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EFTERÅRETS KAMPE 

SERIE 3, KREDS 22: 

13.08 kl. 13.30 
20.08 kl. 16.00 
27.08 kl. 16.00 
03.09 kl. 16.00 
10.09 kl. 16.00 
17.09 kl. 16.00 
24.09 kl. 16.00 
01.10 kl. 13.30 
08.10 kl. 13.30 
15.10 kl. 13.30 
22.10 kl. 13.30 

SERIE 5.1, KREDS 101: 

13.08 kl. 16.00 
20.08 kl. 13.30 
30.08 kl. 19.00 
03.09 kl. 13.30 
10.09 kl. 13.30 
17.09 kl. 13.30 
24.09 kl. 13.30 
01.10 kl. 13.30 
08_10 kl. 13.30 
15.10 kl. 13.30 
23.10 kl. 10.00 

SERIE 5-2, KREDS 102: 

13.08 kl. 13.30 
23.08 kl. 19.00 
27.08 kl. 13.30 
03.09 kl. 16.00 
10.09 kl. 16.00 
19.09 kl. 18.00 
24.09 kl. 16.00 
01.10 kl. 16.00 
08.10 kl. 13.30 
15.10 kl. 13.30 
23.10 kl. 10.00 

SERIE 6, KREDS 172: 

15.08 kl. 18.30 
19.08 kl. 19.00 
29.08 kl. 18.30 
06.09 kl. 19.00 
12.09 kl. 18.00 
20.09 kl. 19.00 
25.09 kl. 11.00 
02.10 kl. 10.00 
09.10 kl. 11.00 
16.10kl.11.00 
22.10 kl. 13.30 

Viborg Nørremarken - B 74 
B 74 - Ulstrup 
B 74 - Langaa 
Viborg Søndermarken - B 74 
B 74 - Silkeborg KFUM 
Faarvang - B 74 
B 7 4 - Resenbro 
Sønderhald - B 74 
B 74 - Engesvang B. 
Silkeborg IF - B 74 
B 74 - Hørning 

FK 731- B 74 
B 74 - Silkeborg B. 
Resenbro - B 7 4 
B 74 - Ry 
Them-B 74 
B 74 - Funder 
ØBG -B 74 
B 74 - Gjern 
Lemming - B 74 
Sejs/Svejbæk - B 74 
B 7 4 - Vinderslev 

B 74-HA85 
Resenbro - B 74 
B 74 - FK 7311 
Gl. Rye-B 74 
SKS- B 74 
B 74-Gødvad 
Silkeborg B. III - B 74 
B 74 - Funder I 
Silkeborg 8. I - B 74 
874-Them 
Virklund - 8 74 

B 7 4 - Laven/Linå 
Engesvang 8. - 8 74 
B 74 - B 7811 
Silkeborg 8. - B 74 
8 74 - Silkeborg KFUM 
Bryrup - B 74 
B 74 - Engesvang Fremad 
Virklund - B 7 4 
B 74 - Ry 
8 74 - Sejs/Svejbæk 
Them-874 
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Støtteforeningen UK -Old-boys Sponsorudvalg 
Formand 
Christian Simonsen Rene Langvad Finn Herlev 

B 7 4 - Silkeborg Skovløbervej 24 Fynsgade 19 Bakkevænget 87 
Klubhuset 868013 91 86 80 45 49 86 8006 05 

Mai'ienlundsvej 
Henning Nielsen Tlf.: 86 81 53 57 Stephen Knudsen Henning Nielsen 

Sanatorievej 14 Falstergade Falstergade 12 
86 8281 39 86 8267 54 86 8267 54 

Bestyrelsen Kim Konnerup Møller Jørn Andreasen Morten Risvig 
Almindsøvej 30 Vidarsvej 10 Rylevej 21 

Formand 86 82 48 04 86 815799 86 814685 
Finn Herlev 

Klavs Kjærsgaard John Villadsen Bakkevænget 87 
Fredensgade 16. 111, 3 Kampfordeler 

Hjejlevej 65, 2. tv. 86 80 06 05 
86801898 Keld Herlev 86811887 

Næstformand Rudbølvej 30 
Søren Fæster 86 81 5914 Thomas Jensen 
Knudsgade 1 O Vestre Alle 34 Dameafdelingen 86 8119 41 

Redaktionen 86 80 05 49 
Lissa Juul 
Vestre Alle 34 Kasserer 

UK 86 80 05 49 Chefredaktør Claus H. Jensen 
Thomas Jensen Baggesensvej 18 Morten Risvig 

Veteran- Vestre Alle 34 86 810748 Rylevej 21 
86 80 05 49 86 81 4685 afdelingen 

Niels-Henrik Buch Kim Konnerup-Møller 
Fotograf Vestre Alle 16 Christian Simonsen Almindsøvej 30 
Søren Adsbøl 86811357 Skovløbervej 24 86 82 48 04 
Jacob Paludansvej 52 868013 91 
86 812526 Keld Herlev Håndboldafdeling 

Rudbølvej 30 John "Zack" Sørensen 
Herrer: Finn Herlev 86815914 Adler Lundsgade 8 
Benny Pedersen Bakkevænget 87 86 8111 58 
Bøgebakken20,Gjessø 86 8006 05 Kresten Knudsen 
8653 Them 

Frejasvej 90 Sam Demirel 
86 8480 46 Jens Peter H. Jensen 86 82 62 53 Skolegade 69 2. th 

Myrdalsstræde 207. 

John Villadsen 
Benny Rønn 9220 Aalborg Ø. Christian Simonsen 
Lyngbygade 69 98155558 Skovløbervej 24 Hjejlevej 65. 2. tv. 
86 815846 

868013 91 86 8118 87 
Mogens Kjær 

Bjarne Davisen 
Damer: Sportsvej 38 John "Zack" Sørensen 
Liselotte Herlev 8600 Silkeborg Adler Lundsgade 8 Guldbergsgade 15A 
Bakkevænget 87 86 815069 868111 58 86800213 
86 8006 05 

Niels-Henrik Buch 
Vestre Alle 16 
86 81 13 57 
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FIDUS 
ØL!!! 

-
Er det en fidus for alle medlemmer, således vi 

kan købe billige øl? 
Nej vel!?! 
Den troede I ikke selv på. 
Det er et begreb, klubben har indført for at 

hjælpe de stakkels medlemmer, som uge efter 
uge fortjent !ar fidusen for den bedste indsats i 
"dagens kamp" . Det er jo kutyme, at denne 
hæder koster en omgang til holdet. Dette kunne 
blive dyrt for den enkelte, såfremt han får 
fidusen flere gange i løbet af året. Derfor er det 
et tilbud , som i princippet gælder for hver 
kamp, klubbens hold spiller. 

