
DER ER EN BAGSIDE VED ALT 

.... OGSÅ RIPOSTEN 
.. ... Men vores bagside omfatter kun fordele, som egentlig 
burde være forsidestof. Men så skulle forsiden jo være bagsi
den, hvilket ikke ville være en fordel. 
Så bagsiden med fordelene forbliver på bagsiden, så forsiden 
stadig er forside. 
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- DET ER GODT AT HANDLE HOS SPORT, 
MODE OG DART 
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OPTIMISMEN 
STÅR IFULD 
FLORIB74 

Sportsligt har vi aldrig haft et bedre 
forår. Vi startede som b~kendt med en oprykning 
i håndboldafdelingen. Dette er blevet efterfulgt 
af en helt forrygende forårssæson i fodbold
afdelingen, hvor den ene sejr efterfølger den 
anden med topplaceringer til følge i både serie 
4 , 5 og 6. Også damerne og oldboys-holdene 
blander sig i topstriden. 

Det er nu engang sjovest at vinde. Selv 
i B 74. Der er derfor heller ingentvivl om, at de 
mange positive resultater på banen har smittet 
af på såvel medlemmerne som bestyrelse og 
diverse udvalg. 

Meldingen går således på, at: 

- UK har kronede dage. 
- festudvalget og STØTTEN barsler emd 

flere projekter, som efter sigende vil give 
klubben en økonomisk indsprøjtning. 

- håndboldafdelingen vil tilmelde endnu 
et hold. 

-nogle vil etablere en volleyballafdeling. 
- der arbejdes på en fast dartaften og/ 

eller kortaften. 
- huslejeforhandlingerne er gået ind i 

den afsluttende fase. 
- kontingentrestancerne fra 1992 er stærkt 

for nedadgående. 
- omsætningen i SUMPEN er stigende. 
- bestyrelsen arbejder på at forny 

klubbens formålsparagraf. 
-der arbejdes på at udarbejde en " folder" 

om klubben. 

Det er mit håb, at den blomstrende 
optimisme vil vare ved, også selvom vi skulle 
rende ind i lidt modgang. Det skal og kan v1 
overvinde. 

God sommer til alle medlemmer ml 
familie, sponsorer og annoncører. 

FORMAND FINN 

OPFORDRING 
FRA 

BESTYRELSEN 

Vi vil godt opfordre de af 
Jer, som endnu mangler at 
aflevere "medlemsregistre
ringsblanketten" til at 
aflevere den snarest i 
SUMPEN eller sende den til 
formanden (se adressen på 
side 2). 
Det er vigtigt, at vi 

modtager ALLE blanketter 
af hensyn til den fremtidige 
planlægning. Vi skal bl.a. 
vide hvor mange hold, der 
skal tilmeldes. Om det skal 
være veteran-, oldboys
eller juniorhold m.v. 

Det er vores opfattelse, at 
vi mangler ca. 70 blanketter, 
heraf en del fra damerne og 
håndboldafdelingen. 

SEND DEN IDAG -
TAK! 
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FODBOLD 
SERIE 4: 

forventningerne varjo, som beskrevet i sidste 
nummer, bare at blive i serie 4. Det må man jo 
sige er opfyldt til UG, da holdet i skrivende 
stund (to runder før pausen) ikke kan undgå at 
ligge på førstepladsen efter foråret, og dette 
tror jeg ikke, der var nogen, der ville have 
spillet på hos KESAK, hvilket nok også ville 
have givet nogle flotte odds. 

Grunden til dette vil jeg nok sige er, at 
udskiftningen på holdet har været lille, og at 
man har spillet virkelig flot og stabilt i de fleste 
kampe. Derudover er vi nok det hold i kredsen, 
der har været bedst til at udnytte de chancer, 
man får. Så man tør vel ikke håbe på et ligeså 
godt efterår, og så alligevel, hvorfor ikke? 

SERIE 5: 

Som jeg forudsagde i sidste nummer af 
IUPOSTEN ville serie 5 snakke med i toppen af 
kredsen, og det gør de da også med en andenplads 
nu her to kampe før pausen. 
Efter en god start med 3 kampe - 6 points tabte 

man så 3-2 til SKS, endda efter at have ført 2-
0 Siden da har spillet ikke rigtig kørt Det 
største problem har nok været at score mål, men 
alligevel har holdet dog formået at få et eller to 
points i næsten alle kampene, og da de andre 
hold i kredsen også tager points fra hverandre, 
kan vi stadig sidde på andenpladsen. Skal dette 
fortsat lykkes til efteråret skal vi nok have lidt 

mere gang i scoringen, så vi kan hente de sidste 
nødvendige points, der skal til for at blive over 
stregen. Jeg mener nemlig, at hvis man har 
chancen for oprykning, skal man også spille for 
den. Så alt i alt også et flot forår for serie 5. 

SERIE 6: 

Ja, det var så to tophold i B 74, og klubbens 
tredie tophold kommer vi jo heller ikke udenom, 
da de efter ni kampe kun har tabt to points og 
fører rækken. 

