DER ER EN BAGSIDE VED ALT

.... OGSÅ RIPOSTEN

RIPOSTEN
Boldklubben af 1974 - Silkeborg

..... Men vores bagside omfatter kun fordele, som egentl ig
burde være forsidestof. Men så sku lle forsiden jo være bagsiden , hvilket ikke ville være en fordel.
Så bagsiden med fordelene forbliver på bagsiden, så fors iden
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 %.
DERFOR BØR DU KIGGE FORBI HOS

MARIT OG LARS
INDEN DU HANDLER SPORTS- OG FRITIDSTØJ OG UDSTYR

Ripostens reportere havde - som du kunne læse i sidste nummer - held til at f å et
eksklusivt interview med TV 2- Sportens chef, Morten Stig Christensen. læs i dette
nummer om historien bag historien.
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Hvem skal jeg tale med ?
B 74 - Silkeborg
Klubhuset
Marienlondsvej
Tlf.: 86 81 53 57

Støtteforeningen

UK -Old-boys

Sponsorudvalg

Famm
Ctlistian Sinonsen
Sko'l1øbervej24
86801391

HdgerBu::h-l..a"Sen
Falstergade 23
86829622

FinnHel1ev
Bakkevænget87
86800005

~Kn.Jdsffl

~aæJe"

Hennirg Nielsen
Falstergade12

Sanatorievej 14
86828139

KeldHel1ev

a:B<D754

Rucl:lølvej~

86815914

Bestyrelsen
Famm
FinnHel1ev
Bakkevænget 87
86800605
Næstt:rnad
ThanasJensal
VestreAlle34
86800549

Kas&rer'
NielsJørgenB. Nielsen

KimKonnerupMøller
Alnindsøvej~

86824804

KBvsKjærsgaæ:t
Fredensgade16. lll,3
86801898
SørenFæsler
Knulsgade10
86811941

L',f19~75

86827152
Nels-Henrik Bl.di
Vestre Alle 16
86811357
KeldHel1ev

ClausH. Jensen
Baggesensvej18
86810748
CtlistianSiTionsen
Sko'l1øbervej 24
86801391
John'ZackSørensen
AdlerLIJldsgade8
86811158

Lissa Juul
VestreAHe34
86800549

Old-boysafdelingen

lli1ortenRisvig
Rylevej21
86814685
CtlistianSiTionsen
Sko'l1øbervej 24
86801391
John"Z.ack" Sørensen
Adlerll.11dsgade8
86811158

John Villadsen
Hjejlevej65,2. tv.
86811887

Redaktionen

HdgerBLdi Larsen
Falstergade23
86829622

Chefredaktør
ThanasJensal
VestreAlle34
86800549

Veteranafdelingen

Søren Adsbøl
JacobPaludansvej52
86812526

steprenl<rudsal
Sanatorievej 14
86828139

FinnHel1ev
Bakkevænget87
86800605

Håndboldafdelingen

JensPeterH.Jensen

F~raf

UK

Rucl:lølvej~

86815914

Dameafdelingen

lli1orten Risvig
Ry1evej21
86814685

Benrry'Pederaen

~2fJ1.

9220AalborgØ.
98102692

Bøgebii<løl:D,G~

SamDemirel
Skolegade692. th

æ53Them
86848046

John Villadsen
Hjejlevej65.2. tv.
86811887

BemyRøm
L'Jf1Qb'ygade69
86815846

TRYK: HEDETRYK, ÆROVEJ .t - LA \'OUT: PETERS PEN

Mlg:!rlsf<jæ
Serup Tirghøjvej2
0032L..ermirg
86855815

Niels-HenrikBLdi
VestreAHe 16
86811357

Nytårshilsen fra formanden
I min nytårshilsen for et år siden kunne jeg konstatere,
at klubben i 1992 havde opnået to oprykninger (I.
holdet og OB II), samt - ikke mindst - at vores serie 6hold var sluttet helt i bunden af rækken, bl.a. som følge
af problemer med at sætte hold, udeblivelser m.v.
Spørgsmålet forud for 1993 -sæsonen var detfor
naturligvis først og fremmest, hvordan disse hold ville
klare sig i 1993.
Svaret er kort: over al forventning!
I. holdet fik lidt tilgang og bestod således af en
blanding afde gamle B 74 'ere ognogle yngrekræfter på
omkring 30 år. Holdet tordnede derudad fra sæsonstarten,
så det havde råd til en mindre formnedgang i efteråret.
Det blev til en flot andenplads, hvilket betyder, at B 7 4
i 1994, for blot anden gang i klubbens historie, har et
serie 3 hold.
Vores andethold i old boys, som debuterede i Brækken,klaredesigganskepæntogsluttedesomnummer
seks, kun seks points fra førstepladsen i en særdeles
jævnbyrdig række.
Og så historien om "Den grimme Ælling": serie 6holdet. Efter en mildest talt miserabel indsats i 1992
blomstrede holdet op fra starten af 1993. Efter fem
kampe havde man nået samme pointtal som i hele 1992.
Det blev til ialt 15 sejre i 22 kampe, hvilket betød ~n flot
andenplads og oprykning til serie 5. Der er naturligvis
flere årsager til denne forandring:
- mange kampe blev spillet en hverdagsaften.
- der har været flere spillere at vælge imellem.
- en stor og ihærdig indsats afholdleder Jørgen
Henriksen.
- spillernes indstilling har været anderledes.
Især sidstnævnte har været vigtigt. Vi har således ikke
haft problemer med at samle spillere eller oplevet de
kedelige sidsteøjebliks afbud, ligesom alle har sagt JA
TAK til at spille, nårde blev spurgt. En positiv oplevelse,
som jeg håber vil præge klubben i det kommende år.
Også klubbens øvrige hold har klaret sig flot.
Året startede med en oprykning i håndboldafdelingen,
hvor førsteholdet rykkede op i serie 2 efter en suveræn
sæson. Serie 4-holdet sluttede midt i rækken. Vi har i
indeværende sæson tre hold i håndboldafdelingen.
De øvrige fodboldhold sluttede '93-sæsonen således:
Serie 5 blev nummer fem efter i lang tid at have været
med i toppen. Først i slutningen af efterårssæsonen blev
holdet hægtet af. En flot indsats.