Din holdleder er blevet forsynet med nogle 
"fidusøl-kort", som giver adgang til en omgang 
pr. kamp (og ikke mere) til tilbudspris. 

Så skulle det være banket på plads! 

FORMAND FINN 

!"' .. · 
~··· 

REIMAR 
50 medart>eidere star klar ul at yde den bedst tænkelige service 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 dog mulighederne."." 

.. på Nørrevænget 11 

3 
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Scenen er den samme som de to foregående år. 
Stadion er dækket op til champagnebold, og der er 
sat vand over til en større gang dart. Vi snakker 
selvfølgelig om årets CARLSBERG CUP. Igen i år 
havde Voldborg formået at fii sneget et nogenlunde 
stabilt højtryk ind over de forholdsvis grønne 
områder ved Marienlunds-vej . Der var dog flere 
ting, der havde forandret sig. 

1 ) Fodbolden var delt op i to rækker: prof- og 
skovrækken. 

2) Navnet var blevetændret. "Grape"varsmidt ud 
(efter henstilling fra forbrugerombuds-manden. Det 
var falsk varebetegnelse, mente han). 

3) Uffe spillede ikke for MÅLET. 
Ellers var det næsten som de øvrige år. Samme 

spillere, samme tilskuere, de samme som bare kom 
og så på og fik lidt (meget) øl. Det er nu ikke fordi 
vi skal tærske langhalm på selve resultaterne, men 
blot konstatere, at opdelingen i prof- og skovrække 
var en god ide. I prof-rækken havde MÅLET gjort 
sig selv til favoritter ved at stille med et 
stjernespækket mandskab. Et hold bestående af 
lutter kendte navne: John "Vissen-inderside" 
Villadsen, Ushe-Overblik, Peder Kristensen 
(manden har så mange kvaliteter, at et tilnavn er 
unødvendigt) og flere andre B 74'ere. 

Men Jens Christian ,,N u-gør-det-igen-<Jndt-i-store
dele-af-min-krop" Kræn manede til forsigtighed. 
Favoritrollen var ham jo ikke ukendt, så som han 
messende på ingeniørsk indprentede sine 
holdkammerater før finale-runden: "man skal afstå 
fra at accelerere geologiske fragmenter i en ballistisk 
bane, såfremt man residerer i en transparent 
domicil!". 

Og ret fik han jo. Man skal ikke kaste med sten, 
når man selv bor i det berømmelige glashus. 
EJSTRUP KRO vandt. MÅLET blev nummer to, 

TIDENS w TE·G·N 
- TEGNESTUE -

Arkitekt Esben Pedersen 

Tegnestue, Tværgade 25 

- 8600 Silkeborg -

Fax 86 80 67 07 

TELEFON 86 80 00 64 

mens SMØGEN blev nummer tre. I skovrækken 
vandt CAFE HUSET. Her skal det dog bemærkes, 
at prisen for bedste opbakning, helt fortjent, gik til 
MÅLETs heppepiger. 

Endelig blev dartturneringen, under behørig 
supervision afHenning Rødøje, afviklet i ly af den 
iskolde brandstorm, som hærgede udenfor. Også 
her gik det smertefrit med MEDICINSKABET som 
vindere foran CAFE HUSET. 

Ud over øldrikning og pølsespisning var der flere 
forskellige kulturelle muligheder, og her skal nævnes 
i flæng: flotte BR-poser med diverse legetøj og 
indmeldingsblanketter til Fætter BR-klubben, 
festligt delt ud af Mads (først senere på dagen gik 
det op for deres udsendte, at Mads faktisk var klædt 
ud som Fætter BR!). Ligeledes kunne man efter 
stævnet hygge sig med øl og pølser samt lidt 
traditionel New Orleans-jazz. Utrolig festligt og 
meget omsætnings-fremmende. 

Alt i alt igen et utrolig godt arrangement. Her skal 
vi så endnu en gang takke Erik Kvorning fra 
CARLSBERG for initiativet og den flotte gestus 
overfor B 74, men samtidig vil jeg også gerne takke 
de mange frivillige som hjalp til og knoklede 
rumpetten ud af de i forvejen slidte bukser. Flot 
arbejde og tak til alle jer, som gjorde det hele muligt. 
For som Kræn udtrykte det: "så skal der jo kun en 
minimal fortykkelseafvejbelægningens horisontale 
profil til at forårsage en ekstrem forskydning af en 
større ladnings tyngdepunkt, hvilket kan resultere 
i total eller partiel destruktion afladningen", da han 
forsøgte at forklare den sidste sovende gæst, der 
gad at høre på ham, at til sådan et stort arrangement 
skal der blot en lille ting til for at vælte det hele. 

Vi ses igen næste år! 
NÆSTFORMANDEN 

Peters Pen -
Sportens ven 

PS.· 
Journalist Peter Lodahl 
PRESSEBUREAUET SILKEBORG 
TELEFON 86 82 48 11 

KLUBBLADE - LAYOUT 
JOURNALISTIK 

RIPOSTEN 2/94 5 

NB: Enkelte medlemmer har henvendt sig 
til mig med "klager'' over klub-dragterne. 
Enkelte er gået op i syninger, mens der på en 
enkelte er en revne i stoffet. 

Det er aftalt med Sport Direct, at dragterne 
kan byttes. Derfor bedes dragter med fejl 
afleveret til undertegnede snarest, så de kan 
byttes. 

FORMAND FINN 

Finn forsikrer 
I sidste nummer af RIPOSTEN modtog I en 

skrivelse fra vores sponsor DANICA FORSIK
RING, hvori klubbens medlemmer blev tilbudt 
et "forsikringscheck". Det er altid en god ide 
med jævne mellemrum at la undersøgt sine 
forsikringsforhold, med henblik på at opnå en 
optimal dækning. Der sker jo hele tiden 
ændringer i ens hverdag. 

Nogle bliver gift. Andre fiir børn. Enkelte 
køber hus. Knallerten udskiftes med en bil. 
Skilsmisse. Osv. osv. 

Endelig er det jo ikke nogen skade til at 
undersøge, om man betaler for meget i det 
forsikringsselskab, man er kunde i. 

Derfor kan jeg kun opfordre klubbens 
medlemmer til at tage imod tilbuddet om et 
"forsikringscheck". 

