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Udekampe foråret: 

.I2.c.n KL. 

SERIE 3. 

2.4. 16.00 
23. 4. 16.00 
7. 5. 16.00 
21. 5. 16.00 
4. 6. 16.00 

SERIE 5 I 

2. 4. 13.30 
16.4. 13.30 
30.4. 13. 30 
14.5. 13.30 
28.5. 13.30 
4. 6. 13.30 

SERIE 5 II 

9. 4. 13. 30 
23 .4. 13.30 
2. 5. 18.30 
16.5. 18.30 
30.5. 18.30 
11. 6. 13.30 

SERIE 6 

11. 4. 18.00 
25.4. 18.00 
9.5. r8. 30 
26. 5. 18.30 
13.6. 18.30 

Viborg Nørremarken 
Viborg Søndermarken 
Faarvang 
Sønderhald 
SIF 

FK73 
Resenbro 
Them 
ØBG 
Lemming 
Sejs-Svejbæk 

·Resenbro 
Gl. Ry 
SKS 
SB 3 
SB 1 
Virklund 

Engesvang 
SB 
Bryrup 
Virklund 
Them 

Serie 3 

9 .4. 13.30 
16.4. 14.00 
29. 4. 13.00 
14.5. 13.30 
28.5. 16.00 
11. 6. 13.30 

Serie 5 I 

9. 4. 13.30 
16.4. 16.00 
10.5. 19.00 
21. 5. 16.00 
12.6. 16.00 

Serie 5 II 

4. 4. 14.00 
19.4. 18.30 
7. 5. 13.30 
23.5. 16.00 
4. 6. 13. 00 

Serie 6 

9 .4. 10.00 
17 . 4. 10.00 
3. 5. 19.00 
14.5. 16.00 
29.5. 10.00 
6. 6 . 19.00 

Ulstrup 
Langaa 
Silkeborg KFUM 
Resenbro 
Engesvang 
Hørning 

SB 2 
RY 
Funder 
Gjern 
Vinderslev 

HA 85 
FK73 
Gødvad 
Funder 
Them 

Laven-Linå 
B. 78 
Silkeborg KFUM 
Engesvang Framad 
Ry 
Sejs 

Kampprogrammet for både ude- og hjemmekampe hænger I ·sumpen·. 

TIDENS~ T·E·G·N 
- TEGNESTUE -

Arkitekt Esben Pedersen 

Tegnestue, Tværgade 25 

- 8600 Silkeborg -

Fax 86 80 67 07 

TELEFON 86 80 00 64 

Peters Pen -
Sportens ven 
Journalist Peter Lodahl 
PRESSEBUREAUET SILKEBORG 
TELEFON 86 82 48 11 

KLUBBLADE - LAYOUT 
JOURNALISTIK 

I POSTEN 
Boldklubben af 1974 - Silkeborg 

Læs inde i bladet: 

9. Ål'tJAnø~ummer 1 
()plA!J! CA. 198 tk 

Fredag den 25. marts 
arrangerer B 7 4 koncert med 

årets danske band: 

50~50l 
Læs mere om det på side 5 

Hvem skal jeg tale med? ..... . side 2 
Leder: Nye initiativer, tak... ... side 3 
Spillermøde. ....... ··-·-······· side 4 
B74 bag SORT SOL-koncert. . side 5 
Om og af serie seks...... side 6 
Håndbold -············-·- side 7 
Den indre svinehund... . side 8 og 9 
Generalforsamlingsref.. .. side l 0 og l I 
Sponsor: DANICA ...... ... side 12 og 13 
Når legen er god - stemnings-
billede fra en vinteraften .. side 14 og 15 
Huhej , hvor det går -beret-
ning fra en slags skife rie .. side 16 og 17 
Kvartalstorsken... .. .. .. ............ side 18 
Veteran nyt.. ... .. ....... ... side 19 
Ny turnering på "ruinerne" 
af Carlsberg Grape Cup........ side 20 
Historien om en kæmners 
fo rvandling ........ ........ ... _ side 22 og 23 



Hvem <~Ral jeg ta 
Støtteforeningen UK -Old-boys 

B 74 : Silkeborg Formand Rene Langvad 
Christian Simonsen Fynsgade 19 

Klubhuset Skovløbervej 24 86 80 45 49 
Marienlu ndsvej 868013 91 

Ttf.: 86 81 53. 57 
'"'' '« '11 

Henning Nielsen 
Stephen Knudsen Falstergade 
Sanatorievej 14 868267 54 
86 8281 39 

Bestyrelsen Jørn Andreasen 
Vidarsvej 10 

Formand Kim Konnerup Møller 86 815799 

Finn Herlev Almindsøvej 30 

Bakkevænget 87 86 82 48 04 
Kampfordeler 

86 8006 05 
Keld Herlev 

Næstformand Klavs Kjærsgaard Rudbølvej 30 

Thomas Jensen Fredensgade 16. III, 3 86815914 

Vestre Alle 34 86801898 
Dameafdelingen 

86 80 05 49 
Søren Fæster 
Knudsgade 1 0 Lissa Juul 

Kasserer 
Vestre Alle 34 

Claus H. Jensen 86811941 

Baggesensvej 18 
86 80 05 49 

86 810748 UK 

Niels-Henrik Buch Morten Risvig Veteran-

Vestre Alle 16 Rylevej 21 afdelingen 
86 8113 57 86 814685 

Kim Konnerup-Møller 

Keld Herlev ~ Christian Simonsen Almindsøvej 30 

Rudbølvej 30 Skovløbervej 24 86 8248 04 

86 81 5914 868013 91 
Håndbold-

Kresten Knudsen John "Zack" Søren- afdelingen 
Frejasvej 90 sen 

86 82 62 53 Adler Lundsgade 8 
Benny Pedersen 

868111 58 
Bøgebakken 

Christian Simonsen 20,Gjessø 
Skovløbervej 24 Sam Demirel 

8653 Them 
868013 91 Skolegade 69 2. th 

86 8480 46 

John "Zack Sørensen John Villadsen 
Benny Rønn 

Adler Lundsgade 8 Hjejlevej 65. 2. tv. 
Lyngbygade 69 

86 8111 58 86811887 
86815846 

Sponsorudvalg 

Finn Herlev 
Bakkevænget 87 
86 80 06 05 

Henning Nielsen 
Falstergade 12 
86 8267 54 

Morten Risvig 
Rylevej 21 
86 814685 

John Villadsen 
Hjejlevej 65, 2. tv. 
86811887 

Redaktionen 

Chefredaktør 
Thomas Jensen 
Vestre Alle 34 
86 80 05 49 

Fotograf 
Søren Adsbøl 
Jacob Paludansvej 52 
86 812526 

Finn Herlev 
Bakkevænget 87 
86 8006 05 

Jens Peter H. Jensen 
Myrdalsstræde 207. 
9220 Aalborg Ø. 
9815 5558 

Mogens Kjær 
Serup Tinghøjvej 2 
8632 Lemming 
86855815 

Niels-Henrik Buch 
Vestre Alle 16 
86811357 
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NYE 
INITIATIVER, 
TAK! 

Flere medlemmer har i de seneste år efterlyst 
mere klubliv - et ønske vi i bestyrelsen bakker 
fuldt ud op om. 