OB I sluttede en lidt sløv sæson som nummer seks.
Med de mange ældre fodboldspillere i klubben må der
være mulighed for at gøre det lidt bedre i 1994.
Veteranholdet klarede sig pænt i anden del af
turneringen, hvor man spillede i C-rækken. Her blev det
til en suveræn andenplads.
Dameafdelingen måtte igen i år se sig hevist til
andenpladsen. Nu må det snart være B 74's tur til at
vinde rækken!!!
Vores fire andenpladser i fodboldturneringen blev
suppleret med tre andenpladser i årets Hjejle Cup, hvor
både dame-, herre- og oldboys-holdet blev nummer to.
Alt i alt en forrygende sportslig succes.
Udenfor fodboldbanen sluttede Støtteforeningen
regnskabsåret med et pænt overskud på 22.000 kr. Et
beløb som faktisk burde være ca. 3. 500 kr. større, da en
udgift vedrørende I 992 er blevet bogført i 1993. Vi er
nu helt ovenpå igen med en positiv egenkapital i
Støtteforeningen. En afårsagerne til det pæne resultat er
naturligvis CARLSBERG GRAPE CUP, som gav et
overskud på ca. 11.000 kr. En stor tak til Erik Kvorning
fraCARLSBERG. Vihåberpåengentagelseafsuccesen
i 1994.
Endvidere skal "Støtten" roses for et godt initiativ i
forbindelse med Riverboat-festivallen, hvor en flok
medlemmer solgte pølser på Nygade. Dette tjente vi ca.
5.000 kr. på.
Huslejeforhandlingerne er ikke helt på plads endnu,
men vi kører ligeså stillevidere efter den gamle kontrakt.
Der skal lyde en tak til alle de efterhånden mange
medlemmer, som yder en indsats for klubben i årets løb.
Uden en sådan samlet indsats ville en klub som vores
ikke kunne klare sig.
1994 vil blive et særligt år for klubben. Selvfølgelig
fordi vi aldrig har været bedre repræsenteret i hverken
håndbold eller fodbold, men i endnu højere grad fordi vi
fylder 20 år. Det vil vi fejre. Gode ideer til festlige
indslag og lignende modtages meget gerne.
B 74 vil gerne takke vore sponsorer og annoncører for
et godt samarbejde i 1993. Vi er allerede i gang med at
forberede 1994-sæsonen, hvor vi håber på at fortsætte
det fiugtbare samarbejde.
Til slut vil jeg gerne ønske alle '74-ere med familie,
alle sponsorer og annoncører samt venner af huset
GODT NYTÅR.
Jeg glæder mig til 1994.

FORMAND FINN
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PUCK OG PYLLER
Den sidste lørdag i oktober havde en
klynge mere eller mindre velbalancerede
individer valgt at træffes i de famøse lokaler i
Stadionhusets cafeteria. Årsagen var den årligt
tJlbagevendenede begivenhed, afslutningsfesten i B syv fire; klubben hvis hyppigst
gentagne aktivitet i år har været det sure slid
det er at fejre de utallige oprykninger. Feste~
startede med det obligatoriske ædeorgie.
Det må fortsat stå hen i det uvisse, hvorledes
det under rnadindtagelsen lykkedes deltagerne,
111 trods for munde fyldt med alskens delikate
dinosauruskød , at frembringe så meget
LAAAAAAAARM, at det vil få et propfyldt
tyrkisk fodboldstadion ved en Europa Cupkarnp til at lyde som en pavebisættelse i
Vatikanet.
Hvorom alting er, efter at folk havde fået
bøvset af, og de svinske kommentarer så småt
var ved at tage til, såvel i omfang som i karakter,
tonede Mørch, som han har til vane, frem i
egenskab af quizzzzzrnaster.
Han havde i samarbejde med sin kødelige
(med streg under kød) broder, den utæmmelige
Murer, frembragt en quizzzzz, og ikke bare en
quizzzzz, men en rnuzikquizzzzz.
Kombattanterne var på den ene side hold A,
kaldet "Musklerne", bestående af d' herrer
indsmiderne Tonny og Finn, mens · hold B
udgjordedes af den danske lærerstands to mest
ynkelige resultater p"å lærerserninarernes
håbløse uddannelsesprogram, Charlie og Palle.
I denne unikke og virkelighedsfjerne
sammenhæng fik de den "ene gang i livet"oplevelse at blive kaldt " Hjernerne" .
Muzikquizzzzzen spændte fra katagorier som

"Fra hvilket land kommer kunstneren" over
"Hvem lavede oprindeligt nummeret" (en
katagori, der fik Glamrockeren John Villadsen
til at knibe en enkelt nostalgisk tåre) til den lidt
mere særprægede katagori ''Gæt en kendt B
74'er" (utroligt at de ikke kunne gætte, at den
hollandske sild Sam Brown naturligvis var lig
med Mulle!)_
Inden sidste runde stod to ting klart. l ) De
medvirkende havde et musikkendskab som en
bengalsk tiger i brunst. 2) Alting kunne stadio
ske - sidste runde blev afgørende_ Katagorie~
var "Gæt en sportsgren" og her var spørgsmålenesabsurditet og vanvid proportional med,
JO længere man korn frem i quizzzzzen_
"Unbelievable" var selvfølgelig basketball
("The Dream Team"s slagsang). "Bridge Over
Troubled Water" var naturligvis ___ bridge_
Lidt sværere var det, at et nummer med den
amerikanske gruppe TOTO skulle forbindes
med fodbold,j ævnfør sommerens tipsturnering.
Helt grotesk blev det dog først, da det sidste
nummer tonede ud afhøjttalerne. "Bag de røde
bjerge" med Kliche. Blev der her tænkt på
skisport, når Niels-Henrik kommer til skade
ved at køre ind i en klippevæg, fordi han midt
i et slalomsving absolut skal frisere sig??? Nej,
forklaringen stak dybere end som så.
Sportsgrenen, der skulle gættes, var naturligvis
ISHOCKEY, fordi nummeret er optaget i
PU( C )K Studiet. Go' daw do! Dette indslag fik
flere deltagere til på det nærmeste at gå i koma
af hysterisk latter. Man må medgive Mureren,
at hans 14-tirners slid med frembringelsen af
denne noget anderledes rnuzikquizzzzz, var
givet godt ud.

~Johansen
NytlJll
Henning~.

Specialoptik

v.....V.. DwlWIØIW• Avle . ..., SllUllorg. TH.