Grunden til at B 74 i år har det nok bedste 
trediehold, klubben nogensinde har kunnet 
mønstre, er nok flere . 

For det første har den store bredde i klubben 
givet sig udslag i, at vi har kunnet stille et 
stærkthold næsten hver gang. Den anden er den 
spillelyst og interesse, der er for og på holdet, 
som alle ved er meget vigtig. Den tredie grund 
vil jeg give til holdlederen Jørgen Hemiksen, 
som viser stor interesse for holdet, hvilket altid 
er dejligt for et hold. Spændende bliver det at 
følge holdet i efterårets kampe, hvor jeg håber, 
at holdet kan følge op på forårets flotte resul
tater. 

Til sidst vil jeg sige held og lykke med det 
kommende efterår, og tillykke til klubben med 
nok det flotteste forår i klubbens historie. 

VESTERGADEHALLENS KIOSK 
V/CHARLES DØSSING 
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SUCCESEN KRADSER! 

Næsten ligegyldigt hvordan det gar vores 
serie-hold hos herrerne i efteråret, må man 
konstatere, at ~enne sæson ser ud til at blive en 
af de sportsligt mest fremgangsrige i klubbens 
efterhånden I 9-årige historie. Dem1e pludselige 
succes harnaturligvis undret RIPOSTEN, og vi 
har derfor stillet en række fremtrædende 
personligheder spørgsmålet: "Hvorfor tror du. 
det går så godt for B 74 i år''" 

Poul Nyrup Rasmussen, Statsminister: ··Jeg 
er glad for , at du stiller mig netop det spørgsmål. 
Ser du, Jens, vi er inde i en periode, hvor det er 
vigtigt, at alle kræfter i det danske samfund 
mobiliseres for at gøre noget ved det altover
skyggende problem, nemlig arbejdsløsheden. 
Derfor er det uhyre centralt, at vi kigger på de 
strukturer, der ligger til grund forden udvikling, 
der har præget de vesteuropæiske lande de 
senere år ... " (fortsættes) 

Richard Møller-Nielsen, Rigstræner: "Ja, 
.ie' mener, det er dejligt at se spilleme. glade. 
de kæmper godt. Jeg må som sæd vanlig fremhæ
ve tre spillere, der har afgørende betydning. 
Først Dave, han er jo udlænder,den silkeborgen
siske græsslåmaskine. Dernæst er der .JO Hans 
Bjergs bedstemor. En kæmperisk spiller med et 
sikkert sildebenskorset fuld af masser af 
stiverter. Endelig er der Ingolf Svendsen, som 
malede mit kokken sidste sommer. Selvom han 
ikke spiller pletfrit, så kan jeg vist roligt sige, 
uden at male med for brede pensler, at han er et 
vigtigt syndrom for holdet. løvrigt mener jeg, at 
RIPOSTENs journalister er en flok trækker
drenge, der gør deres job mere af lyst end af 
nød!" 

Flemming Syvogtyve en halv, Dranker: "De 
er kraftedme ... for saaaatan ... hængerove. " 

Poul Sirup Rasmussen, Statsminister: 
" ... derfor snakkede jeg også med Svend om det 
forleden dag. Svend, sagde jeg, det er ufattelig 
vigtigt, at vi gor noget ved de problemer, der er 
i samfundet idag. Konjunkturerne må vendes, 
så de bliver omvendt proportionale med 
udviklingen i antallet af sølvræve i Finland. 
Derfor viljegnedsætte et embedsmandsudvalg, 
der kan kulegrave mulighederne for at lave en 
regering med 310.000 ministerposter, for 
således vil vi kunne afskaff~ arbejdsløsheden 
Endvidere .. " (fortsættes) 

Morten Olsen, FC Kolnervand: ·'Der er 
vitterlig på sin vis tale om en succes, der 
vitterlig viser, at man på sin vis vitterlig ikke 
behøver obstruere, for på sin vis at vise, at man 
vitterlig kan spille fodbold. Det er på sin vi s 
vitterlig, hvad jeg vitterlig har at sige om den 
sag. 

Miss Lola, Forførerske: "Puha, hvor er her 
vam1t. Jeg må hellere smide noget af mit tøj." 

Po-uld Nykup Rasmudsen, Termostats
minister: " ... må jeg slå fast med syvtommer
skruer, atJA 'et den 18. maj virkelig viser, hvad 
man også kan høre i den gamle ABBA-sang, og 
jeg citerer: 'Dancing Quecn". Derfor er det 
også uhyre klart, at man ikke bare kan se hele 
situationen isoleret, men man må se det i en 
iturevet sannnenhæng uden hensyntagen til 
helheden. På de1111e måde ... " (eftersom det 
tilsyneladende ikke kan lykkes os at få manden 
til at svare på spørgsmålet, stopper vi her, men 
efter sigende taler han endnu). 
På baggrund af disse udtalelser må man nok 
konkludere, at klubbens pludselige succes er 
mere eller mindre uforklarlig, så lad os istedet 
sige HOLD KÆFT OG NYD DET' 

Jens Werner 
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DAMEFODBOLD 
Det gør ondt! Som en saks i 

mellemkødet. Nogenlunde sådan var 
indstillingen umiddelbart før sæsonstart i 
damerækken. Grunden til denne gnaven i 
i muskler og sener var, at der forud ingen 
træning lå, og derfor sled de uvante 
bevægelser på de veltrimmede fodbold
baner, på damernes spinkle staturer. 