Dartaften, kortaften, backgammon og lignende 
er nævnt som gode muligheder for at samle 
medlemmerne i SUMPEN. 

Da intet imidlertid kommer af sig selv, og 
bestyrelsen ikke for tiden ser sig i stand til at 
"sætte flere både i vandet", må det være nogle 
af klubbens "græsrødder'', der skal tage initiativ 
til at få noget i gang. 

Det er derfor glædeligt, at Kent m.O. har taget 
initiativ til en 

DARTTURNERING 
TORSDAG D. 31. MARTS I SUMPEN. 

Eftersom det er skærtorsdag, og de færreste 
derfor skal lave noget dagen efter, håber vi på 
et stort fremmøde og på en gentagelse senere. 
Hvad med den sidste uge i hvert kvartal?!? 

Klubbens veteraner spiller kort hver mandag. 
Denne ide kunne vi andre måske tage til os -
problemet er blot, hvem der skal være primus 
motor. 

Det allervigtigste er dog, at vi mødes torsdag 
aften efter træning saml efter kampene. Da vi 
efterhånden spiller kampe på seks af ugens syv 
dage, skulle der være rig lejlighed til at møde 
nogle venner i SUMPEN . 

Kig ud - med eller uden støvler. Det er bl.a. op 
til DIG at skabe en god atmosfære i SUMPEN. 

Vi ses! 
FORMAND FINN 

V STYRKER KULTUREN V 
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Der blev igen i år afholdt spillermøde. UK 
havde i dagens anledning stablet et større 
arrangement på benene . Mødet, som blev 
overværet af rigtig mange friske folk, tog sin 
begyndelse med, som sædvanen er ved møder i 
klubben, at formanden tog ordet Efter denne 
gang sædvanlige formandssnak gav han endelig 
ordet til UK's medlemmer. I uddelegeringens 
sande ånd havde hvert medlem faet til opgave 
at fremlægge et emne , som de syntes var 
relevant Og det var de vel ret beset også. 
Emner som vask, kørsel, holdleder og mange 
andre ting. 

Lad mig lige vende tilbage til holdlederne og 
nævne disse for sæsonen 1994: 

Serie 3: Kent "ondt-i-ryggen" og Mureren 
Serie 5.1: Klavs Kjærsgård 
Serie 5.2: Jørgen Risvig 
Serie 6: Mogens Kjær 
Der kom flere relevante forslag fra salen. Det 

var noget nyt i år. Ikke at der kom forslag, men 
at de var relevante! 

Jørgen Risvig opfordrede til, at når man ikke 
er til træning, så kan man jo lige ringe om 
torsdagen og høre, om der mangler en mand på 
førsteholdet Det er selvfølgelig bedst at komme 
til træning, både for dig og for omsætningen i 
klubben . ~ 

Apropos træning så er det faktisk nu muligt at 
træne to gange om ugen. Tirsdag og torsdag, og 
nu ikke længere klokken 18.00, men derimod 
klokken 18.30 - til glæde for såvel de mange 
børnefamilier som de hårdt arbejdende 
klubmedlemmer. Så prøv nu at være der til 
tiden' 

Godt nok sættes holdet ikke kun efter, hvem 
der er til træning (som taget ud af munden på 
vores lille mørklødede UK-medlem Mulle), 
men vores efter vinterpausen slaskede kroppe 
trænger til en opstrammer! 

Der faldt på mødet også nogle dybt useriøse 
kommentarer, ikke overraskende fra Niels og 
Uffe . 

Bagefter var foreningen vært ved både øl og 
pølser. Desuden var der mulighed for at købe 
støvler, benskinner, målmandshandsker og 
meget andet til yderst favorable priser gennem 
SPORT DIRECT, til dagen personificeret ved 
Christian Bager. 

Herefter begyndte det egentlige formål med 
seancen: det sociale samvær. Og det blev ved og 
ved og ved og ved .... og folk blev klogere og 
klogere og spillede bedre og bedre og sådan 
fortsatte det til søndag morgen. Det var så det 
spillermøde. 

Til slut skal jeg lige nævne UK: 
- Bjarne 
- Christian 
- Morten Risvig 
- Mulle 
- John Villadsen 
-John Zak 

Endvidere er UK for old boys: 
- Henning Hø 
- Jørn Andreasen 
- Rene Stiffi 

MØRCH 

VESTERGADEHALLENS KIOSK 
V/CHARLES DØSSING 
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Fredag den 25. marts 1994 afholder B 74 
koncert med årets danske band: SORT SOL 
Koncerten foregår i Teatersalen. 

Timingen kunne ikke være bedre. Ved den 
netop afholdte Grammy-uddeling modtog SORT 
SOL (og folkene bag bandet) hele fire priser, 
nemlig 
* Arets danske band 
* Arets danske album: "Glamourpuss " 
* Arets danske rockudgive/se: "Glamourpuss" 
* Arels danske producer (Flemming 

Rasmussen - produceren 
af "Glamour-puss") 

Herudover modtog gruppen "Folkets Pris" 
efter en læserafstemning i Ekstra Bladet Det er 
således absolut toppen af dansk rock, vi har på 
plakaten. 

SORT SOL er et band med rødder langt 
tilbage i tiden. Under navnet SODS forargede 
de i slutningen af ?O'erne den danske 
musikverden. De var berygtede overalt, og 
deres fanskare var lille, trofast, men evigt 
voksende, som den har været lige siden. Det var 
det første punkband , fra før punken blev 
opfundet. 

Senere skiftede de navn til SORT SOL, noget 
som anti-psykialcrcn Ronald D. Laing i bogen 
"Selve og De Andre" fra 1960 betegnede som 
"et ældgammelt ondt symbol". 

Med navncski fle t ændrede musikken også 
karakter. I dag rummer SORT SOL alt fra hård 

so~ 
SOl 

rock over sti lle popsange til smukke ballader. 
Bestemt en positiv udvikling med den fore

løbige kulmination i form ar årets danske album 
og rockudgivelse "Glamourpuss", som i flere 
uger har ligget flot placeret på hitlisterne. 

Hvis man skal tage de forske llige musik
anmeldelser for pålydende, så venter der os en 
stor og intens musikoplevelse i Teatersalen. 
For som forsangeren Sten Jorgensen for nylig 
udtalte til musikbladet MARCJ\RONl: 

Ved at komme ud og optræde med vores 
sange, så sker del til, al sangene ændrer karakter, 
netop fordi de ved en live-optræden rar lov til at 
flyde mere. Sangene bliver nemlig påvirket af 
den stemning, som hver gruppedeltager giver 
sangen, ligesom gruppedeltagerne også er 
påvirket af publikum, der på deres måde igen 
kan påvirke sangene. På den måde kører det 
hele rundt, og når det gor det , kan enhver sang 
opleves som unik". 

Vær med til at påvirke SORT SOL - køb 
billetter til koncerten hos enten FINN HERLEV 
(tlf 86800605) eller CfTRISTIAN SIMONSEN 
(tlf 86801391). Dermed er du også med til at 
støtte B 74 , samtidig med du får en stor 
musikalsk oplevelse! 