86821483

Vindere af quizzzzzen blev "Musklerne", og
de fik som præmie et samlerobjekt afhidtil uset
karakter.
De modtog hver en T-shirt påtrykt et stort,
yderst vellignende billede af Sjæfen med det
obligatorisk strittende øl-hår og med
billedteksten: "Amtsmester i foxtrot 1962". I
sandhed kitch for viderekomne.
Vinderne smilede forlegent, da de så den
flotte præmie. Indeni var de nok lidt stolte ved
tanken om at eje verdens to eneste trøjer af
denne art.
"Hjernerne" fik som tak for deres alternative
indsats hver en nødhjælpspakke indeholdende
alt fra færdig- lasagne til atarnon. Herefter
begynder tingene at stå lidt mere uklart. Der var
vist noget med et ostebord, øl til ti kroner, skrig
og skrål.
Jo, så var der også dans . Det fåtal af
fruentimmere, der var mødt frem, fik i sandhed
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lov til at få rørt lammekøllerne. Ikke mindst
den smidige tusindkunstner Risvig Senior fik
bevist, at han ikke har glemt de mange lanciertimer på Frk. Andersens Danseskole, dengang
han blot var den lille Jørgen med knæstrømperne.
Alt i alt en forbandet skæg aften, som dog kun
var opvarmning til næste års galla-afslutningsfest i anledning af 20-års jubilæet. Dette
slog Formand Finn i sin tale fast på noget, der
lignede rigsdansk.
Godt han ikke fik en mikrofon.... Så kan vi
blot håbe, at rigtig mange B 74 'ere i god tid vil
være med til at lægge en indsats i, at vi far fejret
jubilæet med pomp og pragt. Og så må vi også
håbe , at ALLE B 74'ere, fra dame- til
veteranafdeling, vil møde op og gøre dette til
århundredets allerstørste jubilæumsknald!

, .........................,
ÆNS WERNER

I Der indkaldes til
I

I
I

:
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:

ordinær
generalforsamling
i B 74
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:
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I
I
I
I
I

DEN 24. FEBRUAR 1994 KL. 20.00 I SUMPEN.
Dagsorden ifølge vedtægterne . Forslag, som ønskes behandlet på
generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest torsdag den. 17.
februar. Bestyrelsen stiller forslag til ændring af klubbens formålsparagraf. Den
nye formålsparagraf forslås ændret til:
"B 74 er kendetegnet ved, at det er lysten, der driver værket Der dyrkes
konkurrenceidræt i en form, der tilgodeser det enkelte medlems ønsker og behov.
Alle er velkomne i klubben - uafuængig af sportslig kunnen eller anden adfærd.
Såvel den sportslige som den sociale aktivitet er præget af, at fællesskabet dyrkes
som det centrale element i foreningens arbejde. B 74 er et alternativ til kommunens
øvrige idrætsforeninger, og klubben skal til enhver tid være uafuængig af andre
foreninger"
BESTYRELSEN
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VETERANNYT

SIDE SEKS OM OG AF SERIE SEKS
Endelig, endelig endelig! !!! Så gjorde
de det sgu ' , de stærke boldbegavelser fra DET
STÆRKE HOLD: serie 6. Med strålende spil;
en taktisk forståelse for spillet, der sagde SPAR
7 til al form for Tommy Troelsensk
pauseskvalder; en glæde ved selve spillet som
enhver kuwaitisk oliesheiks bedstemor ville
misunde dem; et sammenhold som end ikke
selvsamme oliesheikes haremsdamer kan
præstere; og måske også den portion held, der
skal til, lykkedes det B 74 ' s dejlige dynamitdrenge fra serie 6 at nå det, som jeg i mange år
har talt for, nemlig oprykning til serie 5.
Talentet har været der i mange år, spillet har
bare haft lidt svært ved helt at kunne leve op til
de store visioner, men endelig lykkedes det
HURRA, HURRA, HURRA og tre gange
ØV!!!!!! Ja, I læste rigtigt: ØV!!! 1 stod der sgu' .
Men hvorfor nu det? Hvorfor nu stille sig an
med dette buh-råb midt i en lykkelig stund,
hvor glæden skulle sprudle ud over hele den 19
år gamle klub?
Jo, for hvordan skal det gå med RIPOSTEN,
hvis der ikke i dette velesimerede og vidtberømte
organ findes en SIDE 6 OM OG AF SERIE 6???
Har I tænkt på det? Det har I jo nok, for der har
jo været et enkelt nummer eller to af bladet,
hvor der ikke var noget om serie 6, bl.a. på
gnmd af travlhed med teater, flytning osv. , og
så også det beklagelige faktum, at jeg - af en
eller anden ufattelig gnmd - ikke opnåede at
del lage i ret mange kampe for holdet, og derfor
ikke følte mig berettiget til at skrive om det
Men alt dette taget i betragtning, så dukker
spørgsmålet uværgeligt op: HVAD ER EN
KLUB VÆRD UDEN ET SERIE 6-HOLD???
Ingenting, vil enhver inkarneret serie 6-fan

selvfølgelig sige, absolut ingenting. Derfor er
der kun en eneste ting at gøre, og her må vi håbe·
på, at den sportslige ledelse af klubben ikke
helt har glemt, hvad det vil sige at spille på et
hold som serie 6.
Derfor må den tage skridt til, at vi hurtigst
muligt ser at få meldt et serie 6-hold til, så
klubben igen kan vise det store fommt, som den
i så mange år har været kendt for.
Lysten er der, spillermaterialet er der, og helt
bortset fra det, hvem kan så undvære, at klubben
skal have kampe søndag formiddag??
Vi forsøgte os jo for et par år siden med to hold
i serie 6, hvor enkelte velholdte koryfæer
dukkede frem fra mølposen og henryk.1: hengav
sig til en god gangmorgen-bol(d), måskeenkelte
af disse kunne tænke sig at være med i kampen
om at smide et par gram, og deltage i en gang
seriøst serie-underholdning.
Eller skulle der mon alligevel blandt de nye
i klubben kum1e findes nok til et helt hold?
Spørgsmålene er mange, svarene sikkertligeså
mange, ja det skulle endda ikke undre mig, om
der var flere, men en ting er sikkert: vi må i gang
med bestræbelserne, lobbypolitikken m.m., og
begive os i gang med at få stablet et hold på
benene, så vi under mottoet: "6 ' et er ikke noget
man bliver, 6' et er noget man er" igen kan høre
råbene fra de to-tre talstærkt, rødøjede og
tømmermandsbefængte fremmødte gjalde ud
over DET STÆRKE HOLD fra serie 6, når de
tromler henover grønsværens fine
månelandskab.