John Laursen har i mellemtiden fået nyt job, 
men aftalen er overtaget af Steen List, som helt 
sikkert vil gøre sit yderste for at give dig et godt 
tilbud. 

Og så støtter du B 74, hvis du flytter nogle 
forsikringer til DANICA! 

På nuværende tidspunkt har enkelte medlem
mer taget imod tilbuddet, og jeg er vidende om, 
at Søren Fis har flyttet fire forsikringer, hvilket 
giver klubben 400,- i den slunkne klubkasse, og 
Klavs Kjærsgård har flyttet to forsikringer = 

200,- til B 74 . Hvad kan det ikke blive til? Vi 
er over 150 medlemmer. Hvis blot 50 
medlemmer flytter ialt 100 forsikringer, vil 
klubben modtage 10.000,- i provision'!! 

En god aftale for dig og for B 74. 
FORMAND FINN 

KLUBDRAGTER 
Som du sikkert allerede ved, har klubben nu 

endelig fået sin egen klubdragt. En god gedigen 
dragt i klubbens farver. 

Du kan se den nye klubdragt i SUMPEN, hvor 
der hænger et eksemplar. På din dragt kommer 
der et B 74-logo. Prisen kan holdes nede på 
3 50, - ( = afrundet kostpris in cl . tryk af B 7 4-
logo ). Bestilling af dragterne kan ske gennem 
UK. Der skal betales ved bestilling. 

I forbindelse med klubbens sponsoraftale med 
Bøgild Sport ("Sport Direct") og PATRICK har 
vi fået 11 blå dragter til holdlederne, som i 
princippet skal bære dem i forbindelse med alle 
klubbens kampe. 

Herudover har vi fået 13 røde klubdragter. 
Disse vil blive tilbudt medlemmer af klubben, 
som har sæde i et eller flere udvalg til tilbudspris 
på 200,- pr. dragt. Hvis alle medlemmer benytter 
sig af tilbuddet, skal klubben supplere med op 
til 15 dragter, hvilket i givet fald vil betyde, at 
dette tilbud bliver udgiftsneutral for klubben. 

Vær med til at vise vores flag i byen. Køb en 
klubdragt! FORMAND FINN 

0 

[DJ@J M[ Irli@J ~ [DJ [Q)O l [DJ 

MÅLVOGTER SØGES!!! 
Jeg tror sgu', det er lykkedes for en flok 

ambitiøse yngre kvinder at skrabe et håndbold
hold sammen i B 74-regi. 

Indtil nu er der 7-8 interesserede. Alle med 
flere års håndbolderfaring, så der er lagt op til 
endnu en oprykning i B 74. 

Vi mangler dog en målvogter og vil naturligvis 
også gerne i kontakt med andre interesserede 
spillere. 

Er du interesseret, eller kender du nogen der 
er, så kontakt Lissa (86 80 05 49) eller Liselotte 
(86 80 06 05). Der vil blive indkaldt til 
spillermøde i løbet af juli eller august måned. 

HVis du ønsker at spille håndbold i B74, skal 
du huske evt. spillercertifikat fra din tidligere 
klub. 

FORMAND FINN 
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SIDE 6 Oll OG Ar SERIE 6 
Foråret er sprunget ud. Temperaturen ligger 

omkring de 15, alderen omkring de 30, vægten 
omkring de 85, sejrsviljen omkring de 125 -
med andre ord: sæsonen er startet og Det Stærke 
Hold fra serie 6 er på banen igen. 

Nok er det ikke hverken samba- eller 
champagnefodbold de glade ungersvende fra B 
74 kan glæde det hensygnende publikum med, 
men glæden og intentionerne, der ligger bag 
fejlafleveringer , misforståelser og tungen 
hængende ud af halsen efter et rush på to en 
halv meter ned langs sidelinien, kan hurtigt 
overbevise enhver skeptiker om, at det bare 
kører for 6'eren. 

Men hvordan er det så gået for holdet, som 
kan få selv den allerme~t optimistiske jubelidiot 
til at glemme, at der kun er en mandag i hver 
uge? Joeh, det er da gået meget godt, kan man 
da godt sige, alt efter hvordan forventningerne 
har været. 

3 points i 5 kampe og en målscore på 9-18, det 
er da ikke slemt, for vi ved jo alle, at der skal 
trækkes mindst 5 mål fra , så den reelle målscore 
er faktisk kun 9-13. De 5 mål er jo det drop, som 
vi pr. definition ved, at John laver i hver kamp. 

Men det har været svært for Det Stærke Hold 
i år. Især kampene mod de andre klubber fra 
Silkeborg har været svære. SB og KFUM har 
begge været i stand til at slå os med 5-0, mens 
de andre kampe har været mere lige. 

Ude kæmper holdet ikke kun mod mod
standerne, men også mod deres fans. Hjemme 
kæmper holdet ikke kun mod modstanderne, 
men også mod banen, som i folkemunde er ved 
at blive opkaldt efter en berømt svensk skiløber 
og har faet navnet Stenmark Stadion. 

Men lader vi os slå ud af en smule uheld og 
modgang: ja gu' gør vi da så! 

Men ikke for evigt - vi vender altid stærkt 
tilbage igen. Når dommerens fløjte har lydt, og 
de sidste diskussioner om, hvem der nu var 
skyld i, at det ikke gik så godt idag, er ovre, er 
alle klar til igen at tromle ud på grønsværen og 

kæmpe, om ikke for ære og værdighed, så dog 
i det mindste for at komme ned i SUMPEN og 
fa en kop øl bagefter. 

Men vi klør ufortrødent på, svinger såvel det 
kolde som det varme ben under det nye slogan: 
"DEN SIDSTE KAMP ER IKKE TABT 
ENDNU!!! 

Mortens mundgejl 
I vores midte har vi jo en af Danmarks førende 

metal-sangere Morten Finderup. Morten har 
flere gange klaget over kvaliteten af indlæggene 
i RIPOSTEN. Især har han manglet prosa og 
lyrik. Der har ganske vist været tendenser til, at 
redaktionen har fundet den gamle rimordbog 
frem , for at peppe lidt op på indholdet, men det 
har Morten ikke fundet er helt nok. 

En sen aften betroede han således et medlem 
af redaktionen, at han gerne ville bidrage til en 
højnelse af RIPOSTENs litterære kvalitet med 
nogle udvalgte digte, som han har siddet og 
kreeret i de lange vinteraftener i det store hvide 
hus på den anden side af viadukten i Svejbæk. 

