
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. 

Specialtilbud til 
den spilleglade 
74'er 
- 1 prof. 
dartskive 
- 1 sæt tungsten 
special pile 

SPORT, MODE & DART Søndergade 23, 
Silkeborg. Tlf.: 86 80 23 44 

FØR: kr. 698,00 NU: kr: 500,00 

DET ER GODT AT SPILLE BOLD IB 74 
DET ER GODT AT HANDLE HOS SPORT, MODE OG 
DART 
DET ER EKSTRA GODT FOR B 74'ERE AT HANDLE 
HOS SPORT, MODE OG DART, FOR DER YDES 
MEDLEMSRABAT PÅ OP TIL 20 %. 

c/ 

DERFOR BØR DU KIGGE FORBI HOS 

MARIT OG LARS 

INDEN DU HANDLER SPORTS- OG FRITIDSTØJ OG UDSTYR 

- det: "Vil kl~• dig! ! ! 
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Hvem skal jeg tale med ? 
UK -Old-boys Sponsorudvalg 

B 7 4 - Silkeborg HolgerBL.Ch-l..asen Finn Herlev 

Klubhuset Falstergade23 Ba<kevænget87 
86829622 86800005 

Marienlundsvej 
Kresten Knudsen Henning Nielsen 

Tlf.: 86 81 53 57 Frejasvej 9J Falstergade 12 
86826253 æ323754 

Bestyrelsen Støtteforeningen 
Karrpfaæler 
KeldHer1ev 
Rucl>ølvej30 

Redaktionen 
Famrd Famrd 86815914 
Finn Herlev ChistianSiTionsen Chefredaktør 
Ba<kcvæng=t87 Skovløbervej24 ThcmasJersen 
86800005 86801391 Dameafdelingen VestreAlle34 

8600"2464 
Næstb1101d . Stephen Kru:lsen Lissa Juul 
ThcmasJersen Sanatorievej 14 VestreAlle34 Fctc.graf 
VestreAlle34 86828139 86800549 Søren Adsbøl 
86800549 JacobPaludansvej52 

86812526 
l<æ5aer KimKonnerupMøller 
NielsJørgenB. Nielsen Almndsøvej30 

Old-boys-
Finn Herlev 

Lyng~75 86824804 afdelingen Ba<kevænget87 
86827152 86800005 

HolgerBl.Ch Larsen 
Niels-Henrik Bl.dl Morten Risvig Falstergade23 JensPeterH.Jensen 
Vester Alle 16 Rylevej21 86829622 ~lsstrææ207 
86811357 86814685 9220AalborgØ. 

KeldHer1ev Veteran-
Rucl>ølvej30 afdelingen 11/ogens Kjær 
86815914 UK Serup Tinghøjvej2 

StephenKrlJdsal 0032 L..errrring 
ClausH.Jensen Morten Risvig Sanatorievej 14 86855815 
Baggesensvej18 Rylevej21 86828139 
86810748 86814685 

Lissa Juul 
Håndbold- Trykker: ChistianSi'nonsen 
afdelingen VestreAlle34 Skovløbervej 24 HEDETRYK 

86800549 86801391 Ærøvej 4 
BenrryPedersen 86 82 33 21 

ChristianSiTionsen John"Zack" Sørensen Bøgeba<ken20,Gj:lssø 
Skovløbervej24 Adlerll.11dsgade8 0053Them 
86801391 86811158 86848046 Layout: 

PETERS PEN 
John'ZackSørensen PauØsterby BemyRøm 

AdlerLU1dsgade8 Balle Kirkevej 34 L yngby;jacle69 
86811158 86820097 86815846 
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GYSSER 
Flere medlemmer undrer sig over, at klubben 

skraber penge til sig - uden at der umiddelbart 
falder noget af til medlemmerne. 

Derfor er det på plads at gentage, hvad der 
blev sagt på sidste generalforsamling. Det er 
ganske korrekt, at klubbens (og STØTTENs) 
formue er stigende. Dette er helt bevidst. Som 
bekendt blev medlemskontingentet sat op med 
2 X 50 kr. forud for indeværende sæson. 
Endvidere har STØTTEN søsat endnu et 
"money-making" projekt i 1993, nemlig 
pølsesalg under RIVERBOAT-festivallen. 
Derudover er succeserne fra tidligere år med 
HJEJLE CUP og CARLSBERG GRAPE CUP 
også gennemført i år. 

Alle disse tiltag, tillige med et fortsat godt 
salg i SUMPEN, forventes at give et samlet 
overskud i 1993 på op mod 40.000 kr. 

Hvad gør vi så med disse mange penge? 
Det er ikke nogen hemmelighed, at der har 

været visse problemer med at få fornyet vores 

lejekontrakt med SG. l skrivende stund er der 
endnu ikke tmderskrevet ny kontrak.1., selvom 
den gamle kontrakt udløb for længe siden. Vi er 
dog for tiden i realitetsforhandlinger, så der er 
håb om, at tingene falder på plads. Forløbet af 
huslejeforhandl in gerne har dog givet 
bestyrelsen store betænkeligheder med hensyn 
til opretholdelse aflejemålet. Derfor arbejder 
vi, som anført, bevidst på at skrabe penge 
sammen, for at stå så stærkt som muligt, ifald 
der byder sig noget andet "over jorden". 

Vi skal derfor ikke undlade at opfordre 
medlemmerne til at komme med ideer til flere 
"money-making" projekter, samt med emner 
til såvel annoncer som sponsorer. 

Afslutningsvis vil jeg gerne love på besty
relsens vegne, at der trods alt bliver råd til at 
markere vores 20-års jubilæum i I 994 på værdig 
vis!!! 

FORM.AND FINN. 

SPECIAL - BUTIKKEN 9§ 
H111 ... hw1g,1.: j (1 

8(,00 S1lkchu1µ 
lddun 8<1 Hl 5~ 11 
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SÅ gik der tid med det. Fodboldsæsonen 1993 i 
kvindernes Superliga er slut. Trods d~ problemer, der 
blev skitseret i forrige nummer afRIPOSTEN, lykkedes 
det at gennemføre anden halvdel af sæsonen . Og ikke 
bare gennemføre, men ligefrem profilere sig med 
forryggende champagnebold. Det lykkedes os endda, 
som det eneste hold, at besejre et megetstærk kvindskab 
fra KFUM! 

I sidste kamp skete det dog det forunderlige, at 
efter en drømmekamp spækket med flotte detaljer, 
fantastiske individuelle præstationer, krydret med et 
enestående kollektivt sammenhold, måtte dommeren 
(som var en mand ... nåhja, så en herre) ty til bekendelse 
og ligefrem rose vores spil. Ja man skal høre meget, før 
ørerne falder af. 