MOGENS

Efter et meget velsignet møde på Svostrup kro blev Stephen (med ph) forfremmet til
herligheden og erstattet af Kim, der under bod, lidelse og lovsang fra Esajas' bog kapitel 61 , vers
11 reciterede: "Kom, så skal jeg gøre Jer til første bold i B 74" . Med disse viise ord, og under
indtagelsen af diverse rusmidler, blev et tronskifte på veteranholdet cementeret. Senere på natten
kumle man finde den nye holdleder og hans trofaste følgesvend Kassereren vælte nmdt på byens
disko-dasko steder, påråbende midaldrende mænds begyndende potensproblemer og
næsehomspulverets lyksalige virkning. Udmærket. Som Niller udtalte med smisksmil: "Tænk på
disse unge kvinder, der med sine 17-18 år på bagen står på højden af sin kvindelige ynde, som
tydeligt ses bagpå de nedringede kjolers ringeskjulende kvindelige formers .. ." Men lad nu det
ligge. "Kære Stephen (med ph). Vi siger farvel til holdlederen! Persienneme er trukket for, låget
er sat på, emhætten er slukket, wigwammen er brændt ned, fodbespisningen er slut. For sidste gang
skal vi mødes mellem komfuret og knytnæven, for sidste gang er d-q ,varmt klædt på og god mod
dyr. Kort sagt: du har trukket dig i en ung alder. Hvis du bare havde holdt dig til dry martinier. Du
har igennem årene oplevet den dybe fortvivlelse efter tabet af en kostelig flaske. Du har oplevet,
at alt hvad du kan li' enten er ulovligt, umoralsk eller fedende!" Vi har alle oplevet denne sentens
i klubben: "Sannepige!'', udbryder Stephen(med ph) og falder på knæ. "Har du glemt disse aftener
på Stadion. Vi sad i solnedgangens skær. Måneskinsbadning i klubbens håndvask. Vi var unge,
letsindige! Den aftenjeg drak Milan øl af dine højhælede sko. To en halv liter. Denne kunne have
rummet mere, men du har indlæg. Åh Sankepige" "Jeg hedder altså Sanne! "Lad os ikke skændes
om småting. Det er rigeligt, at du vil dræbe noget fint og smukt ved din tidlige hjemtur fra
SUMPEN. Gift dig med mig, og jeg skal aldrig se på en anden hest, Skannepige". "Nej , jeg er bare
så bange for, at når vi har været gift et stykke tid, så møder du en ung pige og glememr alt om mig!"
''Nu må du ikke være så fjollet, Slankepige. Jeg skriver til dig en gang om ugen!!!! "
Med disse vi ise ord sige vi stor tak til Stephen (med ph) for sit engagement på veteranholdet
og velkommen som menig indpisker. Tillykke med din nye titel: Mik Fod.

DERES JULEMAND- HAM DER SMUTTER FRA SUMPEN

REIMAR
50 medarbe1dere slår klar Ol at yde den bedst tænkelige service og rådgivning.

6.000 kvm. under tag med total-sortiment inden lor

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

Y

STYRKER KULTUREN V

...på Nørrevænger 11

SILKEBORG TØMMERHANDEL~' .

Nørrevænger 11 Posrbox 310 · 6600 SilkebOrg
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ODENSE
TUR/
RETUR
Tidspunktet var regattaugens søndag. Med
kanonslag i ørerne og gigantfyrværkeri i
baghovedet tog Formand Finn, undertegnede
samt fotograf afsted mod den fynske metropol.
Opgave: kræs for RIPOSTENS læsere - lav
interview med mediestjernen Morten Stig
Christensen.
Spørgsmålene til interviewet blev til under
bilturen, bl.a. på baggrund af et flere måneder
langtresearcharbejde fra Finns side(hanhavde
medbragt tre avisudklip med tidligere Morten
Stig interviews).
Vi nåede til TV-stationen i det nedlagte
kvægtorv på Ruggårdsvej i Odense midtby i
god tid inden det aftalte interviewtidspunkt
klokken 15. Alligevel kom Morten og hentede
os i receptionen godt et kvarter inden aftalt. Vi
satte os i medarbejderkantinen, og til trods for
stationens katastrofale budget var der råd til en
sodavand af ikke ukurant karakter til hver.
Interviewet, som I kunne læse i hele sin
længde i sidste udgave af RIPOSTEN, forløb
over al forventning. Manden, der så absolut er
lige så sympatisk i virkeligheden, som han
virker på flimmeren, talte uafbrudt i hal vanden
time, kun forstyrret af vores tåbelige spørgsmål.
Man må tage hatten af for en mand, der gider
bruge så lang tid på at snakke med et par
fuldstændig ukendte jyder fra en fodboldklub
med så relativt ra medlemmer som vores. Hvis
han gik ind i politik, havde han et sikkert
folketingsmandat hjemme ...
Det interessante ved at sidde 1
personalekantinen, var at se det opbud af
kendisser, der slog deres vej forbi. ClausElgaard
var forbi med en besked til sin chef, og minsanten
om følelsespornografen Camilla Miehe-Renard
fra konkurrentens "Grå ama-Zone" ikke også
kom derind i fællesskab med sin faster,
nyhedsværten Isabella. Sidstnævnte ser iøvrigt