FORMAND FINN/ JENS WERNER 

PS: Husk al se portrællet af SORT SOL i 
TV2 den 23. marts. 
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SIDE 6 Oll OG Ar SERIE 6 
Et hurtigt kig ud af vinduet - ja medmindre 

altså det er ligeså frosset som et cocktailglas 
med for meget is i - vil hurtigt gøre det klart for 
enhver spilletrængende serie 6-entusiast, at 
foråret for alvor har bidt sig fast i den danske 
natur, og at det ikke kan vare længe før end vi 
atter skrigende og med fysikken hængende i 
laser efter os, skal kaste os ud i turneringsstarten. 

De massive snemængder kan måske skræmme 
andre vantroende boldflyttere, men ægte serie 
6'ere lader sig ikke påvirke af elementernes 
rasen. 

Enkelte vil nok blive forhindret i at lade deres 
blændende teknik og strålende boldfølelse 
komme til sit retmæssige udtryk, mens andres 
hurtighed på boldbanen ikke vil blive påvirket 
synderligt, hvad enten der ligger en meters sne 
eller ej. 

Den nye sæson indvarsler også nye tider for 
det gammelkendte serie 6. Klubbens mafia
lignende u(n)dtagelseskomite har i al sin vished 
og enevælde vedtaget at bede undertegnede om 
at tiltræde stillingen som spillende holdleder -
en stilling der, hvis jeg ikke tager fejl - minder 
en hel del om den fra den engelske Premium
league nok så kendte "spillende manager", 
hvilket jo straks leder tanken hen på så kendte 
navne som Trevor Francis, Alan Ball og ikke 
mindst Glenn Hoddle. 

Efter at UK-mafiaen havde givet mig "an 
offer I couldn 't refuse", fik de mig til at indse, 
at jeg nok ikke blev millionær på den ting, idet 
de sluttede samtalen med at stramme 
tommelskruerne og fremture at: "arbejdet bærer 
lønnen i sig selv". 

Hvad indebærer arbejdet så? Tjah, om ikke 
andet så dog det, at jeg rar større chancer for at 
komme på hold, end det har været det i det 

senere års tid. Og så at det som altid er en leders 
arbejde at lede og fordele arbejdet, og det er jeg 
god til. 

Samtidig melder der sig mange spændende 
uløste spørgsmål omkring serie 6, den nye 
situation taget i betragtning. 

Efter at have tænkt grundigt over tingene er 
jeg kommet til den konklusion, at vi er nødt til 
at indføre nye tider på serie 6, hvadenten 
grundstammen bliver nye folk eller en flok 
halvgamle vikinger. Vi må fra starten tage 
øllen i den anden hånd og sætte os et mål. 

For at opnå nogle mål, som man ingen jordisk 
chance har for at opfylde på andre måder, er 
man ind imellem nødt til at spille om det. Og for 
at være rimeligt sikker på at vinde kunne man 
f.eks. finde sig et lykketal, og hvilket tal er 
mere naturligt for serie 6, end netop tallet 6. 

Derfor skal vi i år satse på at blive mindst 
nummer 6 i turneringen. 

Vi kunne måske indføre nye og mere 
spændende kåringer end bare den traditionelle 
med, hvem der skal have fidusbamsen, som 
ingen alligevel kan finde. 

Det kunne være kåringen af " kampens 6-
løber", "den mest 6-ede aflevering", gratis øl 
hver gang vi scorer 6 mål i en kamp, og mange 
andre initiativer. 

Som I kan se, ligger vi ikke på den Jade side, 
men fortsætter ufortrødent med at finde på nye 
ting, der kan blive ved med at cementere serie 
6's position som DET STÆRKE HOLD. 

!øvrigt har vi fra ledelsens side fundet det 
nødvendigt at tage kontakt til såvel Dronning 
Margrethe som Uffe E llemann med det 
ufravigelige krav, at den 6/6 skal gøres til 
national helligdag under navnet 6'ERNES 
DAG! 

MOGENS 

DDDDDDDOO 

~mwmml~~L~~~s~~~ 
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lHlA NlD> ]B\(Q) 1L1D> 
Når disse linier læses , er håndbold

sæsonen ved at være slut. En sæson som 
klubben havde set frem til med spænding 
og lidt ængstelse. Hvordan ville vi klare os 
i serie 2? 

Sæsonen viste, at B 74 kan klare sig. 
Slutter holdet med to sejre, vil vi ende i 
den bedste halvdel. I bedste fald på 
fjerdepladsen , hvilket vil være særdeles 
flot. 

De to serie 4-hold slutter sæsonen i den 
nederste del af rækken - det har til tider 
knebet med at stille hold. Var det for 
meget med tre hold??! ? 

Næste år bliver der i hvert fald to serie
hold samt et old boys-hold. 

De sidste mange uger har der ikke været 
over otte mand til træning. Det er sløvt, 
men måske et udtryk for, at folk ikke gider 
træne.. . .. så sent. 

Der er meget at snakke om forud for næste 
sæson. Bl.a. også hvem der skal skrive indlæg 
til RIPOSTEN!!! 

1DAM1E1HÅ N1[) Jao ]L][) 
Findes der nogle yngre damer mellem 17 

og 50, som kan håndtere en håndbold, men 
ikke rigtig har lid til at dyrke dette herlige 
holdspil på eliteplan? 

Så kan du muligvis få din lyst (omkring 
håndoldspillet, forstås) styret i B74-regi. 

Vi forsøger nemlig - på opJordring - at fil et 
hold stablet på benene til næste sæson. Det 
kræver blot, at du lader din kone, søster eller 
andre kvindelige damer læse dette nummer 
af Riposten , og at interesse rede damer 
henvender sig til Thomas eller undertegnede. 

Da holdet skal tilmeldcs snart, bedes du 
være hurtig på aftrækkeren . 

FORMAND FINN 

7 

0 

4 UD AF 5 VIL TJENE PA AT SKIFTE 
Vores erfaringt'r viser, at 4 ud af 5 v il tjene på 
at skifte til Jyske Bank. Ofte ligger fo rtjenesten 
på 2 - 5.000 kr. om året. Og 300 kr. eks tra om 
måneden er vel en god grund til at skifte ... 

0 JYSKE BANK 
- -- -
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DEN 
INDRE 

SVINEHUND 
DRIKKER HOF 

Det er sket så tit så tit. 
Fra Mandalay til New 

Orleans . Og i særdeleshed 
også i SUMPEN . 

Vækkelsen af de skjulte 
politiske holdninger for 

såvel høge som duer. 
Denne opvågnen sker ikke 

brat, derimod langsomt 
men dog sikkert. Det hele 

starter uskyldigt med 
pludrende samtaler 

fodboldgutterne imellem, 
snævertsynede analyser 
omkring hvorfor fanden 

Uffe Kock ikke snart lærer 
at aflevere læderet og den 

slags, til skifolkets 
evindelige kampråb og 
evigt tilbagevendende 

stærkt overdrevne 
Munchhauseninspirerede 

beretninger fra den seneste 

tur til Lake Placid. 
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Men når de første folk har sagt farvel til 
SUMPENs herligt kvalmende odeur, og der 
efterhånden efterlades noget, der vel bedst kan 
betegnes som "en hård kerne", danner der sig et 
mønster, som man kan genfinde gang på gang. 
Folk finder sammen enten omkring baren eller 
ved et af bordene. Og så starter det så småt. 
Man har jo efterhånden fået skyllet en seks-syv 
bajsere ned i leverregionen, og at sige man er 
helt appelsinfri er vel i udtrykkets bogstaveligste 
forstand i denne sammenhæng fuldstændig 
korrekt. Den føromtalte snik-snak har fortaget 
sig. Nu beror det hele i stedet på længerevarende 
enkeltpræstationer. 