Stillingen er ikke kommet endnu, men den 
sædvanlige andenplads skal det nok blive til. Det er sgu' 
flot af et hold, som ikke træner og som blot møder til 
kamp, når telefonen ringer. 

Til slut vil jeg gerne benytte lejligheden (3. sal til 
venstre) til at sige tak til Lissa, som også igen i år har 
gjort et utroligt stort stykke arbejde på telefontasterne 
hver gang, der skulle trommes et hold sammen. Det ses 
tydeligt på telefonregningen, når sæsonen er forbi! 

Og til allersidst: den 1. oktober afholdtes 
afslutningsfest for damerne med pizza og fri bar, men 
uden herrer. Vi regner med at bringe et uddrag af 
kampen i næste nummer. 

Med venlig hilsen: 
"En-som-er-med-til-at-betale

telefonregningen-efter-sæsonen" 

VESTERGADEHALLENS KIOSK 
V/CHARLES DØSSING 

I 
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Oprykningernes år i B74: 

KLUBBENS BEDSTE 
Serie 4 (serie 3) 
En oprykning for klubbens førstehold, som 

nok kommer bag på os alle, da målsætningen 
for i år jo var en forbliven i serie 4. 

Efter et flot forår, hvor det blev til 18 points 
ud af 22 mulige (kun 2 knebne nederlag), og 
hvor holdet endda sluttede på 1 . pladsen. 

Så kom efteråret, hvor det blev lidt sværere 
for holdet, idet vi lagde ud med at spille 5 
kampe uafgjort, men da de andre hold også 
satte points til, var det kun Østbirk, der hentede 
B74. 

Og sådan fortsatte resten af efteråret, og i den 
tredjesidste kamp sikrede holdet sig 
oprykningen, selvom vi tabte til Hårby, men da 
Funder også tabte til Sdr. Vissing, var det en 
kendsgerning. 

Godt nok overtog Østbirk 1 . pladsen, men 
kredskampe i regn og kulde kan vi jo nok 
undvære. 

Serie 5 
Holdet fik en flot start på sæsonen med tre 

sejre i de første kampe, fik så et enkelt nederlag, 
men fortsatte den gode rytme, som holdet var 
inde i, og sluttede da også helt i toppen - efter 
foråret var B74 kun 1 point fra 
oprykningspladserne. 

Efteråret blevnoget lignende foråret Vi vandt 
over holdene under os, men satte points til mod 
dem over od, desværre. 

TIDENS w T·E·G·N 

- TEGNESTUE -

Arkitekt Esben Pedersen 

Tegnestue. VeJlbovej 12 

- 8600 Si lkeborg -

TELEFON 86 80 00 64 

Holdet sluttede dog i toppen - på en pæn 5. 
plads - men kan dette hold finde rytmen og 
gejsten til næste år, tror jeg også på1 en 
topplacering til B74's 2. hold. 

Serie 6 (serie 5) 
Endnu en oprykning, som der ikke var mange, 

der havde regnet med før turneringsstarten. 
Men en flot indsats afklubbens 3, hold- i hvert 
fald de første 3/4 af turneringen, hvor holdet lå 
på en klar 1, plads. -

Det gjorde, at holdet kunne fejre oprykning i 
den sidste kamp mod Laven/Linå, som skulle 
vindes - og det blev den da også med 4-1. Men 
det skete først efter en noget nervøs start, hvor 
spillet ikke rigtig fungerede. 

Jeg synes, holdlederJørgen Henriksens indsats 
og sammenholdet på Serie 6-holdet skal 
fremhæves. 

Det skal blive spændende at se, hvordan 
holdet kan klare sig i serie 5, personligt tror jeg 
på, at holdet kan bevare pladsen. 

Til sidst vil jeg godt ønske de tre hold og 
klubben til lykke med B74's flotteste sæson 
nogensinde. 

Håber, at folk er klar til en ny god indsats i 
jubilæumsåret 1994. 

Tak for i år. 

Villa. 
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PALLE PLANKEVÆRK 
&CO. 

"Det var en mørk novembernat. Vejret viste 
sig denne nat fra sin absolut værste side. Regnen 
væltede nærmest ud af de store vidtåbne sluser 
på den kulsorte nattehimmel. Vinden peb i de 
store grantræer ovre i plantagen. Langt ude i 
horisonten kunne man høre den klagende hylen 
fra tågehornet ude ved revet. Det eneste lys, der 
kunne ses, var lyset fra den lille lommelampe 
som de to mørkklædte personer holdt mellem 
sig for at kunne læse kortet. Foran dem knejsede 
det vældige strømledende hegn sig, som de 
vidste, de måtte forcere for at kunne nå deres 
mål". 

Nogenlunde sådan kunne et afsnit i en 
spionroman lyde. Men det er faktisk, hvad 
denne lille artikel handler om: det at forcere et 
hegn for at opnå noget. Scenen er dog en helt 
anden. På en af de eneste dej lige sommeraftener 
i år udspillede optrinnet sig på Silkeborg 
Stadion. SIF-FREM i landspokalen. Entreen 
var 60 kr. To nogenlunde unge B 74' ere ville 
utroligt gerne give SIF ' erne deres 
tillidserklæringer. Hjælpe disse 
Himmelbjergets sønner til sejr. Men 60 kr. -
der var sgu' for meget. 

Lad os kalde disse to for "Mik" og "Rellin". 
Bare for at give dem to helt tilfældige navne. 
Disse penge kunne bruges til mange andre ting 
end lige at lægge penge i SIF' s pengekasse. De 
mente nok, at deres opmuntrende tilråb i sig 

selv var nok. Man ska l vel ikke betale for at 
hjælpe nogen? " l)u giver da heller ikke 60 kr. 
til en, du lige lrnr hjulpet fra at drukne!", var 
Miks kommentar til Rellin . 

E fterhånden som tiden gik, og 
pokalkampen nærmede sig sin begyndelse, 
spirede en sygelig tanke frem hos de to. 
Næringen til tanken var i fonn afsparede60 kr. 
Eller sagt med andre ord: DE VILLE PLANKE 
DEN!!! 

Så med en kats smidighed sneg de to 
formastelige sig hen langs hegnet og udvalgte 
sig det perfekte sted. Da tidspunktet var gunstigt, 
entrede de to, med en gravid hunelefants 
elegance, hegnet, i sikker forvisning om, at 
denne ugerning kun blev et anliggende mellem 
dem og deres samvittighed. 