ikke så godt ud med fedtet hår og uden makeup. Man følte sig næsten som en journalist fra
SE&HØR.
Efter det vellykkede interview kvitterede
Formand Finn med en glimrende årgang Pinard.
Morten takkede benovet og inviterede os i
samme åndedrag til at overvære aftenens
sportsprogrammer. Vi modtog naturligvis
tilbuddet med kyshånd og drog derpå det korte
stykke ind til byen, for at ra os en opstrammer
ovenpå den krævende journalistiske
pragtpræstation.
Især
den
noget
tømmermandshærgede Finnemand trængte
kraftigt til et krus TREO.
Ved sekstiden vendte vi tilbage til stationen,
hvor Morten fik en af sine piccoloer til at følge
os ned til sportsstudiet. Forventningsfulde satte
vi os og ventede. Regissøren Bjarne Frost kom
med friskbrygget kaffe til os, men selv de
dejlige Melitta-dråber kunne ikke måle sig
med, da vores allesammens sukkerstang Line
Baun Danielsen entrede studiet med ordene:
"Næ, har vi gæster idag?'', sagt i det sensuelle
tonefald, som kun hun mestrer til perfektion.
Så gik WEEKENDSPORT i luften. Line kørte
showet totalt. Utroligt at opleve hvor uforberedt
det hele virker, og så kører det alligevel så
professionelt. Det er vel også kun sande
professionelle, der kan tillade sig at optræde,
som var de amatører, uden det hele går i kage.
Det længste indslag var fra dagens World
Cup-løb i cykling. Midt under indslaget udbrød
Line: "Se, derermin helt. Erhan ikkelækker!",
med henvisning til en stærkt svedende Chiesa
fra Carrera-mandskabet. Herpå spurgte Bjarne
Frost, der vel nærmest kan betegnes som en
blanding mellem en cirkusklovn og Søren
Gericke, hvad hun egentlig lavede i Frankrig,
dahundækkedeTourdeFrance. "Jeg arbejdede
da .. og så på cykel ben'', svarede hun med største
selvfølgelighed. Herefter drejede den gale
regissør emnet ind på, om hun egentlig ikke
syntes han ligner Indurain, eftersom han selv
har fødselsdag på den samme dag som den
andalusiske cykelstjerne. " Jo", svarede Line til
vores alles forundring, men meningen blev
klar, da hun fortsatte: "alle cykelryttere har
nemlig sådan nogen spaghettiarme".
Efter udsendelsen, hvor vi heldigvis fik taget
nogle billeder af studieværten, var vores
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Line Baun Danielsen
midt i projektørernes
skær
mundsavl ved at flyde over. Ikke kun på grund
afLine, men i endnu højere grad, fordi tankerne
var begyndt at kredse omkring en
quarterpounder. Ergo vi tog ned til onkel
McDonald og kværnede et dejligt, nærende
måltid.
Så den sidste tur tilbage til Kvægtorvet. Vi
skulle overvære dagens Superligaudsendelse,
men først var vi så heldige at ra lov til, sammen
med de andre tilskuere, at deltage i en
rundvisning. Det var meget skægt at se hele
svineriet. Vidste I iøvrigt, at et 30 sekunders
reklameindslag i den bedste sendetid koster ca.
77.000 kroner pr. gang. Noget siger mig, at B
74 ikke skal starte en hvervekampagne til
klubben over TV 2' s reklameblokke!
Så startedeudsendelsen. Vi havde raet besked
på, hvornår og hvornår ikke vi skulle klappe .
F.eks. skulle vi klappe, når Ole Kjær kom ind,
men ikke da Lars Høgh kom. Derimod skulle vi
klappe, når han gik. Sådan er TV-mediet så
underfundigt.
Indslagene fra Superligaen var en fornøjelse
at overvære, ikke mindst fordi Michael Hansen
den dag havde valgt at sænke AGF med to

pletskud, så de rødblusede superligadrenge
kunne tage hjem til Silkeborg med en 2-1 sejr
i bagagen.
I studiet var også Frank Arnesen til stede, og
han er jo (desværre) aldrig mundlam, så det
blev også ret fornøjeligt.
Efter udsendelsen tog Morten Stig imod
spørgsmål fra publikum, men inden vi gik,
nåede han da at ra sagt "Tak for idag" til os og
"Jeghåber,Ikunne bruge interviewet til noget".
Jo takt
I bilen hjem glædede man sig over, at man
ikke var Morten Stig. Efter hver udsendelse
evaluerer de nemlig programmet, så der gik et
stykke tid endnu, inden han var hjemme ved
lillemor og ungerne.
Vi andre var også godt trætte efter en dag
mættet med indtryk. Totalt udmattede nåede vi
til Silkeborg ved halv et-tiden om natten.
Dynerne kaldte, og som studerende var man
glad ved tanken om stadig at have en måneds
sommerferie tilbage.
Stakkels, udbombede Finn kunne derimod se
frem til endnu en travl arbejdsdag. Godnat!
JENSWERNER
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Gjerulffs Kunsthandel
Van Gogh , Matisse, Jorn, Rubens ,
kubister, surrealister, anarkisterog statister
(vi ka ' en farlig masse svære ord her på
bladet!).
Alverdens malere på alverdens museer.
Det kunne snildt tage en menneskealder,
hvis man skulle se dem alle sammen - for
slet ikke at tale om det rent finansielle!
Nææh, så er det nemmere og billigere at
tage på Nygade 26. Der kan du købe Van
Goghs '"SOLSIKKER" foren "tudse" - lige
til at hænge op. Flot indrammet og det hele.
Den er måske ikke helt ægte, men man må
røre ved den.
Bente og Henrik Fjeldgaard driver på
Nygade 26 bytikken " Gjerulffs
Kunsthandel " . Forretningen har
specialiseret sig i indramning,
udsmykningsopgaver for private firmaer
og off. institutioner, og så selvfølgelig
plakatkunst af,enhver art.

Forretningen åbnede i 1988 med 5
indehavere. Men de seneste 2 år har Bente
og Henrik - med hjælp af en
indramningsspecialist - drevet forretningen
alene.
Henrik har iøvrigt en fremtid langt bag
sig som hyperfalig højre ving på
håndboldholdet SilkeborgHardcasters (nu
fussioneret med B.74). Henrik husker
endnu da han scorede til 2-1 et kvarter inde
i anden halvleg i oprykningsslaget mod
Jaungyde hin mindeværdig dag tilbage i
1967.
Den karriere har både tyngdeloven og
ældreforsorgen dog sat en stopper for, idet
Henrik dog stadig forsøger sig på fløjen.
Til slut: Vi er afhængige af den støtte, vi
rar fra vore mange velvillige sponsorer.
Støt dem der støtter os.
Husk det.

STØT VORE ANNONCØRER

----DE STØTTER OS-----

Hernrik Fjeldgaard uden for butikken.

~lff8
KUNSTHANDEL

NYGADE 26A - 8600 SILKEBORG
Byens specialforretning med
grafik, plakater og indramning.

INGEN OPGAVER ER FOR SMÅ
ELLER FOR STORE. KIG IND
- BLIV INSPIRERET OG GØR
EN GOD FORRETNING MED
GJERULFF'S KUNSTHANDEL
NYGADE 26 A - SILKEBORG
V/Henrik Fjeldgaard - den
bedste højre wing i B74
håndbold.
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KLUBBEN TILBAGE
TIL MEDLEMMERNE
Et af de mestkendetegnende forhold vedB 74
er forsøget på at gøre det hele mere demokratisk
end normalt. Klubbens medlemmer er "voksne
mennesker", der mener, at de godt kan tænke
selv. Dette kan også ses i bestyrelsens forslag
til ny formålsparagraf (se iøvrigt andetsteds i
bladet),hvorder bl.a. står, at man skal tilgodese
det enkelte medlems ønsker og behov.
Et af de mest tydelige resultater på denne
indstilling findes i, at der i klubben, i hvert fald
på mandesiden, aldrig har været trænere, og at,
som en konsekvens heraf, holdene stilles af et
udvalg bestående af spillere fra diverse hold.
Det er jo meget godt altsammen, men alligevel
kanman ikkeundgå, atdernogengange brokkes
over f.eks. spillerudtagelser. Endvidere har vi
fra udmeldte medlemmer hørt bemærkninoer
b
om "sammenspisthed" og klikedannelse. Og
det er måske heller ikke helt skudt forbi på
visse områder.