Der fortælles en gruvækkende historie om en 
nylig oplevelse. Folk sidder med spidsede ører 
og fyldte blærer. Det lyder spændende, og 
fortællingen fordrer en omgang humle. Nu er 
man efterhånden nået til det punkt, hvor det 
kun er et spørgsmål om splitsekunder, inden 
den første siger det. 

Endelig kommer de forløsende ord: "Nej det 
er krafteddermame osse for dårligt" . Dette 
udtryk virker som en startpistol på et l 00 
meter-felt. Nu begynder det, som i andre sam
menhænge vistnok kaldes en diskussion. 

I taJ..'t med at der gives omgange intensiveres 
argumentationen. Man oplever sider af sine 
medspillere, som man ikke troede, de besad. 
Nogle viser sig som enestående humanister og 
godtgørere, mens andre lader deres indre 
svinehund få frie tøjler. "Vuf vuf', gør den, 
samtidig med den går i kødet på alt det, vi ikke 
kan li ' - osse selvom vi ikke lige ved, hvorfor vi 
ikke ka ' li ', det vi ikke ka' li'. 

Intet argument savner et modargument. 
Selvom man vel må konstatere, at det der 
måske på et tidspunJ..'t lignede en diskussion nu 
endda med meget god vilje maksimalt kan 
betegnes som ævl. Usagligheden tager over, og 
af mangel på modtræk overfor modstanderens 
skarpe tunge trækker man som en anden Victor 
Sifuentcs linier tilbage til li gnende tilfælde 
tidligere i hi ~ loricn , ~clvom man godt ved, at 
man er på tynd is. 

På et eller andel tid spunkt i vrov lerierne 
lindes der helcligvi ~ fomufligc fo lk, der er så 
fulde, at de kan bryde ind med en ligegyldig 

sjofert og aflede kamphanerne fra deres 
forehavende. Og sådan skal det være. For selvom 
det kan være fornøjeligt en gang imellem at få 
prøvet sine synspunkter, eller mangel på samme, 
af i et selskab af ligeværdige, så er man jo trods 
alt ikke verdensmand. Til trods for, at det er et 
uomtvisteligt faJ..'tum, at jo mere man drikker, 
jo klogere bliver man at høre på. 

Det mener man i hvert fald lige indtil næste 
dag, hvor man ikke blot vågner med fysiske, 
men også moralske tømmermænd. 

"For satan, hvad var det dog, vi ævlede om i 
går?" 

Svaret på dette får man straks, når man møder 
en, der overværede seancen. "Hold kæft hvor 
var du dum at høre på. Er du klar over, at du 
sagde at. .. ". Kors i røven~ mand. Det gør jeg 
aldrig igen. I hvert fald ikke før næste torsdag. 

Vi mennesker må alle et eller andet sted have 
en skjult lyst til at melde os ind i SMJL, siden 
vi gang på gang lader os filtre ind i dette forløb 
med øl, ævl og tømmermænd. Men en ting er 
sikkert, hvis de høje herrer ovre fra betonfortet 
Christiansborg tog deres regnfrakker på og 
drog mod de skumle lokaler på Marienlundsvej 
en sen torsdag aften , så skulle de ed
derspankemig få de forste 23 løsnin ger på 
krisen i det tidligere Jugoslavien, flygtninge
problemerne, arbejdsløsheden, saml hvordan 
serie 5.2 . får styrket sin højre side af midtban
en. 

Sådan er det bare! 
JENS WERNER 
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Torsdag d. 25. februar 1994 var bestemt til at 
danne rammen for dette års generalforsamling 
i B 74. Tidspunktet var sat til kl. 20.00. 
Bestyrelsen havde blot lige glemt, at nu starter 
torsdagstræningen jo først kl. 18.30! 

Nå pyt, den ekstra halve time der gik, inden 
generalforsamlingen løb af stablen, udmøntede 
sig i øget omsætning i baren. Denne 
omsætningsstigning var fortrinsvis financieret 
af de forholdsvis mange fremmødte veteraner. 
Dejligt at se, at "de gamle" bakker op om 
generalforsamlingen - eller var det bare for at 
komme hjemmefra? 

I formandens fravær var ansvaret for 
forsamlingens forløb lagt på næstformand 
Mørchs jættestore skuldre. Efter en kort 
velkomsttale blev Keld · valgt til dirigent, og 
dette hverv udførte han med stor autoritet. 

Næste punkt var formandens beretning, som 
ovennævnte næstformand så tog sig af. Heri 
nævntes de utroligt flotte sportslige resultater, 
som 1993 havde udmøntet sig i, bl.a. de mange 

oprykninger. Den flotte økonomi blev også 
berørt, og ligeledes kom næstformanden ind på 
bestyrelsens ønske om at rykke fra kælderen op 
i lyset. Vi vil på et eller andet tidspunkt have 
vores eget. 

Efter denne lille tale om "nationens tilstand" 
gik den afgående kasserer i gang med at 
dissekere regnskabet, som viste et plus på 
20.000 kroner. Samme kasserer blev i øvrigt 
begavet med en Gammel Dansk, som et lille 
beskedent udtryk for, ikke mindst, bestyrelsens 
grænseløse tak for et stort stykke arbejde! 

Næstformanden skamroste forøvrigt også i 
sin tale kassererens fortræffeligheder. 
Regnskabet blev klappende accepteret. 

Efter dette punkt blev Spjald valgt ind i 
bestyrelsen i stedet for netop Niller. Vi ønsker 
denne fortræffelige unge mand held og lykke i 
sit nye embede! 

Kim Fod blev genvalgt som revisor, og så var 
det tid til at høre de indkomne forslag. Der var 
kommet et. Bestyrelsen kom med et forslag til 

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

6.000 kvm. unde< tag med total-sortiment inden for 

• trælast og bygningsartikler 

• værktøj og beslag 

• alt til hus, have og hobby 

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

... på Nørrevænget 11 
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ny formålsparagraf, i stedet for Nillers 20 år 
gamle gummiparagraf om, at vi var her for at 
spille bold. Hvis du vil se denne nye, fornemt 
formulerede paragraf, så kan du få en kopi af 
bestyrelsen. Men jeg advarer: Niels-Henrik har 
været med til at skrive den! Også dette blev 
vedtaget. 

Sidste punkt var valget af årets B 74 ' er. Det 
blev ikke uventet, og ej heller ufortjent, Niller. 
Stor tak for en stor indsats, Niller! 

Niller gav øl, men kun til vigtige, centralt 
placerede personer i foreningen. 

ØØBiJ 

Derefter var der socialt samvær, som det så 
smukt hedder. I øvrigt var det dej ligt at se de 
mange nye ansigter til generalforsamlingen. 
Til alle jer nye mennesker: velkommen i 
klubben. Lad være med at sidde selv ved et bord 
efter træning eller kamp, men slå jer ned blandt 
de etablerede. De vil altid tage godt imod jer! 