Men i vaskeægte B 74-ånd fightede 
holdet (uden træning, træner og med øl i 
bugen, efter en iøvrigt vellykket ryst
sammen-fest) popoen ud af de slidte shorts. 
Faktisk har de kun sat tre points til i 
forårssæsonen. Tre uafgjorte kampe. Dvs. 
at de rent faktisk er klubbens eneste 
ubesejrede hold. 

Desværre ser det ud til, at de ikke 
kan forsvare titlen til efteråret, på grund af 
diverse arbejdsskader (læs: graviditet) og 
nedprioritering af den ædle fodboldkunst 
(læs: håndboldtræningen starter i august). 
Vent! Jeg horer netop nu i min 
orechokoladebolle. at pigerne har slået 

,.. 

hovederne sammen (AV!) og besluttet at 
løfte i flok med skeen i den anden hånd. De 
vil forsvare titlen som forårsmester ved at 
stille med fuld(t) hold til efteråret. That' s 
the spirit! Sådan noget varmer en 
næstformands hjerte. 

Vi håber og tror, at der igen næste 
år kan samles et slagkraftigt B 7 4 damehold 
i fodbold , og hvem ved, for at kunne spille 
hele sæsonen skulle vi måske igen til at 
overveje et B 74 damehåndboldhold. På 
den måde vil håndboldtræningen ikke 
spolere fodbolden. 

Derforuden må I snart have fået de 
børn. I skal have, så det heller ikke vil 
kunne spile ind (og det skulle komme fra 
Mr. Sæd!. red.). 

Tænk over det med håndbold. 

lvlange hilsener ji·a 
"En-som-bor-sammen-med- en 
som-har-været-med-ti 1-at~få
damefodbolden-ti I-at-rulle-i B 7-1 " 

I-
> 

Nu er vi ved at være halvvejs i åretsold boys-turnering, og 
mange spændende kampe er afviklet. Ofte har spændningen om 
kampenes resultat dog været mere markant end spillets kvalitet. 

z 
en 
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Som sædvanlig har der været mange artistiske præstationer i en 
skØn blanding med helt oplagte, men desværre, brændte chancer. 

De nyoprykkede B-drenge er kommet pænt fra start, og bliver 
efter al sandsynlighed hængende i rækken, hvorimod "elite" -
mandskabet i A-rækken har haft svært ved at fØlge sidste sæsons 
lovende takter. 

Skulle enkelte spillere af uransagelige årsager fØle sig forbigået i 
forbindelse med oldboys-fodbold, er man mere end velkommen til at 
kontakte Holger, der ofte kan bruge en ekstra fod eller to . 

Ideen med at samle oldboys-kampene om on da >en har vist sig 
at være en betinget succes, idet det ofte kun har va.: ret del ene hold. der 
kunne afvikle kampen på det ønskede tidspunkt. 

HJEJLE CUP 1993 

Hjejle Cup'en afvikles i år: 

LØRDAG D. 31/7 
PÅ 

SILKEBORG STADION. 

Vi starter som sædvanlig kl. 12.00 med lodtrækning til de forskellige 
puljer. Der spilles igen i år i tre rækker, nemlig hos herrerne, damerne 
og old boysene, men som noget nyt vil vores unge veteranhold komme 
og give lidt opvisning samt inspiration fra dengang klør konge var 
knægt. De spiller kl. 12.00, men ellers er der kampe i gang hele 
eftermiddagen, og B 7 4s herrer har jo noget at revanchere fra sidste 
år. 

Så hank op i Lillemor og alle ungerne og kom ud på Stadion. 
JØRN ANDREASEN 

SPECIAL - BUTIKKEN 9" 
l\n ,khjl'IJ~\ l'j (l 

8(>1Xl Silkcl>org 
TL'idun 86 81 53 11 
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HUMLE, HÆRG 
OG HENTEHÅR 

Lørdag d. 5. juni 1993 havde 
adskillige B 74'ere brugt deres 
grundlovssikrede rettighed til at møde op 
på Stadion, for i et til lejligheden opstillet 
telt at nedsvælge utallige fadbajsere. 

Maden. som havde Købmanden som 
bagmand, bestod af salmonellabomber, 
tyske svinetarme, kaninædelse og franske 
rundstykker. alt sammen fuldstændig 
indsmurt i fed dressing og klumpet ketchup. 
Den helt rigtige menu for en mandefrokost. 
Når man så ovenikøbet naturligvis ikke 
kan opdrive en serviet" i miles omkreds, så 
er tonen slået an for aftenen; fuldstændig 
glinsende affedt over hele hovedet var man 
jo. og ølkruset hang fast til hånden hele 
aftenen på grund af det fedtede stads. 