måske mere at la dem til at aflevere dem igen.
Spørgsmålene bør indeholde emner som:

Da disse er nogle ret ubehagelige etiketter at
have hæftet på sig for en klub, hvor målet er, at
alle skal være tilfredse, må man jo prøve at gøre
noget ved problemerne.
Men problemet ved dette er jo netop
"problemet", for hvad er "problemet". Jeg har
selv lidt svært ved at sætte en finger på noget
konkret, men jeg hørernok også til den tilfredse
del af klubbens medlemmer, som jeg iøvrigt
også tror er langt den største.
Det skal dog ikke hindre mig i at komme med
dette forslag til klubben: lav en
medlemsundersøgelse. Ikke noget stort og
voldsomt, men blot et spørgeskema på max. en
side med en række spørgsmål. Spørgeskemaet
skal så uddeles til (allerhelst) samtlige B 74 'ere
fra dame-, over herrefold boys/veteranfodbold
til håndboldafdelingen, såvel aktive som
passive. Problemet i denne forbindelse er måske
ikke så meget at la folk til at udfylde dem, men

4 UD AF 5 VIL TJENE PÅ AT SKIFTE
Vores erfaringer viser, at 4 ud af 5 vi] 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 ...

*Er du tilfreds med den måde holdene stilles på? Hvis ja, hvorfor er det godt; hvis nej,
hvordan kan det gøres bedre?
. *Mener du selv, at du spiller på det hold, du er berettiget til? Hvis nej hvorfor tror du
ikke, det forholder sig sådan?
* Hvordan føler du træningsgangene forløber? Hvad er godt ved træningen - hvad kan
gøres bedre? Hvordan er træningen tilrettelagt - er en gang om ugen i turneringen
passende?
*Hvordanfoler du kampene forløber? Hvad er godt ved kampene - hvad kan gøres bedre,
f.eks. omkring udskiftmnger, holdledere, anførere? Hvordan er stemningen - er der
opbakning nok omkring holdene - hvordan kan den evt. gøres bedre?
*Føler du, at deter svært at bliveaccepteret i klubben, som kammerat såvel som spiller?
Hvis Ja, hvad er det, der gør dette muligt; hvis nej, hvad hindrer dette?
*Hvordan er det sociale liv i klubben m.h.t. stemning, fester, samtaler osv. Har du evt.
nogle gode forslag til, hvordan vi kan gøre det sociale bedre?

Spørgeskemaet kunne så samtidig sagtens
bruges som den rette anledning til at lave en
lille konkurrence, hvor man skal gætte, hvilken
placering de forskellige fodboldhold ender på,
når turneringen engang er færdig til efteråret
1994. Dette kan godt laves, så det samtidig
sikrer anonyme besvarelser på resten af
spørgeskemaets spørgsmål. Den/dem, der
gætter rigtigt eller er tættest på, kan så løbe af
med en flot gevinst, enten i form af en fed
sponsorgave eller et gavekort af en art betalt af
klubbens bugnende pengeskrin.
Det vil både give folk noget at tale om og
samtidig vil det øge muligheden for at la rigtig
mange svar ind. Evt. kan bestyrelsen jo efter et
stykke tid også afsætte tidsressoucer til at ringe
rundt og rykke efter spørgeskemaerne.
Det ville derefter være oplagt at tage

ben1: a. andersen

0 JYSKE BANK
--

-

--

-

-

--

resultaterne afundersøgelsen op på spillermødet
den 19. februar eller ved en anden lej lighed.
Det er klart, at bestyrelsen også bør diskutere
reultaterne med henblik på evt. ændringer eller
opfølgning på diverse gode medlemsideer.
Dette var bare et forslag, og hvis det er helt
hen i vejret, kan man jo bare lade være.
Bestyrelsen skal dog vide, at hvis det er noget,
de kunne tænke sig at arbejde videre med, så vil
jeg gerne være behjælpelig med f.eks.
udformning af spørgsmål og opstilling af
spørgeskema. Det er nemlig i al beskedenhed
en af de la ting, jeg faktisk har beskæftiget mig
med tidligere.
Og så kunne medlemmerne jo også blive hørt
for en gangs skyld.

JENSWERNER
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BLIV KENDT PÅ DIN

LEGEMSDEL
Mange udmærkede mennesker er i tidens løb
blevet kendt på deres legemsdele. Dette skyldes
primært defekter omkring disse,j ævnfør Tycho
Brahe og sin næse; Vincent van Gogh og sit øre;
Christian den Fjerde og sit øje; Harald Blåtand
og dennes blå tand, og så videre og så videre i
en uendelighed.

Hvorfor nu bringe det på bane, vil mange jo
nok spørge sig selv?
Jo, vil vi fra redaktionen derpå svare, fordi
også i B 74 er der visse personer, som gør sig
bemærket på grund af deres legemsdele. Vi
nævner i flæng:

JOHN BLÅLÅR har for eksempel i den senere tid fremvist et pragteksemplar.
CHRISTIAN BLÅØJE, som har kigget for dybt i en andens hånd/albue.
KENT KLISTER, som aldrig viser sig på en fodboldbane, uden at han er tapet ind til
ukendelighed.
CYRANO DE KUMAR som visse ondartede rygter påstår er ophavs- og
inspirationskilden hl eventyret om Pinoccio.
KIM FOD som ingen nulevende vistnok nogensinde har set på en fodboldbane.
DAVE DØGNBRÆNDER, der ifølge rygtet løber/piler/bener afsted alle døgnets 24
timer
POTE-PEDERSEN (JOHN), som konsekvent og katte-pote-kælent berører enhver
fodbold indenfor en omkreds af to kilometer, så den i hvert fald hurtigt kommer udenfor
omkredsen.
BETTE BRUNO, hvor det jo ikke kun er en legemsdel, men dem alle, man kan henvise
til (undtagen et par enkelte vi ikke skal komme ind på her - det er jo trods alt ikke et
smædeskrift!)

Generalforsamling i "Støtten"
Det dynamiske erhvervslivs svar på Chuck
Norris - Niels Rex Buch - blev under applaus
valgt til ordstyrer og videregav straks ordet til
klubbenskarriemagnet-KlavsK. , derpå vanlig
selvsikker måde gennemgik støttens arbejde i
93. En stor del af de 21 fremmødte var af den
overbevisning, at kunne man holde Søren F.,
Poul Ø. og Miljøvogterens spørgelyst nede,
ville man på rekordtid kunne kaste sig over det,
man var kommet for: Sandwich og øl ad libitum.
Forinden skulle der lige konfirmeres et
ægteskab mellem den økonomiske og sportslige
succes i 93.
Herr Fod udbasunerede regnskabet i kønne
omgivelser, og selv om der blev mumlet noget
om Nordisk Fjer, må man endnu engang
konstatere, at kun fantasien sætter grænser for,
hvad man kan spørge om! Selv en diskussion
om vores nyvalgte revisors mellemnavn er
Bøvstruk, Bødestrup eller Bådlav, kunne ikke
afholde en noget omtåget KFUM'er (navnet
tilbageholdt, red.) fra at stille sig skepsis over
for Rex Buch/Klavs K. ' s evner i Grape Cupens
dartturnering' Udmærket.