Hvis det lyder til , at det hele foregik i et 
hek.1:isk og opskruet tempo, så er det ikke helt 
løgn. Selve generalforsamlingen tog en halv 
time. Som en af de tilstedeværende udtalte: 
"Havde vi blot ikke klappet så meget af Niller, 
kunne vi have klaret det på den halve tid". 

MØRCH 

Nygade 41 . 8600 Silkeborg 

TLF. 86 80 41 42 
TELEFAX 86 815750 

SPECIAL- BUTIKKEN '%§ 
l\111khw1g' d <1 
H(1lH.I S1U • .'clit11~ 
1'1.:h""J1J1l ~(1 8 l "1 .1 11 [ePGaS] 



12 RIPOSTEN 1 /94 

SPONSOR-SPONSOR-SP 

DANICA 
Vi har ladet os fortælle (men det er nok ikke rigtigt), at til forskel fra andre 

forsikringsselskaber, medleverer BAL TICNDANICA en lup sammen med 
forsikringsbetingelserne. Så kan man bedre læse det, der står med småt. 

Sikkert er det dog i hvert fald, at John Laursen (lillebror til ham I ved nok) -
topspiller i SIF i halvfj" .øhh ... firserne - nu huserer som assurandør her i Silkeborg. 

Lidt mere præcist er det hos DANICA forsikring (det tidligere Statsanstalten LIV 
& PENSION), han slår sine folder. 

Alt kan forsikres , forsikrer John, alt har jo en værdi. F.eks. kunne vores pokalskab 
med indhold forsikres mod hærværk og tyveri for en årlig præmie på to kroner. 

Men John er også B 74-sponsor. Det er vi uhyre glade for, men vore sponsorer 
støtter os jo ikke kun for vore blodskudte øjnes skyld. 

Så husk, kære medlemmer, trafikken kører begge veje. 
Det skal i denne forbindelse nævnes, at et meget fordelagtigt tilbud er på vej til vore 

medlemmer i forbindelse med en eventuel flytning af forsikring. Se i øvrigt vedlagte 
brev fra John. 

Husk nu: STØT DEM, DER STØTTER OS! 

--
--
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NSOR-SPONSOR-SPONSOR 

John Laursen har et ekstra godt tilbud til medlemmerne i B 7 4. 

D . 'l''' an1ca 
Silkeborg Kundecenter 

Assurandør John Laursen 

13 
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~ o4~ ..teoeJV e~ ooø 
StemningsLilleder Fra en vinteraften 

Luften er lige omkring frysepunktet, og man 
husker problemet fra sidst: så længe der er 
kræfter til at løbe, er det let at holde varmen, 
men når energiressourcerne slipper op, bliver 
det koldt, ligefrem usædvanligt koldt - et til
syneladende uløseligt problem. 

Men det er en god ide at erstatte den til tider 
vigende hårpragt med en til formålet fremskaffet 
strikhue eventuelt med en lille fiks kvast. Ikke 
særlig smart at se til og måske ikke ligefrem 
trendskabende, men hvad fanden vi er jo kun os 
selv. 

Fodboldklubbens allerivrigste boldspillere er 
samlet til den ugentlige gang vintertræning. 

Lyset afgrænser skarpt banen, der venter på at 
blive indtaget af en flok løsslupne drenge, der 
skal ud og lege. Det skarpe lys danner rammen 
om en legeplads, der på forunderlig vis virker 
magisk tiltrækkende på den lille flok 
småfrysende barnlige sjæle. 

Manegen skal indtages. Lyden af bolde og 
munter snak skaber gode forventninger. 
Forventninger som kroppen dog er lidt længe 
om at registrere - dette må naturligvis skyldes 
de klimatiske forhold, og har absolut intet med 
alderen på dåbsattesten at gøre. Men løbeturen 
over til lysanlægget og et par velrettede spark 
gør, at man er godt i gang. Opvarmningen 
består af lige dele snak, spark og løb, men man 

løber ikke så langt væk fra de andre - det ville 
jo være slemt uheldigt, hvis man skulle så glip 
af en god historie med et par artige afsløringer. 

De fleste spillere er under opvarmningen 
gennemgående mere villige til at efterprøve 
svære tekniske detaljer end krævende fysiske 
kraftudfoldelser. 

Efterhånden er de sidste ankommet. Der skal 
være gode grunde til ikke at møde op, så det er 
stort set de samme velkendte ansigter, der gang 
på gang entrerer kamppladsen. Uden nogen 
særlig organisering har nogle fundet ud af en 
rimelig holdfordeling efter fysiske, tekniske 
eller andre mere uhåndgribelige evner. 
Forekommer fordelingen ikke helt rimelig, 
skifter en af de gamle side med en af de mere 
løbestærke. Uproblematisk , smidigt og 
langsommeligt, men med en indre logik, der 
sikrer en vis grad af fairness. Den, der søger en 
logisk begrundelse for holdinddelingen, er helt 
sikker på at blive til grin. I det hele taget bliver 
der grinet meget. Men det er vigtigt for inten
siteten og stemningen, at holdene er rimeligt 
jævnbyrdige. 

Efterhånden som spillet kommer i gang, bliver 
der mindre luft til de muntre bemærkninger. 
Man prøver hinanden af, registrerer hvem der 
"går til den", for at vide hvornår det er klogt at 
trække sig. Man kommer med opmuntrende 

~Johansen 
NytlJll Specialoptik 
Henning._ . v....,g.. ••~Mlll . ..., suueioro . nr. 06021483 
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tilråb, deler den fælles begejstring over få 
enkelte detaljer , men har stadigt stø rre 
problemer med at skjule et højt ambitions
niveau. Alle kan huske det bedste af det, de nu 
kunne engang, og forstår dybest set ikke, at de 
denne vinteraften ikke magter det samme. 

Derfor er det godt at være sammen i en fælles 
forståelse af resignation og håb, der måske er 
baggrunden for, at humoren hele tiden er til 
stede og sætter sit karakteristiske kendemærke 
på legen. 

I starten følger alle med i målscoringerne, 
men efterhånden fortoner stillingen sig 1 
en klar, men absolut usagt fornemmelse 
af, hvem der har overtaget i spillet. 
Ikke fordi det skal være sådan, for 
det er ikke så let at afgøre. Måske 
scorer det ene hold flest mål , 
men hvis det andet hold har 
bolden det meste af tiden og 
gang på gang disker op med 
seværdige detaljer, hvem har 
så overtaget? 

afslørende - mænd i alle tænkelige variationer. 
Nogle er hurtige til al la sig en smøg, 1a har 
uopsætteligc aftaler og skal hurtigt hjem. 

Under bruseren i den passende intime 
badekabine kommer man til kræfter, og der er 
igen luft til den kvikke bemærkning og det 
hurtige replikskifte. 

I omklædningsrum mct ændrer verden sig, 
langsomt forvandles man igen til disse uendeligt 
kedsommelige voksne mennesker, der dog i 
deres personlighed he ldigvis har bibeholdt 
markante barnlige træk - fo r man har nemlig 

lige været ude og lege. 
En øl eller to forlænger 

overgangen til livet 
uden for legepladsen . Er 

der enkelte, der har 
været lidt hårde 

ved hinanden, 
klares det 

hurtigt - hvis 
ikke det fo rties 

i fælles fo r
ståelse. 

