen af et par overenskomststridige øl begynder vi at ligne højglanspolerede
spritmannequiner, der har trukket deres vadmelsspor gennem det sønderjyske Mekka. Det
bliver rart at komme hjem til sine Barbiedukker og knalde brikker på comamadrassen.
Tak for en god tur!!!!!!
BRUNO
PS: Der vil senere komme en liste over faldne
i kronologisk orden, eventuelt suppleret med
nekrologer.

OLDBOYS
Så står der igen en ny sæson for døren, og det er
svært at komme ud. Som bekendt rykkede 2.
holdet jo op eller en imponerende sæson, men
nu skal vi have pudset de gamle, støvede
stndskæmpcr af, dvs. Benny Bervald Klavs
Kjærsgård, Sdmeider, Sore1; Fæster, Nymand
og andre gæve kæmper.
I. holdet skal prøve at leve op til den fornemme
placering fra sidste år. Det bliver således spændende at se, om Niels-Henrik kan brænde større
chancer end sidste år (jf en vis Kjellerupkamp ).

~~Ei2~~2;:~I~~

trofaste sponsorer ikke læser Jeres allesanunens
RIPOSTEN. Se blot hvad redaktionen har modtaget i kølvandet på sidste nummer:

"Da jeg torsdag d. 17/12-199 2 sad og læste
Jeres utrolige blad RIPOSTEN, som er så
suverænt skrevet, e1farede jeg, at side 9-.fyren

17
Ellers ser vi frem til at gense Peder Kristensens lækre detaijer, Købmandens feber-redninger m.v. Som en nyordning er det jo indført,
at v1 skal spille om torsdagen, men det klarer vi
jo nemt.
~K består som sædvanligt af Holger og
Sppllemand, og der kan som altid reserveres
plads_er p_å de respektive hold mod behørig
betalmg til UK. Da vores Samsøtur så skammeligt gik i vasken sidste år, bedes I til sæsonpremieren tænke over, hvordan vi festligholder
midtvejsfesten.
FUBS
(PS· Vi takker Harald Blåtand for velvillig
assistance med at læse Fubs' runer, red.) .

Mulle manglede en kam. Ikke mindst for jer
andres skyld viljeg he1med geme sponsorere to
styks, hvis den ene nu skulle blive væk.
Med ve11lig hilse11: Jane, MK-SALONEN,
Sø11dergade 19, 8600 Silkeborg."
Chefredacteuren har straks videregivet gaven
til en tydeligvis rørt Mulle. Desværre ser selv
disse kvalitetskamme ud til, ikke endnu i hvert
fald, at kunne afhjælpe problemet. Vi er dog
mm1ge, der stadig håber.

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

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

,~ l1IM' I
~---
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Sponsorstøtte er
en nødvendighed
Støtte fra erhvervslivet er en nødvendighed for
at drive en idrætsklub. Det er i den forbindelse
ligegyldigt, om klubben er lille eller stor, og på
hvilket sportsligt niveau man befinder sig.
Vi har i B 74 en række trofaste sponsorer, der
loyalt yder bidrag i form af spilletøj, rekvisitter,
støtte ved arrangementer, aimoncering o.lign.
For at disse sponsorer fortsat ønsker at støtte B
74, er <let vigtigt, at du som medlem giver
sponseren valuta for støtten.
Dette kan gøres ved at handle hos vore sponsorer, som <lu kan se på sponsortavlen i klubhuset.
I B 74 har vi et sponsorudvalg, der har til
opgave at forhandle ·sponsorkontrakterne på
plads før sæsonstarten. Det er et tidskrævende

SLUTSTILLINGER 1992

job, og det er derfor ikke sikkert, at vi far fat i
så mange nye sponsoremner, som vi burde.
Hvis du har forslag til sponsoremner til B 74 _
det kan være din arbejdsgiver, en bekendt, en
forretning du handler i eller andet- er du meget
velkonm1en til at kontakte en fra sponsor-udvalget.
Vi vil så sørge for, at dit enme bliver kontaktet
foren drøftelse afet muligt samarbejde. Selvom
der kun er tale om et lille bidrag, er det meget
velkomment.
Jo flere sponsorer klubben har, des bedre rammer kan vi skabe for medle1mneme.

1.

SPONSORUDVALGET

3.
4.

C-:::nt.r urn

6.

Resenbro

7

ØBG
Gødv a d

8.

14
14
14
14
14
14
14
14

11 1 2
10 0 4
9 2 3
9 1 4
7 0 7
4 2 8
2 2 10
0 0 14

192-143
18.>129

19
17
14
10

177-136

15 0-116
157-151
1 44-167
1:33 - 175
98-217

~3

20

20
19
14
10
6
0
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viteter af social karakter, da det er i disse sammenhænge, at der skabes grobund for fællesskabet.
Et af de store økonomiske problemer i klubben,
nemlig de mange midler vi har bundet i ikkeindbetalt kontingent, kan måske begrænses ved
udvikling af en større ansvarlighed overfor klubben, ligeledes vil respekten overfor klubbensejendom kunne øges.
Strategiudviklingerikke en kortsigtet planlægning,
men en langsigtet proces, der afstikker de mål og
midler, hvorved den fremtidige udvikling påvirkes,
således det Ønskede resultat opnås.
Vores idrætsforening har tyveårs jubilæum i 1994,
og har således vist sig at være levedygtig på det
ide grundlag, der har været kendetegnende for foreningen hele perioden igennem. Det skal der ikke
laves om på.
Men for at sikre en fortsat positiv udvikling er det
vigtigt, at vi hele tiden er opmærksom på, hvilken
vej vi skal, og hvorledes vi kommer derhen.
FORMANDEN
(FOR 11DENYUPPIE OG GULDDRENG)-

8 74
L .~sby

~-

Strategimøde i B 74
Endnu et begreb fra erhvervslivet har gjort sit indtog
i B 74, idet bestyre! sen i starten af året afholdt
klubbens !lirstc strategimøde.
Efter et efterår med lidt dødvande med hensyn til
nye ideer til gavn for vores forening, var det formanden, der tog initiativ til dette nye tiltag. I al sin
enkelhed er det et mode, hvor man diskuterer,
hvilke tanker og ideer de forskellige medlemmer i
bestyrelsen gør sig med hensyn til, i hvilken retning
den fremtidige udvikling for klubben helst skal
forme sig.
Rent aldersmæssigt er det et faktum, at vores klub
i disse år lider under de~ man i andre sammenhænge
kender som generationskløften. Det er generelt set
de gamle, der tegner klubben udadtil og ligger et
arbejde i diverse udvalg. Derforer det meget vigtigt,
at vi får de mange unge integreret i klubbens mange
aktiviteter, således de får mulighed for fuldt ud at
identificere sig med B 74.
Den samhørighed og klubfølelse, der skal sikre
klubben overlevelse langt ind i det næste århundrede, skal nemlig gå i arv fra generation til generation. Denne klubånd, der her er tale om, ernaturligt
afhængig af, at der etableres mange samlende akti-
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Arkitekt Esben Pedersen
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