Det blev det ikke! De blev opdaget, men 
heldigvis var kontrollørerne så taktfulde, at de 
ikke tog de to i røv og ører og smed dem ud (som 
de ville have gjort, hvis det var uvorne knægte); 
de fortalte blot om hændelsen til flere førende 
B 74'ere. Disse tog beskeden ad notam og 
lovede at fortælle om opdagelsen af de to. 

Morale: 
Hvis du til en pokalkamp 60 kr. vil spare 
og du vil gøre det elegant 
så må du være: 
snild, fiks og hurtig som en hare 
og ikke, når du forcerer hegnet, 
være så klodset som den føromtalte elefant. 

MØRCH. 

V STYRKER KULTUREN V 
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Også B74's klatrehold klarede sig godt i 1993-sæsonen. Her ses nogle af de estimerede 
medlemmer under lørdagens opvarmning. 

REIMAR 
50 medart>e1dere står klar ~I at yde den bedst tænkelige service og rådgivning. 

6Jl00 kvm. under tag med !ota!-sort1ment inden Jor 

• trælast og bygningsartikler 

• værktøj og beslag 

• alt til hus, have og hobby 

Vi glæder os til al vise dig mulighederne ..... . 

.. pa Nørrevænge! 11 . 
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HÅNE-QUIZ 
Flere af klubbens medlenuner har 

overfor redaktionen beklaget, at RIPOSTEN i 
de seneste numre ganske enkelt har hånet for få 
klubmedlenuner for deres forskellige svagheder. 
Som et forsøg på at bremse denne for bladet så 
skræmmende ud vikling har vi produceret denne 
quiz, hvis fornemste formål er at hænge flere 
prominente B 74 ' ere ud: 

1) Hvilken af nedenstående tre kronisk 
skadede B 74'ere har I første halvdel af 1993 
udtalt følgende: "Jeg kan ikke spille, fordi 
jeg har forstrukket min tolvfingertarm", 
"Jeg tror, jeg har fået en hårskade" og 
"Hold op med at kalde mig hypokonder eller 
jeg slår dig med mit lægeleksikon"? 

A)Kræn 
B) Zak 
C) Henrik Koch 

2) Hvem ville Niels-Henrik ligne til 
umiskendelighed, hvis han barberede sit 
overskæg af? 

A) Knud Lundberg om 10 år 
B) Knud Lundberg om 12 år 
C) Knud Lundberg om 15 år 

3) Hvad findes der på månens bagside? 

A) Ost 
B) En bulgarsk cykelfabrik 
C) Søren Fis' ansigt 

4) Hvorfor lod Christian Virklund score 
mod sig, så B 74 tabte Hjejle Cup-finalen? 

A) Han havde en længere samtale med 
Låsby-Svendsen omme bag målet om, hvem af 
de to, der var den slorsle pranger 

B) Han var ved al pakke sin rygsæk for 
at drage på skitur til Sahara - det eneste sted 
han endnu ikke har stået på ski 

C) Han snublede i sit flettede hår på 
ryggen 

5) Hvad bliver bestyrelsens næste "money
making"-projekt? 

A) Operation "Sælg To/lundmanden 
på anparter" 

B) Operation "Støt Kumars næse
operation" med undertitlen "ellers må vi udvide 
Sumpen" 

C) Operation "Støttekoncert til afhjælp
ning af Finn Herlevs problem med at tale 
overdrevent midtjysk, når han for en mikrofon 
i hånden" 

Svarene skal sendes på et frankeret 
svarpostkort til: 

Berit Puggaard, Danmark. 
Mærk kortet: "Så deeeeet". 

JENSWERNER 
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DE EVIGE TOERE 
Årets Hjejle Cup blev en lidt "blød" 

omgang bold, idet vi desværre oplevede et par 
eksempler på manglende respekt for andres tid 
og arbejde. Således udeblev et af dameholdene. 
Dette er desværre blevet reglen istedet for 
undtagelsen. 

Endelig oplevede vi, at 
placeringskampene blevreduceret til en enkelt 
kamp, idet SIF og SKS blev enige om at undlade 
at spille kampen om 5. pladsen, ligesom kampen 
om 3. pladsen heller ikke blev spillet, da et af 
holdene ikke følte sig i stand til at spille. 

Herefter resterede blot finalen, hvor B 
74 mødte Virklund. Kampen formede sig som 
et stort pres mod Virklunds mål, men som det 
ofte ses, trak det pressede hold det længste strå. 
Virklund vandt kampen med 1-0. 

I Hejre Cup' en blev B 74endnuengang 
henvist til 2. pladsen. Denne gang dog med den 
mindst mulige margin, idet det var målscoren, 
der blev afgørende. Funders målscore var et 
sølle mål bedre end B 74 's. Ærgerligt!!! 

Også OB-holdet blev nununer 2. 
Ligeledes på en dårligeremålscore end vinderen, 
SIF. Men OB' erne spillede et par gode kampe, 
og man var endda tæt på at slå favoritterne fra 
SIF, men måtte desværre nøjes med at spille 1-
1. 

Økonomisk blev Cup' en en fornuftig 
succes. Vi fik et overskud på ca. 7.000 kr. 

Altså, tre 2. pladser og en pæn sum 
penge, men desværre et par episoder, der giver 
os anledning til at revurdere måden at afvikle 
stævnet på. Bestyrelsen vil derfor opfordre 
vores udmærkede chefarrangør Jørn Andreasen 
til at indkalde relevante mennesker til en 
evaluering, således vi kan undgå lignende sager 
i de konunende år. 

Tak til Jørn og andre gode medlenuner 
for en god arbejdsindsats. 

FORMAND FINN. 

Danica 
000000000 

• _ 
0 

_ a • SILKEBORG ~~lsPORTSPue 

Jyslt Sporf A,s BEDRE oc; BILLIGERE l "JllH"1ftltuid i G/•IS• HEDETRYK IUUNOEVEJ t GJESSe 

SILHIORG .iiff!E1 ærove1 - .:,.300 sil"-eoorg 
'~ 8684 ?'222 -- tei 36 82 .o:; 21 
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VETERANNYT 
Som led i opvarmningen til 

efterårstnrneringens sex kampe, så spillerne 
som revalidenter hudfilmen "De elskede i 
opvågningen" med de noget højtråbende 
siamesiske tvillinger i hovedrollerne alias Jan 
og Klitte med deres megahit "Stegt tæsk og 
persillesovs". Herefter blev der spillet på alle 
strenge og miraklet lod ikke vente længe på sig: 
masser af sejre - på trods af vores tilskueres 
platte kommentarer kan vi spillere konkludere, 
at det ihvertfald ikke er studenterhuen, der 
trykker deres hjerne. 