Danica

Dette var kun et lille udpluk afkendte B 74 'ere. Der findes mange, mange flere, som vi sikkert
nok skal komme efter en anden gang.
MOGENS POPHÅR
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Arkitekt Esben Pedersen·
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En bemærkning om at kun folk med nøgle til
klubben har fuldmagt til at stå bag baren, fik
hurtigt dæmpet spørgelysten så meget, at enkelte
personer kunne konstatere, at synkronbrødrene
- Fæster og Købmanden manglede. Et kup
lurede og flere med julelys i øjnene, kunne
allerede se sig selv som fremadstormende
karrieremagere i Støttens bestyrelse- suppleret
med gratis bil, charterture og sikker plads på
førsteholdet. 135 senede og muskuløse kilo
samlet under navnet Klavs K. fik dog hurtigt
slukket julelysene og bragt forsamlingen til ro
under trussel om rigsret og inddragelse af gratis
øl.
Enkelte prøvede med smiskesmil, og Kræn at
foreslå Klavs som formand for derved at kunne
tiltuske sig et antal gratis øllerter.
Billigt - men effektivt, for under den senere
påberåbelse af bestyrelsesplads blev
Købmanden og Stephen genvalgt til styrelsen
under middelmådig bifald fra de unge løver.
Slutteligt takkede ordstyreren for god ro og
orden og mindede om islag ved baren og deraf
risiko for faldulykker.
Bruno Bæ!
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SWAMP BILLS 90274EN JULEHISTORIE
Julen nærmede sig i den mondæne
rigmandsforstad Swamp Hills med
postnummeret 902 74. I en afliebhavervillaerne
boede familien Walsh bestående af far, mor og
teenagetvillingerne Per og Peder Walsh.
Tvillingerne havde en grim vane med altid at
drive hinanden til vanvid. Per Walsh drillede
sin bror med dennes tilsyneladende aftagende
hårpragt, mens Peder, der godt nok mere var til
at give Per skulderslag og mavepwnpere, når
denne var en rigtig lille drillepind, heller ikke
gik af vejen for at kommentere Pers noget
overdimensionerede tandsæt og maveregion.
-Man kan sgu' ikke se, om det er en skaldet
isse eller bare en lettere behåret røv, du render
rundt med ovenpå skuldrene.
-Hold din kæft din blæverfede bæver, eller du
bliver smidt af!
Samtalen mellem de to var den sædvanlige,
da de selve juleaften tog ud forat købe julegaver.
Det havde de ikke lige nået endnu. De kørte i
Peders nyerhvervede BMW, som han kaldte
"Auken", for noget skulle den jo hedde.
Pludselig kunne de se, at på et gadehjørne
stod alle deres fælles venner samlet. Det var
den billedskønne chokoladedreng K.rænMcKay,
den påtaget intellektuelle Niels-Henrik
SUCKERmann, trussetyven Lars Sanders, den
gyldenblonde skønhed Mørch Taylor og så
selvfølgelig den purunge Stephen Silver, der
først for nylig var blevet optaget som en del af
klanen.
Peder Walsh lavede en hård opbremsning i
sin 73-cylinderede BMW 876 iqzmp med
indirekte indsprøjtning og en 3X-karburator.
Tvillingerne sprang ud af bilen, pilede hen til
gutterne, og alle lavede de " high five" - undtagen
Mørch Taylor som desværre ikke kunne nå
derop, så han sang istedet en jødisk børnesang.
Klanen tog hen på deres stamcafe "Pis-potten",
hvor de bestilte en flok bajsere og satte sig ned
ved sta-sta-sta-sta-sta-stambordet for at pludre.

-Jeg ved sgu' ikke hvad jeg skal købe i
julegave til mine forældre. Det er bare "too
much"!, jamrede Peter Walsh.
-Hvad med en bog af golfspilleren Steen
TINDING, svarede bror Per spydigt, hvilket
som sædvanlig affødte et skridtspark.
-Hold nu op I to, svarede Lars Sanders. I burde
istedet arbejde sammen for at finde på nogle
gode gaver til jeres hårde og strenge, men
retfærdige forældre, som I elsker så højt.
Kræn McKay nikkede anerkendende til Lars
Sanders kommentar, mens han lagde sine pande
i dybe folderog pillede i sit som altid vel.friserede
overskæg; alt imens begyndte Stephen Silvers
hår at rejse sig - det skete altid, når han havde
rundet den tiende bajser.
De syv venner drak ud, og Stephen Silver
drattede ned. Deandre fik ham dog med udenfor,
og de skulle lige til at splitte op, da et stort
lysglimt viste sig på himlen. Mørch Taylor
udbrød:
-Det er en UFO!
Herpå
replicerede
Niels-Henrik
SUCKERmann, at "uidentificerede flyvende
objekter var en kognitivt fænomen af
fatamoganisk karakter", og han havde sikkert
kommet med en længere videnskabelig
udredning, hvis ikke Peder Walsh havde gokket
ham i hovedet med en tilfældigt ståendemøjgreb.
Ud af det enorme lysglimt på himlen dukkede
imidlertid nu en mystisk udseende, lang ting.
Da det kom tættere på kunne de se, hvad det
var. Måbende kiggede de på hinanden og udbrød
med fælles tunge: " DET ER JO JULEDAN'EN" . Og ganske rigtigt: det var JuleDan' en med sin rensdyrtrukne kane fyldt med
masser af gaver indpakket i glimtende papir og
ombundet af funklende bånd.
-Ho, ho, ho, klukkende den yderst velnærede
herre. Han havde vist taget lidt på siden sidste
jul.