Det hele blev jo ikke meget bedre 
af. at der, i den i øvrigt ganske rimelige pris 
af en halvtredser, var inkluderet et glas go' 
gammeldaws dansk schnaaaps. Ikke en af 
de kølige man får til julefrokosten, I ved, 
der hvor der er lidt is ned af siden af 
flasken, fordi den har ligget flere dage i 
fryseren. Næh, den schnaaaps man fik 
denne dejlige juniaften var den slags, der 

ØBl.iJil 

har stået ude i solen hele dagen, så den har 
nået sammen temperatur som en kop god 
Karat-kaffe. Sådan skal det da også være. 

Efter et vel overstået måltid, og da 
de fleste havde fået hostet og harket af efter 
indtagelsen af den Røde fra Aalborg, tog 
snakken alvorligt til ved de mange borde. 
Det gennemgående tema for samtalerne 
var dårlige vittigheder, den ene mere sjofel 
og brutal end den anden. Muligheden for at 
ævle blev heldigvis heller ikke overdøvet 
af irriterende muzak. Som John F. så 
filosofisk formulerede det: "Musikken kan 
man da ikke komme op og skændes om" . 
Grund: der var ingen. Hyggebelysningen 
var også som den skulle være ved et så 
lyssky sammentræf. Den bestod af et stort 
lysstofrør i loftet. Sådan! 

Midt i alt virvaret tog det svært 
umage par, bestyrelsens svar på Skønheden 
og Udyret, Kelle ogMørch, ordet, og annon
cerede, at nu skulle vi lege zum-zum (læs: 
put en mønt op mellem ballerne, gå nogle 
meter og sænk den i et krus vand). De to 
konkurrende hold brugte primært tiden til 
at beskylde hinanden for de forfærdeligste 
ting, og idag er der virkelig ingen, der kan 
huske, hvem der vandt de to omgange. Et 
er dog sikkert, folk blev hånet. 

Efter dette svært underholdende 

indslag gik aftenen slaw i slaw. Mureren 
drak, Mureren ævlede. Mureren drak. 
Mureren kunne ikke snakkemere, Mureren 
drak. Mureren gik kold. 

Pludselig fik en af de fremmødte et 
tomt ølkrus i hovedet, hvilket startede en 
voldsom skyttegravskrig mellem flere af 
bordene. Der var ingen græner for. hvad 
folk kunne finde at kaste med, men det 
forlød dog bagefter. at der ikke var nogen. 
der blev såret nævneværdigt. 

Senere fandt Monse & Co. pludselig 
ud af, at stakkels rare og pæne Lars Pali
Sander skulle drikkes under. Dette resul
terede i en direkte chikane mod den flinke 
sælgerske. Folk skålede med den 
gyldenblonde. hvilket resulterede i, at en 
lind strøm af lunkne schaaapse fandt deres 
vej gennem yndlingens spiserør. At det 
alligevel lykkedes ham at holde sig pa 
benene hele natten må tilskrives ren rutine. 

Der var dog andre. der ikke var 
blege for at drikke sig fulde frivilligt. Således 
stillede Kim sig op på en stol. så vi lige 
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akkurat kunne se serie 6-anforerens hårtop, 
hvorpå han startede et sandt commandoraid 
mod samtlige. der påstod, de kunne drikke 
mere og hurtigere end ham. Trods den 
værdige modstand må man bagefter 
konstatere. at han ikke kun har det i benene. 
Svælget arbejder også forbilledligt. 

Efter denne rædselfuldt morsomme 
aften valgte nogen at tage i byen, mens 
andre blev hængende til længere ud på 
natten. Rygtet vil iovrigt vide, at en vis Hr. 
Herlev blev set på den silkeborgensiske 
værtshusgade i gang med at leve op til 
mottoet: ''Fra Keld til killer på tolv 
promiller" . 

Tak for en skæg aften. og lad det 
snart gentage sig. Endelig bor der tilfalde 
en stor tak til de frivillige, der gad knokle 
med telt og fode. 

JENS WERNER 

PS: Tak for dansen. Nymand! 

Kurt har fået en pølse galt i øjet under mandefrokosten 
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PORTRÆT 
AF EN 

SPONSOR 

Eshen nyder en stille stund ved siden af det hårde arbejde 
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r--------------------------~ 

På Vejlbovej 12 i Silkeborgs sydlige bydel bor en optimist. Han 
hedder Esben Pedersen. 

På denne adresse driver han en tegnestue. TIDENS TEGN 
hedder firmaet. Det er et et enkeltmandsfirma, hvor indehaveren 
selv har alle kasketterne på. Og det er mange. 
Men tilbage til optimismen. Filosofien er den enkle, at hvis et 

firma kan overleve i nedgangstider, så må det gå forrygende, når 
tilstandene igen er normale. 