Senere fulgte en opvarrnningskamp mod FC 
Kauslunde, hvor vi fik bekræftet, at holdet er 
værd at bygge videre på. Under 
videoovervågning og kraftig research brillierede 
Jan Hurtigknop, Kong Fy Kresten, Klittes 
Autoophug, Ib" Jeg-kan-kaste-så-langt-jeg-vil" 
og ikke minst Lodahls levende plankeværk. 
Selv Nillerplankede den for at komme på (tæt) 
hold. 

Stephen Boldlokker gik hovedrystende rundt 
og forstod ikke, at han pludselig havde 10-15 

forspredcre til rådighed. Selvforskyldte skader 
(ikke ænder, Golle) og almindelig hærværk på 
egen krop har gjort, at vi med det yderste af 
topmaverne har kunnet stille hold til hver kamp 
under mottoet: 

"Vi jagter bold og ikke damer 
u11dtage11 Arne 
Jia11 skal se på varer11e!" 

Dette, suppleret med Regattafest hos 
Kommandogruppe "Knud", Bongos 40 års 
fødselsdag samt en noget tåget reception hos 
Lodahl Bros, har medvirket til en god efter
årssæson, og allerede nu er en afslutningstur i 
kano (for dem der ikke vil svømme) på bedding 
- Stephen har allerede leaset U-534 og vær 
sikker på, at der nok skal blive plads til en kop 
flasketorpedoer undervejs! 

DEN 
GÅDELØSE 

BOLDFLYTTER 

0 

4 UD AF 5 VIL TJENE PA 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 ... 

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

HUS REGLER 
Selv i en lille intim boldklub som B 74 erdernogle spilleregler, som alle medlemme 

nødvendigvis må overholde. Nogle vil måske mene, at enkelte regler er for stramme, me 
når klubbe_n er organiseret som den er, bliver vi nødt til at acceptere, dels en udpræget gra 
af selvjustits, dels en respekt for andres arbejde og ikke mindst disses følelse af ansvar fo 
det arbejde, de udfører. 

Derfor er det nødvendigt, at: 
- "uvedkommende" befinder sig på den rigtige side af skranken. 
- alle hjælper med at holde orden i SUMPEN. 
- klubbens pengesager styres af vores udmærkede plank. .. 
øhh .. undskyld kasserere, hvilket bl.a vil sige, at vi holder os fra kassen, med mindr 
vi har fået lov til at betjene den eller der ikke er nogle "bemyndigede" til stede. He 
er det absolut nødvendigt, at der altid er to til stede for at undgå enhver misforståelse 
- v1 husker at betale for de øl, vand m.m., som vi forbruger. 

Ovennævnte - og andre kendte regler - er ikke et udtryk for mistillid til vor 
medlemmer. Tværtimod er det for at undgå unødvendige misforståelser. Det må være i alle 
interesse, at tingene forløber så smertefrit som muligt. 

HUSK: vore to kasserere er ikke ansat til at være bussemænd. De udfører blot et ti 
tider utaknemmeligt job, således vi andre kan nyde at komme i klubben. 

GENE
RALFOR
SAMLING 

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i B 74 
Støtteforening TORSDAG D. 25. NOVEMBER 
1993, KL.20.00 I SUMPEN. Dagsorden iflg. 
vedtægterne. 

BESTYRELSEN. 
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ØRNSØDØGN -

OG NÆRBUTIK 
På Gjessøvej I ligger ØRNSØ DØGN OG NÆRBUTIK. Den ejes og drives af Pouli Hemdorff 

og Anne Marie Andersen, der overtog forretningen d. l. november 1990. 
Man har selvfolgelig både ONLINE-TIPS og LOTTO til de spillegale. 
Var det så det hele? Næh nej, se nu blot her: 
1 en tid hvor alting går meget stærkt, hvor indkøb foretages i et tempo, som gjaldt det livet, og 

hvor det gælder om at skrabe noget ned i indkøbsvognen i en fart (tid er nemlig i restordre), da er 
det godt, at der stadig er butikker som ØRNSØ DØGN OG NÆRBUTIK. Her kan Sydbyens 
borgere stadig købe ind, lidt som i gamle dage. Udvalget er bredt, priserne moderate, og der er tid 
til lidt af hvert. 

Pouli har stadig en kaffemølle, af ældre model forstås. 
Da vores research som sædvanlig har været grundig (vort motto: "Man skal ikke tro på alt, hvad 

mfill hører.. .. men man kan altid la' det gå videre), kan vi oplyse, at der er tandsmør på de smurte 
rundstykker. Udmærket, udmærket. 

Med denne slet skjulte opfordring til fortsat at holde den høje standard, vil vi som sædvanlig 
komme med en opfordring, ja det er næm1est et krav: 

STØT DEM, DER STØTTER OS. HUSK DET! 

STØT VORE ANNONCØRER 

----DE STØTTER OS-----

Pouli Hemdorff foran Ømsø Døgn & Nærbutik , sydbyens bedste butik for tips, lotto og 
dagligvarer ..... og sponsor for B 74. 

Ørnsø 
Døgn- og Nærbutik 

Gjessøvej 1, Silkeborg 
Telefon 86 81 36 00 
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HOMSENFRA 
KVÆGTORVET 

Et eksklusivt interview med medietrolden Morten Stig 
Christensen om en lang håndboldkarriere, TV-sport, bøsser, B 7 4 
- og så sebfølgelig Line. 

Duhartidligerebetegnetdigselvsomværende 
af "flinkeskolen", hvilket vel også illustreres 
af. at du vil snakke med sådan et par jyske 
bonderøve som os. Alligevel bliver du nogen 
gange gal i sf..Talden - senest oveifor Hans 
Bjerg. Hvad er det, der kan gøre dig rigtig 
vred? 

-Det er der et par ting, der kan. For det første 
når det gælder uretfærdig behandling; både af 
andre og af mig selv. Især når nogen slår folk i 
hovedet uden saglige argumenter. I sagen med 
Hans Bjerg var der direkte tale om et bevidst 
brud på indgåede aftaler. Det gør mig tosset. 

-Det andet, der kan gøre mig vred, er, når folk 
med talent bevidst misbruger sine evner. 