Lysten til det 
muntre e r stor. 
Vitti gheder og 
gode. hclsl gam
melkendte hi sto
rier hives endnu 

Der er helt klart tale om 
kamp, ingen tvivl om det, 
men det er alligevel meget 
anderledes end de rigtige 
kampe. Her er mange 
sideløbende småkampe, 
mand til mand dueller, 
mens holdfølelsen er mere 
diffus. 

På et eller andet ikke 
nærmere defineret tidspunkt 

Et sidste blik på uret. Efter dette 
tidspunkt gælder kun Sumpens egen 
tidsregning. 

en ga ng frem af 
mule-pose n, bl o t 
fo r at konsta tere , 
al denne de l a f 

er kampen færdig, og så mener det hold, der 
har scoret færrest mål, at stillingen nok er 
otte-otte. Og så bliver der ikke talt mere om 
den sag. 

Det er svært at vide, hvad der er afgørende for , 
hvornår kampen er forbi . E r det når de gamle er 
begyndt at snakke mere end de løber, når det 
ene hold har nået de fo rjæll edc li scori nger, 
eller skyldes det, at en eller fl eri.: hur værd så 
letsindig at love sig hj i.: 111 til i..: 11 h ·si ·ml tid? 

Det er bare sådan, al kn111p ·11 p~ ·1 Ildspu nkt 
er ved al være fo: 1d ig. og d ·t v ·d all " 1111.; 11 ingi.: 11 
ved hvorfor. Uans ·t li vnd l' ' <il-1 sldliende accept 
af. al det var sil d 11 J.. 1111 1p 

Lyset i 0111J..l1 ·d11111 1-1 1 u1 11111el er ubar111hjen1gt 

verden lades uberørt af tiden s tand . 
Efterhånden er det tid at bryd<..: op. Det kan 

være lidt svært at rej se sig. for mu n liar det rart , 
og benene er blevet lidt slive. 

"See youl " . De trætte kæmpi..: r vi..: ndi..: r ti lbage 
til bilerne. Lidt mere overbeviste om, al der dog 
findes mange hyggelige mi..: 1111 i..:sJ..er. og al livet 
er helt godt. 

Når konen seni..:re pil nll wi..: 11 sporger. hvad 
man egentlig sidd ·r og giincr ur. sv<1rc r man 
fors t: " IJ..J.. i..: noµi..: I". 111 i..: 11 s til fojcs der: "Du 
sk ulle hu ve s ·1 1 11 l1 e11 """. 

l lun s111ile1 11 u sl.e lid l overbærende, mens du 
11 ll e1ede er begynd! 11 1 glæde dig. 

NIELS-HENRIK 
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nLJ no 

Regnen stod ned i stænger. Vi skulle afstcd 
kl. 12. Ingen bus. Meget våde. 

Nå, bussen kom kl. 13.30, så pyt. Ingen 
skiboks. Det tog en time at pakke bussen. Den 
blev 14.30. En bagatel. Kunne ikke finde 
hurtigste vej fra Silkeborg til motorvejen!! ! 
Kørte en omvej over Nr. Snede. Tsk, tsk. 

Ingen videofilm, nå men så kigger vi da bare 
ud af vinduet. Intet lokumspapir - det skider vi 
da på. Ingen mad i bussen - den lovede 
stewardesse var blevet vekslet til en midald
rende chaufførmedhjælper, der hvis han havde 
fået overladt rattet inden motorvejen (hvad han 
gudskelov ikke fik) , havde kørt os direkte ind 
på Snigskytternes Boulevard i Sarajevo. 

Nøglen til kaffemaskinen var væk. Nå men så 
kan vi drikke så meget mere øl - men der var 
bare ingen øl. ]NGEN ØL! De stirrende, ja 
næsten brustne øjne, var nu stift rettet mod den 
lille højttaler, hvorfra den lammende med
delelse netop var kommet. Man glemmer det 
aldrig . 

Så en hage efterfulgt af et klask (knaldet 
stammede fra Klavs Kjærsgårds hage, da den 
ramte brystet og klasket fra tungen , da den 
ramte gulvet). Vi var hjælpeløse ofre for et 
komplot. Et gement ondt anslag mod vores ve 
og vel udtænkt af PET, Hizbollah og Frede 
Farmand. Man havde taget det ultimative våben 
i brug. Et våben mod hvilket bak-teriologisk 
krigsførelse, morterangreb, byldepest, ja endda 
en nat med Pia Kjærsgård var for intet at regne. 

Da den værste krampegråd var ophørt 
(omkring Kasse!) , de røde øjne støvet af 
(væskemangel) og kun sporadisk snøficn hørtes, 

var Kræn allerede færdig med første kapitel til 
sin nye bestseller "Sådan råsylter man en 
buschauffør" (forudbestilt i 40 eksemplarer). 

Men som man siger: i morgen er der atter en 
dag. Man sad allerede og glædede sig til at 
svine Gøg og Gokke (de to præparater, der 
kørte bussen) til. 

Bortset fra dette lille ubetydelige anslag mod 
vores ferie var alt ved det gamle (næsten). Vi 
nævner i flæng: godt hotel, god mad , 
fremragende terræn, alletiders vejr, ingen uheld 
(bortset fra Per Kroghs årlige og efterhånden 
trivielle forsøg på at påkalde sig opmærksomhed 
- i år var det vistnok et par ledbånd i det ene 
knæ, der røg). 

Bjarne Langhugger står bedre på mål end på 
ski (endnu da). Fubbi vil bare hellere i bad. 
Projekt "Luk kæften på plastikkongen" (alias 
Dan Fæster) begyndte allerede om søndagen i 
år. Fint klaret Søren og Kræn. 

Lars BR og pølsemanden fra Stadion bliver 
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nogle hajer. Niels Heinrich Buch løste sin 
opgave. Han var afDegne og Magisterforbundet 
sat til at undersøge, hvorvidt italienske sove
værelser er runde eller firkantede. Det er de vist 
(snork, gaaaaab). 

"Tom fi~ tekfonnummeret på servitricen på 
_PETER . Rmg blot på nummeret Tom, det er 

bl en hundekennel i Rom. Søren Bauer fik en 
koldpermanent inde på dametoilettet på 
"FRØEN". Udmærket, udmærket. 

"40 er _bedre en IO'', siger Købmanden "så 
det er åres hotel" (citat slut) ' 

Der hen_tydes her til de ti spidsborgere, der 
ved en feJl var indlogeret på "åres" hotel. De 
var anført af en mavesur gimpe, som ikke 
kunne, eller ikke ville, anerkende formatet i 
Klavs Kjærsgårds med fleres sangstemmer. 
Klokken var vel 4.30, eller var den kun 4.00, da 
hun_ dristede sig ud iført natcreme-neglige og 
pap1llotter, for nu skulle der fand ' me være ro! 

Ifølge korets førstebrummer, den velær
værdige Hr. Skovgård, og vi citerer: ''hun havde 
grimme ben - jeg kunne ikke nå at se resten". 
Nej det tror fanden i den tilstand, du var i. 
Omtalte dame fik i øvrigt ved anden lejlighed 
lært teksten. Denne tekst har vi efter drøftelse 
med Ekstra Bladet, Cupido, den tilsynsførende 
ved vort _kommunale rensningsanlæg samt 
selvfølgelig vores lille dårlige samvittighed 
Claus Kviksølv, besluttet IKKE at bringe. 