Opgaverne er mange. Bolig- og erhvervsbyggeri, ombygninger, 
facaderenovering (bl.a. på Østergade i Silkeborg), samt diskoteks
og restaurationsbyggeri i Hammel, er blot nogle af de ting det lille, 
men dynamiske, firma har på samvittigheden. Jeg skulle dog hilse 
og sige, at hvis man ønsker en tilbygning på parcelhuset i stil med 
Utzons operahus i Sidney eller en carport som Triumfbuen i Paris, 
så klares det også, helt fra den første streg til den sidste sten. 

Dersom man midt om natten måtte ønske at høre, hvorledes 
TIDENS TEGN kunne foreslå f.eks. Silkeborg Papirfabrik 
ombygget til en cykelforretning, så ring blot - Esben har altid 3-4 
forslag i skuffen. 

TIDENS TEGN er således et meget alsidigt firma, og vi vil som 
sædvanlig her på denne plads opfordre vores vores medlemmer til 
følgende: STØT DEM, DER STØTTER OSt Husk det nu. 

\ ~--------------------------~ 
t TIDENS w T·E·G·N 

- TEGNESTUE -

Arkitekt Esben Pedersen 

Tegnestue, Vejlbovej 12 

- 8600 Silkeborg -

TELEFON 86 80 00 64 
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MANDENDE 
KALDTEHUST 

Der er pokalkamp i Ikast. De to l . 
di visionsnaboer, Ikast FS og Silkeborg IF , er på 
banen. Det er dommer Ove Hust også. Under et 
angreb 'kantes' Silkeborgs Hans Erfmt af, så 
han får afsluttet forfærdeligt dårligt. Og Erfurt 
vil spilleme ha' frispark. Men nej. Dommer 
Husts fløjte er tavs. 

-Det er for ringe. Det er simpelthen for 
ringe, Hust, mener Silkeborg-angriberen. Men 
da han passerer Hust f'ar han svar på tiltale: 

Ove Hust og Deres udsendte 
studerer ivrigt RIPOSTEN 

-Ja, det er forringe, Erfurt. Men så må du 
jo gøre det bedre næste gang." 

Sådan lyder en af de mange finurli ge 
anekdoter fra Brian JensenFeldeog Jens Jorgen 
Brinchs bog "Sorte Svin". Hovedpersonen i 
historien er, som det fremgår, dansk fodbolds 
nok mest berømte og berygtede dommer 
nooensinde Ove Hust. RIT'OSTEN bestemte 
sig

0 

for at tage til Aalborg-forstaden Ska lborg, 
for at besøge den farverige frugt- og grøntgrossist 
og eks-topdomrrier til en lille fodboldsnak. 

Hvad laver du idag rent fodbold
mæssigt'? 

- Jeg er redaktør af medlemsbladet i 
Aalborg Chang (på dette tidlige tidspunkt i 
samtalen fremviser Hustpavestolt et eksemplar 
af føromtalte blad, der lyder navnet SORT PÅ 
HVIDT og fortsætter med enhver klubblads
redacteurs naturlige entusiasme). Vi har et 
budget på 35.000 og udkommer 4-5 gange 
årligt (her henter deres udsendte så et tidligere 
eksemplar af RIT'OSTEN frem fra venstre 
baglomme i sikker forvisning om, at han slår 
underkæben i stuebordet af ren begejstring. 
Dette er dog ikke tilfældet. Det skyldes nok, at 
der desværre var et billede afFinn på forsiden.) 
Hust fortsætter: 

- Sidste år var jeg i et sportsligt udvalg 
omkring divisionsholdet, men det er jeg ikke i 
år. Jeg har ikke tid, fordi jeg i 1992 sammen 
med tre andre er gået ind i et arbejde i dommer
klubben her i Region 1. Vi tager os af en slags 
talentpleje af 15 dommertalenter, som vi så 
passer og plejer på alle ledder og kanter, men 
selvfølgelig stiller vi så omvendt en masse krav 
til dem. Det har vi gjort, fordi det ikke kan 
passe, at vi her i Jylland ikke kan få flere 
divisionsdommere. Derfor forsøger vi at præge 
de unge på 20-28 år. 

- Sidste år havde vi bl.a. et arrangement 
med Peter Mikkelsen i forbindelse med AaB
Brøndby. Det var en stor succes. 

Trækker det ikke i dig, når du ser 
superliga-bold hver søndag'? 

- Jo, jeg mangler suset fra 8-10.000 
mennesker, derråber og skriger ad en . Alligevel 
har jeg været heldig, fordi jeg var den sidste 
dommer, der måtte blive, til jeg blev 50. Nu er 
aldersgrænsen 48 år og de snakker om at sætte 
den længere ned. Så kan en dommers karriere 
pludselig slutte fra sæson til sæson, uden at han 
kan nå at vænne sig til tanken først, på samme 
måde som jeg kunne. 

Superliga-formen er blevet meget 
kritiseret. Hvad er dit syn på det'? 
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- Tumeringsformen er dårlig. Det er de 

sanune hold, som folk ser hele tiden. Det at se 
ens favorithold spille mod bundhold og måske 
vinde 6-0 er også med til at holde folk til. Så 
snakker folk mere om kampene, og så skal de 
nok også komme til de næste kampe. 