-Med "flinkeskolen" mener jeg egentlig også 
bare, at jeg forsøger at være "et godt menneske" 
- jeg har ikke lyst til at være i krig med alle og 
enhver. Det ville selvfølgelig være bedst, hvis 
alle tænkte sådan, men jeg er da blevet så 
realistisk, at det ved jeg godt, de ikke gør. 

Er du blevet mere realist og mindre idealist 
med årene? 

-Ja, det er jeg nok. Ikke i politisk forstand, 
men i forhold til livet. Men man skal stadig 
kunne lege, selvom man bliver voksen; heri 
ligger også kreativiteten. 

Du blev i dine unge år kaldt "Pusle", hvoifra 
stammer det? 

-Jeg var meget ung, da jeg startede på topplan. 
Min debut på landsholdet fik jeg allerede som 
17-årig, og dengang var jeg yngste mand på 
både landsholdet og i SAGA Øgenavnet 
stammer vistnok fra engang, vi sejlede med 
Århus-Kalundborg-båden. Da der skulle 
bestilles frokost, købte de andre spillere en 
"Anders And Børnemenu" til mig istedet for 
Dagens Ret. Jeg mener, at det var Leif 
Mikkelsen, der dengang var træner i SAGA, 
der var bagmanden. 

Hvilke forudsætninger havde du efter de mange 
år i tophåndbold for at blive en god sports
journalist? 

-Min viden om idræt, og især topidræt, er der 
ingen, der kan tage fra mig, men det er da klart, 
at bare fordi man er en kendt sportsstjerne, så 
er det ingen garanti for, at man også er en god 
journalist. Jeg har ikke selv ændret min måde at 
være på - det var bare så heldigt, at det passede 
til TV. Jeg spiller ingen rolle, når jeg er på 
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skærmen. Jeg er mig selv. Det tror jeg giver en 
vis troværdighed. 

-Derudover skal man selvfølgelig også have 
journalistisk flair, og i den forbindelse har TV 
så en række specielle forhold. Jeg kan også 
mægtig godt lide at skrive, men den skrivende 
journalistik er en helt anden genre. 

Var det så ikke noget at skrive en bog om din 
karn·ere? J 

-Nej , det er jeg sgu' ikke interessant nok til. 
Hvordan havde du det op til og under din 

debut som nyhedsoplæser? 
-Jeg havde det sgu' ikke godt. Jeg var nervøs. 

Det er lidt en balancegang. Usikkerheden skal 
helst kilde, men man skal på den anden side 
heller ikke være rystende nervøs. Den 
usikkerhed, der er grim, er den, der skyldes, at 
man er uforberedt. 

-For at eliminere mine studiegæsters værste 
nervøsitet siger jeg gerne til dem, inden vi går 
på: "forestil Jer, at I sidder i min dagligstue og 
skal fortælle en god historie". Det plejer at 
hjælpe. 

Hvor lang er en almindelig arbejdsdag for 
Morten Stig? 

-Idag søndag er en almindelig arbejdsdag. Jeg 
har en konkret opgave som studievært, og vi 
skal dække Superligaen. 

-Jeg var her klokken halv tolv, og jeg slutter 
ved midnat. Der er ingen grund til at være her 
før, for det er vigtigt, at jeg ser frisk ud på 
skærmen i aften. 

-Jeg har også meget administrativt arbejde 
som sportschef. Jeg render til 27 millioner 
møder! Ja, jeg har nok også for travlt. Derfor 
sker det også, at jeg tager mit træningstøj med 
på arbejde og løber en tur langs Odense A for 
at blive klar i hovedet. 

Har du tænkt på at gørecomeback i håndbold 
igen, for i givet fald har vi et hold, der lige er 
tykket op i serie 2 .. .. 

-Nej , det er slut. Problemet er, atjeg ikke kan 
træne nok. Dajeg gjordecomeback for Tamp 
for et par år siden, var jeg slet ikke i træning det 
første år. Resultatet blev, at jeg ikke kunne 
bevæge mig en uge efter en kamp. Jeg havde 
glemt, hvor hårdt det var. Men rutine og overblik 
- blikket for håndboldspillet - kan de ikke pille 
fra mig. 
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-Håndbold er en svær idræt at blive gammel i. 

Det sidste sted man bliver gammel er i forsvaret, 
ja målmændene bliver endnu ældre. Du falmer 
først i angrebet. Hvis du ikke kan hoppe over 
forsvarerne, så er du gammel. Jeg tror, at hvis 
du tog en kamp mellem os gamle og så de unge 
stjerner, så ville vi næsten kunne klare os rent 
forsvarsmæssigt, men angrebsmæssigt kan man 
ikke mere. Derfor spiller jeg nu fodbold på 
OKS' old boys-hold, samt på TV 2-holdet og 
Hummels Stjernehold. I fodbold kan du blive 
bedre med årene, i håndbold kan du kun blive 
dårligere. 

Du har været kendt i medierne i mange år, 
alligevel hører man sjældent om resten af din 
familie. Hvordan hardet kunnet lade sig gøre? 

-Det ved jeg sgu' ikke. Vi har holdt lidt lav 
profil, men det skyldes nok, at når SE & HØR 
og BILLED-BLADET opdager, atjeg ikke har 
lyst til det, så er de ikke længere interesserede. 
Vi kan ikke gøre ved, at de tager billeder, når 
vi laver noget offentligt, og det gør egentlig 
heller ikke noget, men når de vil lave 
familieinterviews, så siger jeg fra. 

I starten var Jeres sportsudsendelser bevidst 
meget orienteret mod topsport, men senere har 
I fokuseret mere på breddeidræt,/ eks. Vorbasse. 
Hvoifor denne ændring? 

-Faktisk har vi altid haft breddeidrætten med, 
selv i de mest.poppede SPORTI2'EREN, hvor 
Line havde kameler i studiet. Netop i SPORT I 
2' EREN har vi gerne villet blande det. Det er 
rigtigt, at langt de fleste sendetimer har været 
topidræt, men vi harogså taget nicheagtige ting 
op, f.eks. om doping i DDR og sportens vilkår 
i et Jugoslavien i krig. 

-Vi er jo en kommerciel station, så vi tager 
ikke os selv så højtideligt, som DR begyndte på 
for nogle år siden efter nogle spændende 
SPORTSLØRDAG-sæsoner De gik ligesom 
lidt død, og så kom vi ind i det vakuum. 

-Problemet er, at vi er ved at sejre os ihjel. Vi 
er lidt ligesom Milan, som også må forandre 
sig. Præstationen er først at slå igennem og så 
derpå at slå sig selv fast. Vi føler selv, at vi var 
ved at gå i stå med at finde på overraskelser, så 
nu går vi tilbage i retning afflere indslag istedet 
for studieshow. DR går vel nærmest i den 
modsatte retning, men de laver også nogle gode 
ting. 