Det første epos kommer her og lyder i al sin 
enkelhed og genialitet således: 

1234 
la' vær' og stå og stir' 
5432 
la' vær' og stå og glo 

I de næste numre af RIPOSTEN vil vi bringe 
endnu flere af Mortenssmåordeskapader under 
netop denne rubrik: MORTENS MUNDGEJL. 

TRYKSAGER 
-så tal med 

HEDETRYK 
ærøvej 4 · 8600 silkeborg 

tal. 86 82 33 21 

- god kvalitet 
...: rimelige priser 
- hurtig levering 

MOGENS 

RIPOSTEN 2/94 

PREBEN 
ELKJÆR 
.... GADE

DRENG OG 
GOLF

SPILLER 
Her er beviset sort på hvidt: Preben 
Elkjær var her og måtte trækkes op af 
sumpen! 

7 

Inden superligatopopgøret d. 17. april mellem SIF og FCK var det lykkedes RIPOSTEN at kapre 
den tidligere verdensstjerne og nuværende fodboldkommentator Preben Elkjær til en lille sludder 
i sofaarrangementet i de ydmyge klublokaler på Marienlundsvej. Det blev en samtale om fodbold , 
rigstræneren, golf, kunst, Line og ikke mindst: lidt af hvert. Vi bringer her første del af det lange 
interview. Resten af samtalen kan læses i næste udgave af klubbladet, så glæd jer! 
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Du har engang sagt, at du skulle til at lære at 
sige nej. Hvorfor har du så sagt ja til at snakke 
med sådan nogen som os? 

-Jamen det er nok rigtigt, at jeg altid har haft 
lidt svært ved at sige nej . Medmindre det er 
penge, der er tale om, så kan jeg sagtens sige 
neJ. 

Det er så til vores glæde. Nu nævnede du selv 
lige, da vi gik herned i SUMPEN, at du lige har 
været en tur på Silkeborg Kunstmuseum. Vi har 
lavet en del research op til det her interview og 
fundet ud af, at du er meget interesseret i kunst, 
var det en interesse der pludselig opstod? 

-Nej. Jeg havde i lang tid gået og irriteret mig 
over de plakater, jeg havde til at hænge 
derhjemme, og jeg ville egentlig gerne have 
noget, der var skabt og ikke bare trykt. Så var 
det, jeg fik chancen for at møde Robert Jacobsen. 
Allan Simonsen havde sagt, at Robert var helt 
vild med fodbold, og at han gerne ville snakke 
med mig. Så ringede jeg til ham, vi lavede en 
aftale, og derefter tog op til ham på en fridag, 
jeg havde fra Italien. Vi sad bare og snakkede 
en hel dag, men jeg købte selvfølgelig også 
nogle ting, og sådan startede det faktisk med 
den interesse. 

Vi kommer jo nok ikke udenom fodbold"" 
-Nå, så det var alt for den research, I havde 

lavet.. .? 
Ja ja""du har jo et ry for at have en stor mund 

og være rap i replikken. Det kan man vel 
egentlig også sige om Mark Strudal, og I laver 
også begge to mål. 

- Jeg laver flere end ham! 
Ja okay men jeg synes alligevel, der er en stor 

forskel på Jer, for folk de elsker jo at hade 
Strudal, hvorimod da du spillede, var du 
hvermands eje. Hvori ligger forskellen? Er der 
mere "københavner" i ham end i dig? 

-Ja det tror jeg egentlig, der er, for jeg flyttede 
jo til udlandet allerede, da jeg var I 8 år, og jeg 
flyttede først tilbage til Danmark, efter jeg var 
færdig med at spille fodbold. Jeg er ikke en 
typisk københavner, bestemt ikke. Eller typisk 
nogetsomhelst andet for den sags skyld. Men 
jeg tror egentlig ikke, det har så meget med det 
at gøre. Mark Strudal er meget speciel, så jeg 
synes ikke, man kan sammenligne ham - heller 
ikke den måde han siger tingene på - med mig. 

Er der for få af jeres type herhjemme? 
-Der kan aldrig blive for fa folk, der siger de 

forkerte ting. Vi trænger da til nogle profiler, 
men det skal så altså også være nogle profiler, 
der på banen kan leve op til de ting, de siger 
udenfor. Det er iorden at være fræk, men det 

skal være fræk på en måde, folk kan li' , for der 
er jo ikke nogen usympatiske folk, der trækker 
tilskuere til. 

-Der er mange anonyme spillere, og det tror 
jeg har noget at gøre med, at man skal i hvert 
fald ikke stikke nakken for langt frem i Danmark, 
uden at man bliver hugget ned. Også unge 
spillere passer meget på med, hvad de siger til 
Pressen. Hvorfor det ved jeg faktisk ikke. 
Pressen er da meget mere tilhængere af, at 
spillerne giver dem lidt og er mere åbne. Men 
af en eller anden årsag er de uhyre forsigtige 
med, hvad de siger. Det mener jeg slet ikke, de 
behøver være i Danmark. 

Det var anderledes nede i Italien? 
- Ja det må man sige. Du kunne sagtens sige 

noget, sålænge du sagde det, de gerne ville 
høre. Det var udelukket, at du sagde noget, der 
kunne bringe lidt "støj". 

Ligesom Brian Laudrup har gjort". 
-Ja, det var fuldstændig tåbeligt af ham. Men 

det er jo ikke første gang, han siger noget 
tåbeligt. Man må bare lære det. Det tror jeg 
iøvrigt også Mark Strudal har lært. Han var jo 
meget værre før i tiden, men han har også faet 
de hug, han skulle ha '. Så er han også blevet 
mere forsigtig. Men altså Brian Laudrup - en 
spiller, der aldrig spiller - at sige sådan om 
Berlusconi, det er ikke den måde, man kommer 
på hold på. Men det lærer han forhåbentlig også 
af. 

Han gjorde det også i Bayern. Er det fordi han 
er frustreret? 

- Han kan måske godt lide at flytte" . 
Vi læste et sted, at du godt kunne tænke dig at 

blive journalist, for så behøver man ikke at 
kunne stave. Er det derfor du endte på TV
sporten? 

- Ja ha ha ha".det er det. Det er det nemmeste. 
Nej , det var selvfølgelig provokerende sagt. 
Man havde jo sådan nogle små dueller med 
journalisterne, dengang man spillede, så var 
det sådan en bemærkning, de lige ku ' få i 
hovedet. ,,Man kan altid blive journalist" . 

Hvordan er det så at være "på den anden side 
af hegnet"? 