Da ugen var gået, tog vi hjem. 

SØREN FIS 

$!mlff8 
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. 

~ 
SVANE 

KØKKENET 
Silkeborgvej 8 . 7 400 Herning 
Tlf. 97 2 J 55 l l · Fox 97 22 46 71 

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
• • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

bent e. andersen 
Mit.vvs" •• • ..... ..........,. 
&truøeøecM 10. aeoo Slllleborg, tlf. a 6a21s66 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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KVARTALS TORSKEN 
For år tilbage havde dette agtværdige blad 

en tilbagevendende rubrik under titlen 
KVAR-TALSTORSKEN. Denne titel 
dækkede over en hændelse eller et forløb, 
der i løbet af de seneste tre måneder havde 
fundet sted, og var af så markant vanvittig 
karak.1:er, at det indbød til at svine et 
ærværdigt B 7 4-
medlem til. 
RIPOSTEN vil 
fremover 
genoplive denne 
rubrik, når der 
er brug for 
den til at 
udstille 
klubmedlemmers 
eksklatante brølere. Og 
det er netop hvad vi har på tapetet 
denne gang. 

Hændelsen udspillede sig i vores ærede 
chefredacteurs hjem for ikke særlig længe 
siden, nærmere betegnet dengang de 
voldsomme snemængder faldt så smukt over 
land. 

En tidlig morgen havde ungersvenden gjort 
sig klar til at drage på arbejde. Han kyssede 
kærligt sin elskede samleverske, deres mange 
fælles børn samt sit Leeds-krus fra 1972 farvel 
og drog afsted - dog blot for en my af en 
ångstrøm af et splitsekund senere atter at stå i 
stuen, ligbleg som en tamil og udbryde: "Lissa, 
bilen er væk. Den er stjålet!". Og ganske rigtigt: 
Mazda-cedes' en, som den bette fyr har tilbøje
lighed til at kalde sin toptunede og efterhånden 
rustrøde japaner, var ikke i husets garage, hvor 
den ellers normalt overnatter. 

Skyndsomt ringede den pligtopfyldne 
arbejdsbi til sin kødelige svoger, der dangderer 
den derhjemme som forældreorlovsramt 
familiefar, og forhørte sig om, hvorvidt han 
kunne skaffe ham kørelejlighed til Data
centralen. 

Da dette var sikret, ilede han straks med, som 
god samfundsborger, at melde ugerningen til 

det lokale politi , således slynglen kunne få sin 
fortjente straf. 

"Ja hallo, det er vagthavende". 
"Ja, goddaw do'. Min bil er altså blevet stjålet 

her i nat. Gider i ikke lige fange skurken". 
For den årvågne strømer var denne 

hændelse dog ikke så ukendt en oplevelse, så 
istedet for at mobilisere den samlede NATO

styrke, PET, FET, KET og NET samt 
Philip Habib, replicerede han med 

et modspørgsmål: 
"Prøv lige og tænk dig om. 

Hvor har du sidst set 
den?" 

Og med et 
gik der et lys 
op for vores 

lille ven. 

Som da Viggo Fischer gik til hypnotisør, 
så han pludselig øjeblikke for sig, som han 
troede, han havde glemt. 

Han pilede hen til det store vindue ud til 
Vestre Alle og tværs over vejen kunne han 
kigge hen til ØRNSØ DØGN-OG NÆRBUTIK. 
På denne glimrende butiks parkeringsplads 
kunne han ane, indhyllet i sne, ja gæt hvad: 
MAZDA-CEDES'EN! Her havde den mørk
lødede yndling dagen før selv parkeret dytten, 
da han skulle gøre sine indkøb i kiosken, og 
derpå spankuleret de få meter hjem uden 
hensyntagen til , at han var arriveret til 
indkøbsstedet pr. automobil. 

Lettere brødflov tog han atter telefonen med 
den ventende knippelvirtuos i den anden ende 
af linien, men istedet for at indrømme sin 
brøler, svarede han: "Nå nej , det må du und
skylde. Det er da også rigtigt. Min storebror 
lånte bilen i går!". 

En ting er at være et fjols. En anden ting er, 
som fader til to uskyldige børn, at lyve i så høj 
grad overfor etaten - det juridiske fundament 
for hele vores retsstat. Fy føj! 

EN BROR 
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John ''Villa'' 
rystet 
- efterfølger fundet! 
I vinterperioden har der ikke været tale om individuelle 

præstationer, men tre-fjerdedels tons fællesskab , der bøjer jern 
hver tirsdag og torsdag ved Trianglens Pøllevogn. Disse senede 
og spændstige muskelsvindlere prøver at synliggøre veteran
holdets profil ved fælles indtagelse af det forbudte : 
næsehornspulver. 

Resultatet ses tydeligt, udtaler Christan-nitten. Der er ikke 
plads til begejstring i vores bodystocking efter indtagelse af 
dette virilpulver (det tror fa 'en med de bughørmere de har, 
red.). Kim Fod iklædt sin ulastelige vest med tilhørende brune 
sokker mener, at Chresten er lavet med det korteste forspil i 
verden med det tempo, han præsterer. Med sit tomme blik, 
blodskudte øjne og lilla hudfarve er han et afskrækkende 
eksempel på, hvad overdreven motion kan føre til. Stephen, der 
har et nært forhold til sin krop, mener, at kropskultur er noget 
man kun lærer ved at mase næsen op i Golles armhule. Sådan! 
Ib Sam er med som et typisk eksempel på et menneske af god 
fa milie og med en god indtægt, hvis forn1 blev ødelagt af 
ombygning, dansk vand og for slet ikke at tale om Fittness. 

Langt mere fingermotorik foregår mandag aften i SUMPEN. 
"The Incredible Dirty Hand Cart Club" er en flok intelligente 
hjerner, der mødes uden svedige chassis for at udveksle kort og 
penge. Med Knud og Klitte som toppen af: hvad der er muligt 
at melde på en spand lort, kan man kun sige: "Fis blot uden 
tøven - med Knud og Klittes meldinger i røven". 

Niller mener derimod, at han er Winner. Sådan sker der så 
meget på veteranholdet for at finpudse formen. 
For nogle gælder det om at spille kortene rigtigt, 
andre at spille med musklerne. Sammenfattende 
fo r disse ord (med copyright fra Tidens Hegn): 

Ved motionens sundhed 
sty rk1•s 1111111 

mod sk11d1·r 
Ol!, OV(·1·1i, frl -.1·r 
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Stemningsbillede fra sidste års Carlsberg Grape Cup. Vi lader billedet stå et øjeblik 

CARLSBERG GRAPE 
CUP ER DØD!!! 
... men en ny turnering med samme koncept opstår på "ruinerne" fra 
den gamle - også med CARLSBERG Silkeborg Depot som sponsor. 

Denne turnering finder i år sted 

LØRDAG 
DEN 28. MAJ 1994 

PÅ SILKEBORG STADION 

Her vil en række af de midtjyske restauratører 
mødes såvel på fodboldbanen som ved 
dartskiven . 