- Tidspunktet er også noget lort. De skal 
spille kl. 19 om søndagen. 

- Det duer slet heller ikke, at der ikke er 
nedrykning, for der er slet ikke den samme 
'nerve' på. Det svarer til, atjeg skulle dønune 
en serie 2-kamp, og jeg vidste, der ikke var 
bedømmer på. Så slapper man af. Det duer 
ikke. 

Til trods for kritikken så er de fleste 
enige om, at spillets kvalitet er blevet højnet. 
Er det dit indtryk, at dette også er tilfældet 
nede i serierækkerne'? 

-Ja, tempoet især. Fighten og intensiteten 
er højnet, men selve fodbolden og teknikken er 
ikke. Der er mange, der ikke kan følge helt med 
i det høje tempo 

Dommerne står som sædvanlig for 
skud. Hvad er din ærlige mening om den 
generelle dommerstandard i Danmark'? 

- Vi kan godt være de danske dommere 
bekendt, når vi sammenligner med udlandet. 
Især Superliga-dommerne. Faktisk har vi tre 
dommere, Peter Mikkelsen, Kim Milton og Jan 
Damgaard, på top tyve-listen over de bedste 
dommere i verden. Det er ret flot. 

Man har det indtryk, at nogle spillere 
(læs: Fubs, Nymand, Uffe) råber og skriger 
ad dommeren for at afreagere. Er det ikke 
nogen gangeogså omvendt, dvs. at dommeren 
bruger spillerne til at afreagere på'? 

- Jo, for der er mange dommertyper; så 
det kan man sagtens tænke sig. Dommere er 
kun mennesker, derfor forsøger jeg også at lære 
de nye dommere, at de skal stå åbent frem og 
erkende, når de har lavet en fejl. Jeg har da også 
selv lavet en - jeg tror, det var i ' 67 .. 



14 
Hvilket råd giver du de unge dommere, 

så de ikke opgiver ævred? 
- De talenter vi præger har dømt i tre år, 

så de har prøvet det værste, især hvad gælder 
forældre. De ødelægger simpelthen det hele, 
både for børnene og dommerne. Egentlig ville 
jeg onske, at vi havde det som i England, hvor 
man accepterer dommeren som en del af spillet. 
Spilleme kan jo ikke selv findeudafatdønune 
retfærdigt. 

Hvad ville du svare, hvis et af dine 
børnspurgte dig: "Far, synes du, jeg skulle 
blive fodbolddomm" 

-Jeg ville svare: Ja bestemt, hvis de altså 
havde lyst, men det har de ikke. Min søn er 
intet mindre end spillende manager i en serie 
6-klub a la jeres nede i Skive, og det går han op 
i med liv og sjæl. 

Har du oplevet, at noget fra din 
hverdag har spillet ind på din præstation på 
banen? 

- Ja, engang jeg skulle dømme ved de 
nordjyske mesterskaber i indefodbold. Folk 
siger, at jeg vist smed folk ud efter forgodt
befindende. Men det skyldes altså, at jeg 
tidligere på dagen meden lastbilhavde smadret 
et rækværk og fire biler, hvoraf den ene blev 
totalskadet, ude ved Bilka. Der kom dog hel
digvis ikke nog_en til skade. 

Men ellers mener jeg ikke, min hverdag 
har betydet noget for mine præstationer. 

Var professionelle dommere ikke den 
optimale løsning? 

- Nej , det passer slet ikke til den danske 
mentalitet. De skal blot købes fri, når de skal 
dømme på hverdagsaftener. Honoraret på 720 
kroner før skat er egentlig helt OK. Så sikrer 
man sig, at det er lyst og ambitioner, der driver 
dommerne, og ikke penge. Så får man de 
bedste dommere. 

- løvrigt mener jeg, at det som dommer 
crcn klar fordel at have spillet selv. Jeg har selv 
spillet ca. I OOJyllandsseriekampeog en enkelt 
divi sionskamp. Det ødelægger man lidt ved at 
.~t ' li· uldcrngra;nscn ned . Rutine og det at 

spilleme har tillid til di g, fordi de kender dig, er 
utroligt vigtigt. 

- Det værste man i det hele taget kan gøre 
ved nye dommere er to ting. l ) at sætte dem til 
at dø1mne en old boys-kamp. Spilleme vil 
bestemme alting, og det splitter dommerne ad. 
2) at sætte unge dommere til at dømme en serie 
6-kamp en søndag, hvor halvdelen af spilleme 
ikke møder op og resten er fulde. Så mister man 
lysten. 

Hvad har været det henholdsvis bedste 
og værste for dig ved at være topdommer? 

- Det er svært at sige. Det bedste har 
været alle oplevelserne. Det har været utroligt 
spændende at stå overfor 25-35.000 tilskuere. 

- Især husker jeg to lokalopgør nede i 
Århus. Den ene i 2. division mellem AGF og 
IHF foran 11 . 000 tilskuere og den anden to år 
senere i 1. division mellem AGF og Skovbakken. 
I avisen havde de op til begge kampe kaldt mig 
de værste ting og kaldt mig Danmarks dårligste 
dommer. Det var jo også her de opfandt det med 
atråbemitnavn. Derfor var jeg specieltglad for, 
at det gik godt for mig begge gange. 