-Det er da meget sværere, end jeg havde 
regnet med. Det er på en eller anden måde svært 
overfor de spillere, du skal bedømme. Jeg ved 
da godt, der kan være tusind forskellige grunde 
til , at en spiller spiller dårligt. Han kan f.eks . 
have raet noget at vide på taktikmødet eller han 
kan have sovet dårligtorn natten. Der er mange 
undskyldninger. Derfor er det nogen gange 
svært at kritisere ,_ fordi du ved, det kan skyldes 
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ting, du ikke kender. Det bliver man ligesom 
nødt til at sætte sig udover og så sige: det jeg 
ser, det bliver jeg nødt til at fortælle . Problemet 
er, at det bliver meget hurtigt til: "prøv og hør 
hvordan han snakker, selvom han selv er holdt 
op" . Man bliver ikke populær af det, når man 
sådan kommer ud blandt de andre spillere. Før 
kampen går jeg lige ud og kigger på banen".det 
skal i hvert fald ikke være en undskyldning, at 
jeg ikke har set banen. Så møder jeg nogen 
spillere, og så kan man godt mærke, at nogen af 
dem ikke er helt tilfredse med noget jeg f.eks. 
har sagt fire uger tidligere. Måske har jeg sagt, 
at Martin Johansen spillede dårligt, men Martin 
Johansen har ikke glemt noget, selvom jeg 
måske ikke selv kan huske det. Det er lidt 
ubehageligt. 

Men kan publikum ikke kræve, at når de har 
lagt mange penge for at komme ind på stadion, 
at spillerne så lever op til at yde det maksimale? 

-Jo, det tror jeg også godt, spillerne kan 
acceptere, at publikum synes, men jeg tror 
ikke, de er så glade for, atjeg synes det offenligt 
i TV. Jeg kan da også huske det fra mig selv. En 
journalist som Flemming Nielsen fra BT var 
jeg meget uenig med mange gange, og så sagde 
jeg tit til mig selv: "hold kæft, han spillede for 
I 00 år siden. Han aner ikke, hvad det drejer sig 
om" . Som spiller må man altså bare vide, at det 
hører med, at der sidder folk som mig eller 
Frank Arnesen og udtaler sig. Det er også med 
til at give fodbolden lidt liv. -Det kan jo også 
give lidt foromtale. Selvom vi selvfølgelig også 
fokuserer på de negative ting, for det er jo også 
begrænset hvor meget positivt, der er. De bliver 
jo ved med at sige, at vi spiller lige så godt som 
de udenlandske hold. Det er jo noget sludder. 
Der er meget stor forskel endnu. 

Som du ved, var vifor et par numre siden ovre 
og snakke med Morten Stig Han sagde, at der 
var nogen af de ting, han havde lært.fra topsport, 
som han kunne bringe med over i journalistik
ken. Har du også kunnet det? 

-Jeg tror, at det man kan tage med over er, at 
man er omhyggelig med sine ting. At man i 
hvert fald ved så meget som muligt, og at man 
møder velforberedt og møder til tiden. Jeg har 
oplevet fulde journalister, eller journalister der 
kommer væltende fem minutter før kampen. 
Jeg har sågar set en journalist sidde inde i 
cafeteriet i en håndboldhal og så komme ind i 
hallen i pausen, kigge op på tavlen og sige: "Nå, 
21-15 godt nok", og så væk igen. Sådan noget 
mener jeg er dybt useriøst. Mon ikke det også 
var sådan noget, Morten var inde på? At man 

møder sober og ædru op. Det er ikke så stort et 
problem blandt journalister mere, men det har 
været et problem. 

Hvordan er han som chef, ham Morten Stig? 
-Det er ikke min chef - jeg har ingen chefl Nej , 

spøg til side. Vi har tre chefer, der har hvert 
deres område. Morten har det mere udadvendte 
- hvis ministeren kommer, skal hun jo vises 
rundt, og han sidder også i mange komiteer. Det 
erMorten - han er udadvendt. Det mere 
journalistiske ligger hos to, der hedder 
Flemming Meier og Ole Henriksen. Det er 
dem, jeg har med at gøre. 

-Men jeg kender Morten og har kendt ham i 
mange år. Jeg var selv håndboldmålmand i 
København. De sagde, at jeg var den eneste 
målmand, der kunne gemme sig bag en stolpe. 
De skød simpelthen så hårdt, og så var det bare 
med at komme om bag stolpen. Når de kom fra 
fløjen, så var der kun et sted de skød, og det var 
mellem øjnene. Jeg sagde altid til mine fløjspil
lere: "Der er ingen, der må komme forbi på 
fløjene". Og når de så alligevel kom forbi , så 
gemte jeg mig inde bag stolpen, og så stak jeg 
en enkelt arm ud og håbede, at de ramte den. 
Stor håndboldkarriere. 

I din sidste kamp som aktiv på topplan i 
fodbold blev du jo vist ud af Peter Mikkelsen. 
Hvordan har du det egentlig med ham? 

-Ham har jeg det da fint nok med. Jeg møder 
ham heldigvis aldrig! 

Han sluttede vel mere eller mindre din 
karriere? 

-Nej, den ære skal han ikke have. 
Var det typisk for Preben Elkjær at slutte 

karrieren sådan? 
- Ja det var meget passende. 
Har du fortrudt du tog tilbage til Vejle og 

sluttede karrieren? 
- Ja, det har jeg. Det skulle jeg ikke have gjort. 

Men det er jo meget let at sige. Ham, der 
smadrer sin bil , kan også sige: ,,Jeg skulle 
aldrig have kørt den tur", men set i bakspejlet 
er det nemt nok at sige, at det skulle jeg ikke 
have gjort, for jeg blev opereret tre gange, den 
korte tid jeg var der. Det var der jo bare ikke 
nogen, der kunne have forudset. 

MØRCH, 
JENSWERNER 

OG FORMAND FINN 
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Den 25. marts samledes ca. 500 mennesker i 
Teatersalen for at blive stenet og høre SORT 
SOL (rækkefølge underordnet). B 74 havde 
velvilligt stillet med omkring lige så mange 
frivillige for at 1a arrangementet til at køre. 

Af prominente folk kan nævnes: Klavs 
Kjærgård, der med stor iver kropsvisiterede 
alle kvindfolk, før de blev sluppet ind i lastens 
hule; Bruno Bæ stod på en ølkasse og solgte 
forfriskninger til alle de andre små folk 
(underforstået: folk under 18 år); samt Spjalde
mand, som prostituerede sig for at få folk til at 
købe SORT SOL t-shirts, caps, plakater osv. 
Det forlyder, at salget var minimalt! 