-Det erjo julefest, så hvorfor ser I så Lrisle ud?
spurgteJule-Dan'endeunge fyre, all imens h~;
tørrede sved af sit stærkt Lranspirende ansigt.
Enhver kunne se, at det store, falske, hvide
fuldskæg fik den
trimme mands
kropstemperatur Lil al antage nye højder. Ja,
han hgnede næsten en vis oldboys-spiller, når
han spiller kamp ...
-Jo, kære Jule-Dan, vi kan ikke finde ud af
hvad vi skal købe til vores forældre, sagde Pe;
Walsh, mens bror"mand" fortsatte:
-Kan du ikke give os nogle gaver fra din store
kane?
-Hvad helvede, svarede Jule-Dan'en, hvem
tror du jeg er - Mother Theresa måske? Er du
ikke klar over, at detailhandlens bruttoavance
er faldende i disse år? Næ, jeg vil give Jer et
rigtig godt råd. Køb Jeres julegaver i
legetøjsforretningen ovre på den anden side af
gaden. Tilbuddene vrimler i stakkevis. I kan
købe alt fra plastikdinosaurusser til
selvforsvarsudkæmpende krypdyr. Disse ting
kan Jeres forældre ganske enkelt ikke leve
uden, hvis de vil være med på moden oo ikke vil
drilles afderesarbejdskammerater på kontoret.
Endvidere f'ar I GRATIS pakket gaverne ind af
den vel villige, overbetalte, fillipinske
ekspedient, og desuden er der 1O minutters
returret. Så skynd Jer, for som det gamle ordsprog
siger: "VED DU HVAD DET BEDSTE ER
LEGETØJ FRA .. ."
'
lnden Jule-Dan' en nåede at blive færdig med
de viise ord, udbrød Peder og Per Walsh i
fællesskab:
-Selvfølgelig, vi skal købe legetøj til vores
hårde og strenge, men retfærdige forældre, så vi
kan vise, hvor højt vi elsker dem!
Ikke et øje var tørt den juleaften i Swamp
Hills 90274. I familien Walshs hus legede de
hårde og strenge, men retfærdige forældre med
deres nyerhvervede legetøj sammen med deres
børn, der for denne ene aftens skyld ikke tæskede
på hinanden. Denne aften havde de atter
genfundet de sande amerikanske dyder. Den
glade og lykkelige familie var samlet om en
fælles sag. Ja, far Walsh tænkte denne aften
overhovedet ikke på den affærre, han havde
kørende på kontoret med den nyansatte,
storbarmede 17-årige kontorelev fra Vaxjo.
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Også i vore andre venners hjem var der glæde,
for de havde også købtlegetøj til deres forældre.
Allergladest var dog nok Jule-Dan' en. Mens
han sad og klukkede i skægget, samtidig med at
han talte de utallige pengesedler, som
godtroende fjolser havde lagt i hans butikker,
tænkte han endnu engang ved sig selv: "Julen
har BR-agt velsignet bud! ".
Glædelige Jul!
JENS WERNER

Nygade 41 · 8600 Silkeborg

TLF. 86 80 41 42
TELEFAX 86 81 57 50

KJELLERUP

HVIDEVARESERVICE
BJØRN HOLDT
Fuglemosevej 34
Tlf. 86 88 23 48
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MEDLEMSORIENTERING
1994-sæsonen starter først i weekenden 3. -4.
april, men allerede den 26. februar starter
træningstumeringen, hvor B 74 i år har tilmeldt
tre hold. Det er derfor vigtigt, at så mange
medlemmer som muligt møder til træning, så
UK kan fa en let opgave, når de skal stille hold.
HUSK:
- Vi træner hver torsdag kl. 18.00 og hver
lørdag kl. 13.00.
- Alle nye medlemmer skal aflevere
spilletilladelse inden turneringsstarten. Hvis
du tager nye medlemmer med, er det dig, som
skal drage omsorg herfor (afleveres til UK, som
registrerer det nye medlem og giver kassereren
besked).
- Generalforsamling den 24. februar 1994 kl.
20.00 i SUMPEN.
- Deadline til RIPOSTEN den 10. februar
1994.
- Der mangler stadig noget af klubbens tøj.
Hvis du ligger inde med en trøje eller et par

bukser, som tilhører klubben, bedes tøjet
afleveret i SUMPEN snarest. Dette gælder
naturligvis også, hvis du har et helt sæt tøj.
- Nye emner til sponsorer og/eller annoncører
må meget gerne meddeles en fra
Sponsorudvalget (se side 2).
Endvidere er det besluttet at afholde
spillermøde:

HÅNDBOLD

Ingen skal føle sig presset til at spille, men
giver man tilsagn, så møder man f. .... op. Alt
andet er ukammeratligt.
Så vis op nu, at håndboldafdelingen stadig er
klubbens flagskib. I bliver presset bag fra.
Husk: Træning hver onsdag kl. 22.00 i
Vestergadehallen.

I skrivende stund mangler endnu en enkelt
kamp i første havldel af håndboldsæsonen.
Efter en forrygende start for det nye serie 2
hold-med 5 points for 3 kampe- er det for alvor
blevet hverdag igen. Holdet har tabt 4
turneringskampe og 2 pokalkampe i træk. Den
sidste kamp inden julepausen blev spillet den
12.12. og var en bundkamp mod Centrum.
Resultatet forelå ikke ved redaktionens slutning.
Der har været en del skader og anden afbud på
1. holdet, hvilket naturligvis har været
medvirkende til, at holdet er gået i stå. Vi tror
dog på, at det kommer tilbage efter nytår.
Det har desværre knebet en del at samle folk
til de 2 serie 4 hold. Eller rettere sagt: at fa folk
til at møde op til kampe, som man har givet
tilsagn om at spille. Det er altså ikke nemt, når
man har tilsagn fra 10 spillere og kun 6 møder
op!!!
Fortsætter denne tendens efter nytår, vil vi
MAX have et serie 4 hold i næste sæson. Dette
vil være trist, når der i virkeligheden er spillere
nok.
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Peters Pen Sportens ven

'PS,'

Journalist Peter Lodahl
PRESSEBUREAUET SILKEBORG
TELEFON 86 82 48 11

KLUBBLADE - LAYOUT
JOURNALISTIK

LØRDAG DEN 19. FEBRUAR
KL 14.30 I SUMPEN.
Her vil UK fortælle lidt om den forestående
sæson - herunder evt. nye regler. Vi håber på
stort fremmøde, idet der samtidig vil blive
stillet hold til den efterfølgende weekends
kampe. Ialt 39 spillere skal i "ilden", så der er
også brug for DIG!

VESTERGADEHALLENS KIOSK
V/CHARLES DØSSING

FORMAND FINN.

formand Finn

Stilling i serie 2 efter 7 kampe:
HT87
12 p
Alheden IF
10 p
Funder GF
10 p
Engesvang
7p
ØBG
6p
B74
5p
Centrum
5p
Grønbæk
4p
Levring
3p
0 p*
Silkeborg KFUM

SPECIAL - BUTIKKEN
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