I jeres superligaudsende/ser har I en ni brik. 
hvor I kigger tilbage på tvivlsomme episoder 
fra kampens forløb. Hvad vil I opnl.J med et, og 
fører det ikke bare til, at I gør dommerne til 
syndebukke i topkampene? 

-Ideen var at tage de ting op, som folk snakker 
om, når de diskuterer fodbold. Vi ville ikke gå 
efter dommerne - der er jo altid tale om et 
dommerskøn. Alligevel vil vi gerne have dem 
til at indrømme, at de også kan lave fejl , 
ligesom spillerne kan, istedet for konsekvent at 
nægte at udtale sige efter kampene. Det er jo 
heller ikke kun dommerfejl , vi kigger på, rnen 
også de mere spektah.'Ulære ting. At f.eks. 
tyskerne ermeget bedre til dette end os skyldes, 
at de har mange flere kameraer på banerne. 
Men se! vfølgelig skal vi passe på ikke at komme 
til at hænge dommerne eller spillerne ud. 

Dit job på TV 2, er det en livstidsstilling? 
-Det ved jeg sgu' ikke. Iprincippetja,menjeg 

ved det ikke. Jeg gør mig ingen tanker om det. 
Det er f.eks. ikke sådan, at jeg drømmer om at 
blive Danmarks første sportsminister. På den 
anden side kunne jeg jo heller ikke vide, atjeg 
ville ende her, og endda som sportschef. Jeg 
prøver bare at leve op til forventningerne. 

Du har også været træner? 
-Ja. Jeg fik et tilbud om at spille for 

Gummersbach, da de var på toppen. Det kan 
godt ærgre mig idag, at jeg sagde nej , for de blev 
både mestre og vandt Europa Cup' en. Menjeg 
valgte at gøre mit lærerstudium færdig, og så 
togjeg til Stavanger i Norge og blev træner. Der 
var jeg lærer ved siden af, og det var dejligt at 
have noget andet at tænke på udover håndbold. 
Jeg havde utroligt gode arbejdsvilkår deroppe, 
jeg fik det som jeg ville. Jeg var også blevet 
deroppe, hvis ikke TV 2 havde ringet. Jeg 
fortalte om tilbuddet til min familie, og så hjalp 
jeg klubben med at finde en ny træner. Det blev 
Bjarne Jeppesen, og derefter tog jeg jobbet på 
TV 2. Så det var faktisk fra dag til dag, at jeg 
stoppede med landsholdet og tophåndbold i det 
hele taget. Jeg har ikke fortrudt, men det træk.ker 
da stadig i mig for at blive træner. Det ernok det 
med, at græsset altid er grønnere hos naboen. 

Vi har lovet at spørge fra vores moderedaktør, 
om du selv sammensætter dit tøj til udsend
elserne? 

-Øh ja, det gør jeg. Nogen gør det så bedre end 
andre. Vi haringen costumier, og vi lægger selv 
sminken. NickHorup kalder vi f.eks. for Pjerrot, 
for han har ikke så meget skærmerfaring, så når 
han skal lægge sminke på, bruger han alt for 
meget pudder. Jeg selv kan sgu' efterhånden 
godt lægge en enkeltlagssminke. 

-Hvad angårmit tøj, så er noget mit, og noget 
andet har TV 2 købt. Jeg hørte engang en 
tøj mand sige, at cowboyskjortesalget steg 
kraftigt omkring TV 2-sportens start, delvist 
fordi jeg brugte dem meget. 

-Jeg er træt af dem, der fortæller, hvad man 
skal tage på. Smag og behag er pisse forskelligt. 
Det er ligesom med mit hår. Jeg husker engang, 
teknikerne lavede grin med mig, fordi jeg havde 
ladet mit lange hår klippe og blev helt korthåret 
som nu. Da jeg tonede frem på skærmen, stod 
der ikke "Morten Stig Christensen, TV 2" på 
skilteteksten, men derimod "Morten Stig 
Christensen, nyklippet", samtidig med at skiltet 
blinkede. 

Hvad husker du bedst fra din 
håndboldkarriere? 

-Især VM i 1982 i Vesttyskland, hvor vi vandt 
alle vores kampe med kun et mål, og så U-VM 
i 1979, hvor vi ligesom i '82 blev nummer fire. 
På klubplan var det med Gladsaxe/HG, da vi 
vandt DM og kom i Europa Cup-finalen. I 
Stavanger havde jeg et kanonhold med otte 
landsholdsspillere, så der brugte jeg mere tid 
på at være psykolog end på at spille, for at 
undgå at stjernerne kom op og toppes. Det er 
skide svært at være spillende træner, fordi ens 
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autoritet let kan krakelere. Det er ligesom her 
på TV 2, hvor jeg også er en slags spillende 
træner. Jeg kan jo også lave dårlige interviews, 
og alligevel skal jeg kunne irettesætte 
journalisterne. 

Hvad er din helt personlige vurdering af B 
74 's resultater iforåret? 

-Jo, men jeg synes det er gået over al 
forventning. Hvor var detI sagde, I kom fra??!? 

Du har jo også spillet bøsse på film, hvoifo/ 
nu det? 

-Instruktørenvillegøreopmeddettraditionelle 
filmbillede af bøsser som skrøbelige og 
feminine. Derfor valgte han en stor, dum 
håndboldspiller som mig. 

-Først sagde jeg nej, jeg kunne ikke være 
skuespiller. Omvendt tænkte jeg: "hvorfor 
ikke?". Og så gjorde jeg det. Der havde jeg en 
utrolig god tid, selvom det var hårdt. Men 
drillerierne kom. Filmen kom op i Danmark 
samtidig med, at Stavanger var hernede for at 
spille en turnering. Spillerne var inde at se 
filmen, og det kom også i de store norske aviser 
DAGBLADET og VG. En af dem skrev med 
store typer: "HOMSEN FRA STAVANGER", 
homsen betyder "bøssen"! Der var heller ikke 
længere nogen, der ville sove på værelse med 
rrng. 

Slutteligsvaros, mand til mand, hvordan har 
du kunnet holde fingrene fra Line? 

-Når man ved hvor hysterisk hun er, så er det 
ikke svært! (sagt med et stort, bredt, smørret 
grin). 