Nå men opvarmningsbandet til SORT SOL 
hed "+ support". Det forlyder, at de spiller for 

alle andre store bands, og derfor har pisse 

travlt. 
Ved 21 .30-tiden troppede så endelig Thomas 

Ortved (trommer), Knud Odde (bas), Peter 
Peter (guitar), Lars Top-Galia (se Peter Peter) 
samt forsangeren Sten Jørgensen (et navn, der 
nok skal gøre sig internationalt) op. Kort og 
meget godt (eller meget kort og godt): SORT 

SOL 
De lagde ud med "Bangalore Flow" og gik 

lige derefter over i ,,Popcorn" (hmm ... mad!). 
Begge fra den nye CD "Glamour (nej, ikke Gla
Murer!) Puss". Herefter gik det slaw i slaw. Det 
ene fede (nej, ikke Svend) nummer fulgte det 
andet. Især "Shaheeba Bay" og ,,Let My Fingers 
Do The Walking" tog kegler ved det stærkt 

0 

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

0 JYSKE BANK 
- - - -- - -
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stage-diving'ende publikum 
Aftenens højdepunkt var dog, da Poul Konrad, 

en af Mulles modbydelige venner, kastede en 
armprotese op til den enarmede SORT SOL
forsanger som kompensation for dennes medfød
te handicap. Vild jubel i salen. 

Efter 75 minutter og et eller to ekstranumre 
(på grund af en del indtagelse af alkohol erindrer 
jeg det ikke nøjagtigt) var det hele ovre. En ret 
kæk koncert, men efter min mening alt for kort 
(ligesom Peder Kristensens hår). 

De fleste publikummer havde forladt 
Teatersalen ved 23.30-tiden, og herefter tog B 

aaBD 
~ 
., .. - -·---' 

74's roadie-afdeling over. De fik pakket al 
SORT SOLs grej (det hedder det i den branche), 
mden man kunne nå at sige: ,,Mørch har nok 
spillet sin mest anonyme sæson nogensinde". 

Efter at have genvundet sin hørelse kunne 
Formand Finn konstatere et overskud på ca. 
9000 kroner, hvilket var et udmærket resultat 
af en fornøjelig aften. 

MUREREN 

PS: Jo, West Bromwich Albion blev 
selvfølgelig i 1. division! 

Nygade 41 . 8600 Silkeborg 

TLF. 86 80 41 42 
TELEFAX 86 815750 

SPECIAL - BUTIKKEN !fiTJ 
H111hl)1ng\ q (1 

H(1C.I() Sd~choq.~ 

fdl_·f1111 Hb Kl "55 11 [eliGaS] 
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SPON.SOR - SPONSOR ···>SPON 

SVANE KØKKENET 
B 7 4 har !aet en ny sponsor i år til vores trediehold, nemlig SV ANE KØKKENET. 
SV ANE KØKKENET er et nyt navn på det danske marked, men bag navnet 

befinder der sig en landsdækkende kæde af forhandlere med adskillige års efraring 
og en meget betydelig viden om køkkener og badeværelser i danske hjem. 

SVANE KØKKENET er en 100% danskejet virksomhed, og badeværel
sesmiljøerne er udelukkende produceret på danske fabrikker. 

Succesen kan bl.a. aflæses af den kendsgerning, at medarbejderstaben det første 
leveår er øget fra 70 til 135 mand. 

Vores aftale er indgået med forretningen i Herning, hvor Britta og Jørgen står på 
pinde for at give en god og saglig betjening. Det kan klubbens formand skrive under 
på, idet han netop har købt såvel nyt køkken som nyt badeværelse gennem SV ANE 
KØKKENET i Herning. 

Når du skal investere i nyt køkken eller badeværelse, bør du - for din egen skyld 
- aflægge forretningen på Silkeborgvej 8 i Herning et besøg. 

Formand Finn, Peter Schmeichel og mange andre har allerede valgt SVANE 
KØKKENET! 

--
--
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PONSOR-SPONSOR 

KØKKENET 

Silkeborgve1 8 · 7 400 Herning 
Tlf 97 21 55 l l · Fax 97 22 46 71 

Britta og Jørgen gl'r 
en kyndig vejledning, 
når det drejer sig om 
nyt køkken eller bade
værelse. 
Her ses de I et af de 
mange spændende køkkener 
fra SVANE KØKKENET. 
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STOP FEDTERIET! 
Jeg har i det senere stykke tid, når jeg har 

færdes i klubben, mærket en vis bitterhed blandt 
flere medlemmer, såvel udvalgs- som ikke
udvalgsaktive, over bestyrelsens tilsyneladende 
holdning overfor det arbejde, der gøres her. 

Den berømte dråbe, der har fået bægeret til at 
flyde over, angår bestyrelsens dispositioner 
omkring klubbens nye, og iøvrigt ganske 
nydelige, klubtræningsdragt. Klubben sælger 
denne for formedelst 350 kroner, dog kun 200 
kroner for disse netop omtalte udvalgs
medlemmer. 

Kritikken har især gået på, hvorfor klubben 
ikke har kunnet værdsætte disses arbejde ved 
uden opkrævning simpelthen at give dem en 
træningsdragt hver. 

Efter at have hørt på kritikken fra de forskellige 
medlemmer, hvis navne jeg ikke skal nævne 
her og som iøvrigt er fuldstændig irrelevant, er 
jeg nået frem til den samme konklusion. 

For mig at se kan bestyrelsen have to 
forskellige bevæggrunde til at opkræve de 200 
famøse kroner istedet for at give udvalgsmed
lemmerne en dragt hver. 

Den første er, at de ikke ønsker at gøre forskel 
på klubbens medlemmer og derfor ikke kan 
give dragten til nogle specielt indviede fremfor 
andre. Hvis dette er holdningen kan jeg ikke 
forstå , at holdlederne skal have dragter kvit og 
frit. Guderne skal vide, at holdlederne har 
fortjent hver og en dragt for det fremragende 
arbejde, de gør. Men hvorfor det så ikke skal 
gælde udvalgsmedlemmerne, forstår jeg ikke! 

Den anden grund jeg kan se for bestyrelsens 
handlinger må være de rent økonomiske, dvs. 
at klubben ikke "har råd" . Med baggrund i 

klubbens for tiden bugnende pengekasse er der 
naturligvis ikke hold i det. Desuden kan udgiften 
til disse dragter ikke være så uoverskuelig, at 
man ikke kan ofre de skillinger. 