- En dommer kan ikke dømme på 
topniveau i 18 år, hvis ikke spilleme og 
klubberne har tiltro til ham. Ifølge aviserne 
skulle jeg jo være stoppet inden jeg var begyndt. 

Hvis du havde muligheden, var der så 
noget i din dommerkarriere, du ville have 
gjort om? 

-NEJ! 

Med de1111e konsekvente afskedssalut 
takker vi pænt af og klemmer det sidste stykke 
kage ned tilsat en god slat dansk kaffe. På vej ud 
når vi dog at få et lille eksempel på Ove Husts 
imponerende lokalpatriotisme og kærlighed til 
fodboldspillet. Hunden, der vogter over huset 
på Thøger Larsens vej , hedder såmænd Cl IANG 

ÆNS WERNER 

EN 
NY 
HÅND-
BOLD-
SÆSON 
TRUER 
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Efter den store succes i sidste sæson har 

vibeslutetat tilmelde endnu et håndboldhold til 
sæsonen 1993/94, således vi rar to serie 4-hold 
og så selvfølgelig klubbens flagskib serie 2-
holdet. 

Vi opfordrer derfor alle interesserede 
til at melde sig under fanerne. Man behøver 
ikke at deltage i træningen, som også i den 
kommende sæson bliver: 

onsdag fra kl. 22 til kl. 23 i 
VESTERGADEHALLEN 

- men man er naturligvis særdeles 
velkonunen. 

For at fa styr på, hvor mange vi bliver i 
93/94-sæsonen, opfordres alle interesserede -
både nye og gamle medlemmer af 
håndboldafdelingen - til at udfylde vedlagte 
"indmeldingsblanket" og fremsende den til 
Formand Finn eller aflevere den i SUMPEN. 
Helst meget hurtigt. 

Kender I nogle '·brugte" håndbold
spillere, som gerne vil i gang igen, så prik dem 
på skulderen og giv besked til en af 
undertegnede. Vi skulle gerne være 30-40 
spillere at vælge imellem. 

Vi ser frem til en god sæson 

BENNY P , FINN H , BENNY R. 

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 Nørrevænge! 11. 
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GRÆSSET 
KUNNE 

BÆRE 
Arrangementet var perfekt tilrettelagt 

med fælles morgenbord og rigelige mængder af 
proviant under turen. Selv fast føde var der 
serget for, og hver deltager fik således en 
madpakke udleveret, da vi nåede færgen. 

Under hele turen blev vi underholdt 
med skønsang af P. E. Koch akkompagneret af 
harmonikamusik og kompressorhorn. 

"Fejeren" var kombineret tjener og 
kassemester, hvilket gjorde, at serviceniveauet 
var meget htjt. 

Hvis der skal uddeles lidt kritik af 
busturen, må det være, at der var for få ti sse
pauser. Alternativt skulle vi have haft flere 
aviser med, for de var allerede gennemblødte 
ved færgen på grund af enkelte passagerers 
ufrivillige vandladning. 

Vi nåede dog frem til Tuborg med 
torsten i behold. Vi var blevet lokket med fri 
bar, men her havde vi forregnet os. Vi ankom 
først til Tuborg omkring en time før lukketid. 
Så var gode råd dyre. Vi traf dog en rask 

···n 
Kent nyder cigaren på færgen efter sejren 

Den 31. marts drog et 
dusin B 74'ere mod Køben
havn for at aflægge en af vore 
"hovedleverandører", nemlig 
Tuborg, et besøg. Turen var 
arrangeret af vores sponsor 
MÅLET, og bussen var derfor 
fyldt op med kunder og andet 
godtfolk. 

beslutning og afkortede rundvisningen for at få 
maksimalt udbytte af tiden i baren. 

Fodboldkampen blev lige så spændende 
som forventet og blev afgiort tidligt på et mål i 
modsatte ende af, hvor vi stod, scoret af 
Flemming Povlsen. 

Til dem, der havde været skeptiske 
med hensyn til Parken, kan vi kun sige: alt 
fungerer perfekt. Stemningen er fantastisk, 
udsynet - pånær for Benny Sofa - var godt, 
adgang til øl og toiletter er lynhurtig, og græsset 
krnme bære. 

Vi, der var med, er allerede begyndt at 
glæde os til den 13 . oktober, hvor vi _ m~der 
Nordirland, og adgangen til VM kan 1kres. I 
andre skulle slutte Jer til selskabet, så vi kan få 
en ny "Sovjet-kamp" . 