JENS WERNER OG 
FORMAND FINN 
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HÅNDBOLD 
Så står vi overfor den nye sæson, hvilket 

altid er spændende. Hvordan vil det gå med 
vores nye serie 2-hold? Kan vi samle spillere til 
tre hold? Får vi suppleret vores bolde? Kommer 
der folk til træning? Disse og mange andre 
relevante spørgsmål vil blive besvaret i løbet af 
sæsonen. 

Vi ernogle ihærdige og ambitiøseyngre 
spillere, som i flere uger har kæmpet os igennem 
den sure grundtræning, der er ethvert topholds 
grundpille. Vi føler således, vi er godt rustet til 
den kommende sæson. Men der er også plads til 
dig!!! 

Det er faktisk dejligt forfriskende at 
træne onsdag aften. Inden du drager afsted med 

tasken på stangen, kan du nå at sende svigermor 
hjem, revidere dit budget, lægge såvel børn 
som kone i seng og få en lille lur. Du vil glemme 
alt om de regnvåde veje, hverdagens problemer, 
din påbegyndende forkølelse og svigermor. 

Under træningen vil dine tanker kun 
kredseomdenkøligeøl,derventeridehyggelige 
omgivelser efter badet. Du vil for alt i verden 
ikke tabe. Og slet ikke til Christian. Han kan fa 
flere timer til at gå med at hovere. Specielt hvis 
han en enkelt gang kom i vejen for dit skud. 

Det er faktisk utroligt, at nogle 
medlemmer undlader at byde sig selv den 
oplevelse, det er at spille håndbold i B 74. Så 
pak tasken og kig ud i Vestergadehallen hver 
onsdag aften kl.22.00! 

FORMAND FINN. 

"Fejeren "fejrer MALETS førsteplads i Carlsberg Grape Cup ! 99 3 
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CARLSBERG GRAPE 
CUP 1993 

ÅretsCARLSBERGGRAPECUPblev 
en stor succes, som både CARLSBERG og B 74 
kan være tilfredse med. 

Vejrguderne var med os fra starten, idet solen 
overmandede regnen under de indledende · 
øvelser fra morgenstunden, og regnen fik først 
overtaget igen, da vi startede med at pakke 
sammen hen under aften. Sådan!!! 

Traditionen tro blev vi vidner til en masse se
og mærkværdige kampe mellem byens 
restaurationer og deres respektive tilhængere. 
Det lå meget tidligt fast, at MALET ville leve 
op til favoritværdigheden. De fejede al modstand 
afbanen og nåede målet - nemlig den finalesejr 
de var tæt på sidste år. Det varmer naturligvis, 
når en af klubbens sponsorer, ovenikøbet et 
hold spækket med prominente B 74 'ere, løber 
med laurbærrene. 

Fodboldturneringen blev desværre skæmmet 
af et par kedelige uheld, som ramte CHAPLIN 
(altså diskoteket). I den ene situation blev vi 
nødt til at tilkalde FALCK (altså 
redningskorpset). Her oplevede vi at måtte 
vente mere end tre kvarter, inden ambulancen 
nåede frem. Denne lange ventetid skabte en del 
uro blandt såvel deltagerne som B 74' s 
arrangører. En meget uheldig situation, som 
FALCK efterfølgende har beklaget. Man oplyste, 
at alle disponible ambulancer netop på dette 
tiidspunkt var "i marken", hvorfor man så sig 
nødsaget til at rekvirere en ambulance fra 
Viborg, som på daværende tidspunkt var på vej 
til at hjælpe stationen i Silkeborg ved et 
færdselsuheld i Låsby. Altså en af disse 
situationer, som ikke må ske, men som sker 
alligevel. Det er derfor svært at skyde skylden 
på nogen. Det skulle da lige være Niels-Henrik. 

I dartturneringen oplevede vi det helt utrolige, 
at SUMPENs hurtigt indkaldte reservehold, 
bestående af forhenværende Niels-Henrik og 
Lille-Klavs, kastede sig frem til finalen efter 
bl.a. flere øindbringende 3-plettere fra Niels
llemik (dvs. 3 pile i tripel 20). En helt utrolig 
sensation, som enkelte af læserne måske 

tidligere har faet refereret af deltagerne (læs: 
Niels-Henrik Strubekast). 

I semifinalenmåtte de to gæve gutter dog bøje 
sig for overmagten, idet de klart blev slået af 
deltagerne fra KRAGELUND KRO, som da 
også efterfølgende vandt finalen. Det blev dog 
til en 3. plads til SUMPEN, hvilket betyder, at 
de allerede har kvalificeret sig til næste års 
turnering. De undgår således de opslidende 
kvalifikationsrunder. 

Alt i alt et godt stævne som vi håber vil blive 
gentaget til næste år. Her bliver vi dog nødsaget 
til at skaffe et større telt - eller et særligt telt til 
dartturneringen. 

Og så skal vi lige huske Midtjyllands Avis, 
Christian! 

Taktil CARLSBERG-Silkeborg Depot 
for et godt samarbejde. 

FORMAND 
FINN. 

aaso 
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ESPALIER 
"Espalier" - et svært ord at udtale og et 

nærmest umuligt ord at stave til. Hvad betyder 
det så. Jo, jævnfør Nudansk Ordbog kan det 
betyde to ting. For det første kan det betyde "et 
tremmeværk hvortil fru,,,ott:ræer ellerprydplanter 
fastbindes". Eftersom undertegnede ikke er 
Søren Ryge-røv Petersen, og dette ikke er et 
populærbotanisk magasin, skal jeg forskåne 
bladets læsere for en yderligere uddybning af 
emnet, og derimod vende mig til den anden 
betydning af ordet "espalier" , som er: 
"mennesker opstillet i to rækker med front mod 
hinanden". Hermed er vi nået til sagens kerne: 
bryllupper. 

Klubben har i mange år haft en tradition med 
atmødetalstærktop,nårklubmedlemmervælger 
at lade sig smede i Lucifers lænker. Til denne 
opgave har B 74 en altid rede gruppe af friske 
fisk med tilkaldevagt. Når den lille bipper i 
brystlommen bipper, begiver folkene sig straks 
i lyntempo mod Sumpen, og inden man kan nå 
at sige "vaginalorgasme", er de omklædt i 
klubbens velkendte rød/blå farver, parat til at 
drage til kirke med bold i hånd. 

Således var det også lørdag d. 7. august i år, 
da Bjarne Målmand og moppen sagde nej til 
cuppen, for istedet at glide ned af Alderslyst 
Kirkes bonede stengulve med det formål hver 
især at fremkvæde et ret så bindende "JA". At 
Bjarne ikke troppede op til årets Hjejle Cup, 
kom senere til at koste os sejren, men det skal 
han da ikke tænke på .. 