Nu må det endelig ikke forstås sådan, atjeg er 
fortaler for, at alle udvalg skal have en sådan 
dragt. De, jeg mener, der bør krediteres for 
deres store arbejdsindsats med en GRATIS 
dragt, er UK, der hver uge har det utaknem
melige job at sætte et utal af hold med deraf 
følgende flere timers arbejdsindsats. Derudover 
er det "Støtten", der får SUMPEN til at funge
re, og uden hvilken klubben ville falde sammen. 
Endelig er det for mig at se (ironisk nok) 
bestyrelsen selv, der knokler for at få klubben 
til at fungere på det organisatoriske plan. Et 
arbejde de for mig at se gør fremragende. Hvis 
det er fordi, man er bange for, at klubmed
lemmerne vil rynke på næsen over, at besty
relsesmedlemmerne giver sig selv en dragt, så 
tror jeg godt, de kan tro om igen. Småligheden 
har trods alt dårlige kår i vores klub, og jeg kan 
ikke forestille mig i min vildeste fantasi , at en 
eneste ville have ondt i røven over, at medlem
merne af de ovennævnte udvalg blev belønnet 
bare en smule for deres kæmpeindsats. 

Så til bestyrelsen kan jeg kun opfordre til at 
gøre noget ved sagen, og i hvert fald søge på_en 
eller anden måde at honorere det store fnvtlhge 
arbejde i klubben. Jeg er helt overbevist om, at 
den symbolske værdi af en sådan gestus klart 
vil overstige de økonomiske omkostninger 
herved. 

JENSWERNER 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • 
• • 
• • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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r-------------------------, 
SVAR TIL JENS WERNER: 
Jeg har hørt den samme kritik , hvilket 

blandt andet er årsagen til mit indlæg 
andetsteds i bladet. Da dette indlæg ikke 
giver svar på alle dine kritikpunkter, skal 
jeg hermed give min personlige mening til 
kende. 

Jeg er meget skuffet over den modtagelse 
bestyrelsens tilbud til udvalgsmedlememme 
har fået af nogle medlemmer. 

Til din og andres orientering kan jeg oplyse, 
at såvel UK-medlemmer som medlemmer 
af de to bestyrelser modta!!,er et årligt 
telefontilskud til dækning af de positive 
udgifter, der er ved at være medlem af disse 
udvalg. På den måde har vi "værdsat" disse 
medlemmers arbejde. Denne post på 
klubbens regnskab er der faktisk tidligere 
rejst kritik af på generalforsamlingen, så der 
er altså enkelte medlemmer, der får ondt i 
røven, når andre honoreres for et stykke 
arbejde! 

Som bekendt har klubben eksisteret i snart 
20 år. Mange medlemmer har gennem mange 
år ydet en stor indsats for klubben - uden at 
blive honoreret. Så åbner en ny sponsoraftale 
med Intersport mulighed for, at klubben kan 
honorere disse medlemmer. Og straks giver 
det anledning til debat. 

Havde vi undladt at give klubbens 
udvalgsmedlemmer dette tilbud, var intet 
hændt. 

Havde vi valgt at give en gratis dragt til de 
medlemmer, du nævner, kunne medlemmer 
af sponsorudvalget eller redaktionen med 
rette have undret sig og kritiseret denne 
beslutning. Eller hvad med Niller, som har 
ydet en kæmpe indsats som medlem af to 
bestyrelser? Han trak sig forud for denne 
sæson og bliver derfor ikke tilgodeset! 

Så kunne vi have valgt at give en dragt til 
alle udvalgsmedlemmer. Dette ville koste 
klubben mellem 4.000 og 5.000 kroner. 
Dette mente bestyrelsen ikke, at vi kunne 
forsvare, når vi samtidig gør en kæmpe 
indsats for at skaffe midler til at realisere 
drømmen om et klubhus "over jorden". Og 
- JO - jeg tror desværre, at nogle medlemmer 

ville få ondt i røven. 
Beslutningen om at " skrabe" penge 

sammen til et nyt klubhus er truffet af 
bestyrelsen og konfirmeret af to gene
ralforsamlinger, og - desværre - aktualiseret 
i forbindelse med vores problemer med at 
forny vores lejeaftale med SG. Så "klubbens 
for tiden bugnende pengekasse" er altså et 
mål , som bestyrelsen arbejder efter. 
Generalforsamlingen kan ændre denne 
beslutning. Bestyrelsen gør det ikke. 

Du nævner, at vi forfordeler vore holdledere 
ved at give dem en gratis (blå) dragt. 
Umiddelbart har du ret. MEN det er en del 
af den omtalte sponsoraftale med Intersport, 
at alle klubbens holdledere bærer en dragt 
med Bøgild Sport-bomærke på. Disse har vi 
faet gratis med dette ene formål. Skulle vi 
have sagt nej tak til disse dragter? 

Modsat mener jeg, du lægger op til en 
forskelsbehandling af klubbens udvalgs
medlemmer, når kun nogle af disse skal 
honoreres for deres indsats. 

Et spørgsmål, du ikke rejser, er, hvad vi 
gør til næste år, når der bliver skiftet ud i de 
nævnte udvalg. Skal vi så give de nye en 
gratis klubdragt? Og hvad så om to år? Osv. 

Bestyrelsen har valgt den , efter vores 
mening, rigtige løsning: 

- vi overholder vores aftale med Intersport 
- vi giver alle udvalgsmedlemmer "et godt 

tilbud" som påskønnelse 
- vi bruger ikke klubbens midler til dette 

formål 
- vi undgår "problemer" de kommende år. 
Hvis udvalgsmedlememme ikke ønsker at 

gøre brug af vores " tilbud", så lader de bare 
være, og så er intet ændret i forhold til 
tidligere år. Jeg håber, de vil. Og at de - trods 
alt - vil påskønne det. Bare lidt. 

Endelig, Jens Werner: B 74 har aldrig 
været, er ikke og bliver ikke (så længe jeg 
har indflydelse) som andre klubber. 

Det er vores styrke . 
Vi er stadig mange, der gerne vil gøre et 

stykke gratis arbejde for vores klub! 
FORMAND FINN 

~-------------------------J 
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EN BANE 
TALER UD 

B 74's hjemmebane på Silkeborg 
Stadion, der i folkemunde kaldes "The 
Hill", har i denne sæson måttet stå meget 
for skud. Bl.a. betegnede en (tabende) 
spiller fra et udehold i Midtjyllands Avis 
banen som "Danmarks dårligste". 
RIPOSTEN finder det urimeligt, at den 
anklagede i denne sag ikke har haft 
mulighed for at udtale sig, så vi 
konfronterede banen med beskyldning
erne: 

Hr. Hjemmebane, hvad siger du til 
beskyldningerne om, at duermeget stenet? 