Stemningen hjem var selvfølgelig god 
med en sejr i bagagen, selvom nogle blev en 
smule trætte og "køresyge" (') ,efterhånden som 
vi nærn1ede os MÅLET 

MORTEN RJSV!G 

VETERANNYT 
Ligesom vores Hr. Formand ved 

klubbens generalforsamling var vi mange, 
der havde store forventninger til 
veteranholdet i 1993-sæsonen. Der skulle 
heller ikke gå mere end 9-10 kampe, Jør 
disse oppustelige kæmper fik deres fø{ste 
point, endda mod topholdet Hårby. Vores 
enlige point blev skabt ved et "konsekvent" 
mål tilegnet Hr. Sjæfen. "'Jeg går sgu' ind 
og laver en tunnel på den ski ' e målmand", 
proklamerede samme Hr. Sjæf på 
neobulgarsk bondedialekt, for 5 sekunder 
senere at kanonere sig til Årets Fund. 

I de følgende kampe skulle mangel 
på spillere være udslagsgivende for vores 
resultater. En gang hum ben og klagen med 
2-3 skadede spillere i hver kamp, hermed 
ført at vi ikke engang er nok til en gang 
Ludo. På nuværende tidspunkt diskuterer 

vi meget. om vi overhovedet er i stand til at 
stille hold til efterårssæsonen. Vi håber 
meget, at enkelte spillere bliver restitueret 
til efter sommerferien, så B 7 4 dermed ikke 
mister veteranholdet. En tilgang til holdet, 
der kunne opveje det naturlige frafald, ville 
være ønskelig, men med to old boyshold 
har det vist sig umuligt at hente forstærkning 
fra denne side. 

På trods af disse dystre udsigter har 
såvel revalidenter som raske på holdet det 
utroligt hyggeligt sammen og ser frem til 
den årlige match mod Kauslunde fra Fyn, 
hvor vi boldjonglører vil ophæve 
tyngdeloven, og hvad deraf følger af gratis 
PR for holdet. 

BRUNO, STOCK-HOLDER 

Danica 
DDDDDDDDO 

~~1~~L~~i:;~~ 
Jyslt Sporlaps 

l 
t~11tiltryltlt~ri't i Gj~ss.-

BRANOEVEJ 1 GJESSØ 

SILKEBORG ~~ 
TL~ 6684 7222 ~ 

'""----- - - --......... 

B EDR E OG BILLIGERE 

HEDETRYK 
æ rovej ,.; 6600 si lkeboro 
tei. 86 82 33 21 ~ 
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FODBOLDSTILLINGER 
- efter forårets kampe 

SERIE 4, KREDS 48: 

1. B 74 
2. Østbirk 

3. Harlev IK 
4. Sdr. Vissing 
5. Gjern 
6. Funder 
7. SB I 
8. Stjær 

9. SIF li 
10. Virklund 
11. Hårby 
12. Them 

SERIE 5, KREDS 101: 

1. Thorsø li 
2. SKS I 

3. B 74 
4. ØBGll 
5. Ry 
6. Galten li 
7. Gødvad I 
8. Sejs 
9. Låsby 
10. Gjern 

11. Gl. Ry 
12. ABK 

SERIE 6, KREDS 173 

1. 874 
2. Silkeborg KFUM 

3. Galten GF 2 
4. Herskind B. 
5. B 78 
6. Laven-Linå IF 
7. Stjær B. 
8. Silkeborg IF 
9. Ry SK 1 
10. Gjessø UF 
11. Låsby B. 
12. Bryrup IF 

11 
11 

11 
11 
11 
11 
11 
11 

11 
11 
11 
11 

11 
11 

11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 

11 
11 

11 
11 

11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 

18 P. 
17 P. 

15 P. 
13 P. 
12 P. 
11 p 
10 P. 
10 P. 

8 P. 
8 P. 
6 P. 
4 P. 

18 P. 
15 P. 

15 P. 
14 P. 
14 P. 
10 P. 
10 P. 
9 P. 
8 P. 
7 P. 

7 P. 
5 P. 

19 P. 
15 P. 

14 P. 
14 p 
14 P. 
12 P. 
10 P. 

9 P. 
9 P. 
8 P. 
5 P. 
3 P. 

4 UD AF 5 VIL TJENE PÅ AT SKIFTE 
Vores Nfaring ·r viser, at 4 ud af 5 vil tjene på 
a l skifLe Lil 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 ... 

(j JYSKE BANK 
- - -- - --- -- - - -- - - -

Det siges, at også de små annoncer 
•• i RIPOSTEN bliver-læst. Det er 

lige netop det, jeg frygter. Men når 
sandheden skal frem - og det skal 
den vel - så holdes der onsdag den 

4. august kl. 14.00 en reception på mit nye 
kontor hos Pressebureauet Silkeborg, Torvet 9. 

Spagfærdig hilsen 
P. Breitner 

Nygade 41 . 8600 Silkeborg 

KJELLERUP 
HVIDEVARESERVICE 

BJØRN HOLDT 
TLF. 86 80 41 42 

TELEFAX 86 815750 Fuglemosevej 34 
Tlf. 86 88 23 48 

bant e. andersen 
Mit. vvs ".. •P19r. " ........... 
&trupsgede 10. 1800 Sllbborv. 1ff. 8 6 8 2 7 5 6 6 

V STYRKER KULTUREN Y 
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