Otte B 74'ere af forskellig alder, status, 
størrelse og vægt drog afsted mod kirken med 
mere eller mindre suttede bolde - de mindre 
dårlige var jo i brug på Stadion. Da man nåede 
Alderslyst Kirke begyndte den sædvanlige råben 
og skrigen, samt den obligatoriske spillen "mur" 
op ad kirken og de elegante dribleture ind 
blandt gravstederne. En vrissen gravgænger 
henviste også i ikke særligt diskrete vendinger 
til espalier-drengenes blasfemiske opførsel. 
Sure mokke. 

Foran kirkedøren begyndte utålmodigheden 
at indfinde sig. Var vi egentlig kommet til det 
rigtige bryllup? Efter at havde checket gennem 
ruderne i døren, blev vi enige om, at det var vi 
vist. Ellers skulle vi være så uheldige, at to 
andre rødhårede også skulle giftes idag. 

"Hvorfor tager det så lang tid, det plej er det da 
ikke at gøre, når jeg bliver gift!" , udbrød 
Formand Finn, der iøvrigt også kunne hele 
organistens repertoire udenad. Rart med en 
erfaren mands ekspertise sådan en halvkold 
lørdag. 

Så skete det endelig. Det nydelige par troppede 
ud af kirken. Glade så de jo ud. Til espalier
holdets udbredte utilfredshed skulle man langt 
ned i gæsteflokken før de faktisk begyndte at 
passere gennem vores æresport af udstrakte 
arme holdende læderbolde. De første mange 
listede bagom. 

Da de sidste gæster var kommet ud, var der 
almindelig gaveoverbringning. Klubben gav en 
nydelig beplantning, medens førsteholdet havde 
skillinget sammen til en dusk på klubbens 
regning. Luskefise! 

Så kom dagens chok. Det værste, der kunne 
ske, hændte. Ethvert espalier-holds mareridt 
blev til virkelighed. DER V AR INGEN ØL!!!! 
Målløse kiggede de rødblusede på hinanden, 
og dybt rystede måtte de tage tilbage til Sumpen. 
I sandhed en sort dag i espalier' ens historie. 
Senere har Bjarne, dybt forundret, erkendt, at 
han ikke kendte til traditionen med, at espalier
holdet SKAL have MINDST en kasse bajsere 
for sine anstrengelser, og til Bjarnes ros skal 
siges, at han ikke tøvede med at give en kasse 
CARLSBERG i Sumpen ved først givne 
lejlighed. Tak for det. 

Men lad mig derfor her til sidst skære det ud 
i pap: går du, kæreB 74 'er, i giftertanker(Uche 
f.eks.), så køb allerede nu en kasse øl, for du 
kan roligt regne med, at klubbens espalier-hold 
også vil være at finde udenfor DIN kirkedør! 

JENS WERNER 
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For en gangs skyld havde B 74's repræsentanter ''jingerspitzgefuhl". 

UNDSKYLD JOHANSEN 
Noget af det, man som redaktør af et klubblad frygter mest, er at glemme en annonce. Vi er jo 

afhængige af, at der er nogle velvillige annoncører, som støtter bladet, idet et lille blad som 
RIPOSTEN - trods ulønnede journalister og stor hjælp til layout fra PETERS PEN -haret årsbudget 
på 12.-15.000 kroner. Det vil være for stor en post at trække ud af klubbens samlede budget. 
RJPOSTEN ville således ikke eksistere uden støtte fra annoncørerne. 

Det er derfor MEGET beklageligt, at vi i det seneste nummer af RIPOSTEN glemte en annonce 
fra en af vores trofaste annoncører: JOHANSEN URE OG OPTIK. 

Vi iler med en undskyldning, en ekstra annonce og en opfordring til vore medlemmer om at købe 
et ur eller et par briller til konen/manden hos JOHANSEN URE OG OPTIK på Vestergade. 

Vi vil naturligvis prøve at være ekstra opmærksomme fremover' 
REDAKTIONEN 

~Johansen 
Nytsyn Specialoptik 
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SLUTSTILLINGER 
SÆSON 1993 

Serie 4, kreds 48 
1. Østbirk IF 22 14 6 2 41-13 34 
2. Silkeborg B7 4 22 11 6 5 47-32 28 
3. Sdr. Vissing GF 22 11 3 8 50-40 25 
4. Funder GF 22 10 5 7 49-43 25 
5. Harlev IK 22 7 9 6 38-28 23 
6. Silkeborg IF 22 9 5 8 50-39 23 
7. Haarby IK 81 22 8 5 9 43-40 21 
8. stjærB. 22 7 7 8 31 -41 21 
9. Gjern IF 22 8 3 11 41-48 19 
10.Virklund B. 22 4 8 10 42-60 16 
11.Them GF 22 6 4 12 33-63 16 
12. Silkeborg B 1 22 4 5 13 31-49 13 

Serie 5, kreds 101 
1. Thorsø/Aidt IF 2 22 15 6 87-26 36 
2. Ø Bording-Balle GF 2 22 15 3 4 82-34 33 
3. Ry SK 22 14 4 4 90-37 32 
4. Silkeborg Kam. SK 1 22 11 7 4 78-48 29 
5. Silkeborg B7 4 22 10 6 6 59-43 26 
6. Gødvad GIF 22 9 6 7 49-42 24 
7. Sejs-Svejbæk IF 22 6 6 10 66-66 18 
8. GI Ry IF 22 8 2 12 48-67 18 
9. Galten GF 2 22 5 5 12 40-49 15 
10. Laasby B 22 6 3 13 45-60 15 

Serie 6, kreds 173 11 . Gjern IF 22 5 3 14 46-74 13 
12. Alderslyst BK 90 22 1 3 18 21 -165 5 

1. Herskind B 22 14 6 2 
2. Silkeborg B7 4 22 15 3 4 
3. Silkeborg B 78 1 22 12 7 3 
4. Galten GF 2 22 13 4 5 
5. Silkeborg KFUM 22 13 2 7 
6Laven-Linå IF 22 9 4 8 
7. Silkeborg IF 22 9 1 11 
8. stjær B 22 7 5 19 
9. Gjessø UF 22 8 2 12 
10. RySK 1 22 6 3 13 
11 . Bryrup IF 22 2 2 18 
12. Laasby B. 22 2 3 17 

69-32 34 
73-38 33 
63-34 31 
93-43 30 
70-55 28 
67-59 22 
60-60 19 
34-57 19 
55-58 18 
35-78 15 
30-83 6 
29-81 7 