Vi andre mødes på sidelinien, i ølteltet eller 
i skifterummet. B 74 vil nemlig gerne slå et slag 
for den nye generation, hvorfor vi arrangerer 

BABYTRÆF KL. 13.00 SAMME DAG 
Her håber vi på, at I vil præsentere jeres baby 

for offentligheden. Ifølge den seneste 

folketælling skulle der være født adskillige B 
74-børn de senere måneder, så der skulle være 
mulighed for mange barne- og klapvogne. Større 
børn i trækvogne, sæbekassevogne, på cykler, 
løbehjul og lignende er naturligvis også særdeles 
velkomne, således der bliver liv på Stadion. 

Vi håber på stort fremmøde blandt de små 
(udover Thomas og Bruno). Børnene må 
naturl igvis gerne tage mor, far og andre 
familiemedlemmer med. 

Vel mødt til alle lørdag d. 28/5 til 
CARLSBERG CUP kl. 9.00, hvor vi starter 
med morgenkaffe, og til BABYTRÆF kl. 13.00. 

FORMAND FINN 

SEJLING CLAUSEN 
REVISION Ah 

Søndergade 13 
Box 825 · 8600 Silkeborg 

Tlf. 86 81 10 33 ·Telefax 86 81 13 63 
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lb 
t>ilisteriA $ Hostrupsgade 35 8600 Silkeborg a 

Tlf. 86 82 28 40 

Øm sø 
Døgn- og Nærbutik 

Gjessøvej 1, Silkeborg 
Telefon 86 81 36 00 

Jyslt Sporf APs 

~
" nxti1t~•~1i~t i Gj~ss~ 

ØRANOEVEJ 1 GJESSØ 

StllltE90RG ~ 
TLF. 8684 :'222 ~-~ 

'.....,..____ _____ __. 

Y'INTER 
BØGILD SPORT 
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FRA DOKTOR JEKYLL 
TIL MISTER HYDE 
Historien om en kæmners forvandling 

Hr. Skovgaard fotograferet en onsdag 
eftermiddag på sit arbejde i Them 
kommune. 

De fleste medlemmer i B 74 kender Hr. 
Carsten Skovgaard som en omgængelig, beha
gelig, distingveret og let distræt kæmner, der 
traditionelt lever en hensygnende tilværelse i 
den kommunale administration i en aldeles 
anonym landbokommune syd for Silkeborg. 

MEN: en gang imellem, nærmere betegnet 
cirka hvert fjerde år, vågner samme Hr. 
Skovgaard som en anden Tornerose fra den 
evige hvile. Der farer en lille djævel i ham, og ,, 
han forvandler sig til en særdeles aktiv deltager 
i det traditionsrige årlige mandetræf. En be
givenhed, der som bekendt af alibimæssige 
årsager, markedsføres som en virkelig seriøs 
aktivferie, der skal højne deltagernes almene 
sundhedstilstand. 

Hr. Skovgaard er ved forskellige lejligheder i 
samme forum kommet slemt uheldigt af.sted -
ikke mindst fordi han, som en af de ganske få, 
absolut kan sige sig fri for at ligge under for de 
førende modetrends indenfor skibeklædning 

og udstyr. 

KJELLERUP 
HVIDEVARESERVlCE 

BJØRN HOLDT 

Fuglemosevej 34 
Tlf. 86 88 23 48 

TRYKSAGER 
-så tal med 

HEDETRYK 
ærøvej 4 · 8600 silkeborg 

tel. 86 82 33 21 

- god kvalitet 
. - rimelige priser 

- hurtig levering 
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Den selvtillidsfulde lir. Skovgaard møder 
konsekvent frem i/med del arges te skrammel 
efter princippet om, at del mil være skiløbet, 
der kendetegner en virkelig dygtig skiløber. Nu 
er der blot den I i I le hage ved det e llers 
udmærkede princip, al lir. Skovgaards skiløb 
måske ikke ligcfrem ...... men lad nu det ligge. 

Som eksempel på samme Hr. Skovgaards 
totale mangel på situationsfornemmelse har 
han ved flere lejligheder luftet en oprindelig 
vistnok mellemblå skidragt påtrykt med 
flammende gul skrift: "I AM A 100% BAD 
130Y" - enhver med et blot overfladisk kendskab 
til Hr. Skovgaard vil forbløffes over den 
himmelråbende kontrast mellem et sådant 
anarkistisk tiltag og den småborgerlige 
ligusteridyl, der normalt danner rammen om 
den kendte kæmners liv. 

En anden del af det særprægede skovgaardske 
standardudstyr består af en besynderlig 
hovedbeklædning - nærmere betegnet en løjerlig 
hat, som Hr. Skovgaard i sin pureste ungdom 
skal have erhvervet sig i vort broderland Norge. 
At beklædningsgenstanden er franarret den 
norske almue under falske forudsætninger, idet 
den gode kæmner på daværende tidspunkt udgav 
sig for at være fuldt uddannet håndværker, 
generer tilsyneladende ikke den selvtilfredse 
ejermand. 

Den gode Hr. Skovgaard er endvidere den 
lykkelige ejer af et virkeligt samlerobjekt 
indenfor international produktudvikling af 
skiudstyr, idet han er i besiddele af den første 
prototype af det man kunne kalde den moderne 
skistøvles forfader. 

Disse støvler har ved forskellige lejligheder 
givet anledning til en del tumult, idet Hr. 
Skovgaard har insisteret på at bruge disse 
museumsgenstande til deres oprindelige formål 
- nemlig skilob. 

Langt om længe har den gode Hr. Skovgaard 
dog måttet bøje sig for den teknologiske 
udvikling på området og låne sig frem til et par 
støvler udvikle! og markedsført i denne halvdel 
af indeværende århunderede. 

Springet viste sig imidlertid al være alt for 
stort, idet IIr. Skovgaard ikke var helt på det 
rene med, al skislovler er formstøbte og beregnet 
til henholdsvis høj re og venstre fod - hvilket 
resulterede i, at den gode kæmner ved mindst 
en lejlighed løb på ski del meste af en formiddag 
med støvlerne omvendt på . Et forhold , der 
ifølge garvede skiløbere, burde være umuligt. 
Selvsagt var der hurtigt onde lunger, der på
stod, at de sjældent havde sel Ilr. Skovgaard 
løbe bedre på ski end netop omtalte fonniddag. 

Undertegnede havde på JUSl overståede tur 
fornøjelsen af at dele sovegemakker med den 
gode Hr. Dan Fæster saml den agtværdige Ilr. 
Skovgaard. Hr. Fæster er en kendt og frygtet 
snorker, hvad der med hensyn til volume og 
ressonans rum er en vis forståelse for . 

Det vakte derfor stor glæde, da Ilr. Skovgaard 
derfor i fuld offentlighed bekendtgjorde, al han 
kun snorkede efter indtagel se af betydelige 
mængder alkohol. Nu var der utroligt lyd t på 
hotellet, så det kan naturligvis være naboens 
vejrtrækning, der nat efter nat generede 
skønhedssøvnen for Ilr. Skovgfl11 rds to 
sovekammerater. Vi begiver os i hvert fald 
nødigt ud i antydningens svære kunst. 

Efter nu at have oplevet llr . Skovgnards 
imponerende forvandling , har unde r1egnede 
fuld forståelse for , at der virkelig er behov for 
en lang restitutionsfase, hvor energidepolerne 
skal genopbygges - men er det virkeli g 
nødvendigt med fire år? 

EX-FORMANDEN 