- Hvad helvede, påstår du, at jeg er 
fordrukken!!?! 

Nej, det var nu ikke det, jeg mente, men 
er det ikke rigtigt, at der er en del grus i 
maskineriet? 

- Nå jo det. Det er da irriterende, og 
derfor har jeg også startet en græsrods
organisation sammen med nogen af 
rødderne ovre fra "Parken", hvor vi vil 
kæmpe for mere græs i piberne. 

Hvem skal være formand for bevæg
elsen? 

- Det skulle have været Elsa Gress, men 
hun er jo visnet, så det har vi ikke afgjort 
endnu. 

Burde I ikke nærmere starte et politisk 
parti? 

- Sig mig tror du, jeg har jord i hovedet 
- nej den vej !ar vi sgu' da aldrig noget 
igennem. 

Du er jo også ret uligevægtig! 
c Ja, jeg er gået hen og blevet lidt 

skizofren, men det er altså heller ikke let, 
når man hver anden søndag er parke
ringsplads ved SIFs superligakampe, og 
så derudover også skal være en velbalan
ceret græsplæne. Har du egentlig heller 
aldrig tænkt på, at det ikke er specielt 
sjovt i tide og utide at have 22 spillere, der 
allesammen er dybt påvirket af kokain, til 
at løbe rundt på sig. 
Af kokain - hvad mener du? 
- Jo, de er allesamen PÅ BANEN! 

JENSWERNER 

FRA VOR 
INTERNA
TIONALE 
AFDELING 
EIN SZITUAZIONSJ-RAP
POORT FRA UNSER POLSK
HOLLANDSKE VEN-SKABS
FORENING: 

Es war eijn grumm grumm szkaerdoersdag. 
Die tzurnering des pijle-kasten war im fuld 
gang. Nach vlere spzaendende pfuljekampfe 
kam wir zum grosstein zemiphinal: 

Boranska Radowaniszje (BR) - Kenj 
Szorenzjen 

Krein - Klaas Kierzgardt 
Und wejl den rrock sprang aujs die 

lauitsprejcher (glijmragendes kontrollijert bej 
der Krakowiszche super pflattzen-szwinger 
Zzaque), und die Hhoff im meter-maal waren 
langiert iiber dem disch, kam wir zum Die 
Ultimatzive Phinal: 

Keijn Zzoerenzen - Kclaz Kiirzgarz 
Der arranzjoer war zo beszhiedjen zu der 

erszteplatzj szelbst zu nehjmen! 
Kommentaar: 
Krein: "Kein kommentaar - mein szcpiel 

kzonnte bezzer wverden ! " 
BR: "Schzandale, mein pijle war niczht meeer 

ver druijllt" 
Klaz: "Ick hadde ohne arme gespijlt!" 
Kzen: ,,Nehm was du willjst - dochz du esz 

szelbst arranchiert hat!" 
Und der dzoping-teszjt hatte in ejn groszc 

maengdze piss geendet! 
Naechzten siduazjonrappoort: 
Ein fooetzballmadszhj between: 
B 74 (Be Ziebjen-unt-Vijer) - Szjttøzein 

(Skijbs warfd im Noord-Polen). 
Henk Fedzdonovizcs 
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KVARTALSTORSKEN 

Det er en ren fornøjelse at være skribent af 
denne klumme, når klubbens medlemmer, som 
det har været tilfældet i de forløbne tre måneder, i 
den grad fjoller rundt og træder i broccolien. 

Kvartalstorsken ville under normale omstæn
digheder givetvis gå til en af brødrene Herlev. 

Keld, fordi han til en serie 5. I -kamp grundet sin 
fremskredne senilitet havde glemt at bestille dommer 
til kampen, således de to hold måtte opgive den 
ædle kappestrid på boldbanen og istedet udkæmpe 
en 2 gange 45 minutters l'Hombre-match i 
SUMPEN. Kun uhørt fornem sportsmanship udvist 
af udeholdet FK 73, samt bestikkelse i form af to 
kasser øl gjorde, at de rødblusede ikke mistede to 
oplagte points uden kamp.· 

Kelds ukronede bror, Hans Velærværdighed Finn 
hin Lygtepæl, har dog også været kraftigt inde i 
billedet. Det lykkedes denne at forlise sin mulepose 
med den falmede påskrift "Silkebjorg Bank" (man 
kan ikke just sige, at Finn er slave af moden). Dette 
ville i sig selv ikke være et smerteligt tab for andre 
end ejeren selv, hvis ikke det var fordi, at den 
indeholdt hele regnskabet fra SORT SOL-koncerten 
samt samtlige fortrolige papirer fra de famøse 
lokalemøder med SG. En lettere ligbleg Formand 
Finn kunne dog ånde lettet op, da to friske drenge 
fandt den pågældende parodi på en mulepose i et 
buskads nær SUMPEN. Tyven, der har snuppet 
posen (som lå ubeskyttet op ad hegnet ned til 
klublokalerne) har tilsyneladende i skuffelse over 
posens manglende monetære indhold, i frustration, 
og til Finns held, blot k.')'let posen væk. Dette viser 
også, at tyven ikke kan have været et B 74-medlem. 
Han ville på forhånd have vist, at der INTET var af 
kontant værdi at finde i den pose .. . 

Kvartalstorsken kunne jo egentlig også 
ligeså godthave gået til Null (Ushe), Ole Høstrup og 
Henrik Koch, der en dejlig søndag efter 59 timers 
opvarmning på MÅLET drog med tog til 
hovedstaden for at støtte de rød-hvide Superliga
drenge i deres bestræbelser for at slå Brøndby. 
Trods faner og opmuntrende råb rakte deres 

trofasthed overfor SIF-holdet dog ikke så langt, at 
de ville følge dem til den bitre ende. Således drog de 
under undsk.')'ldning af, at "Vi må sgu' nok hellere 
tage ind til Hovedbanegården nu, for hvis vi ikke 
undgår køen efter kampen, så når vi ikke toget" bort 
fra stadion pr. taxi. Det havde selvfølgelig ikke 
noget at gøre med, at SIF var spillet i bund og var 
bagud 2-0. Men som alle ved endte det jo helt 
anderledes. Allan Reese og Michael Hansen 
udlignede i kampens slutfase, og således vendte de 
tre yndlinge hjem igen, sent på aftenen og efter 12 
timers togtur frem og tilbage, uden at have set så 
meget som et eneste Silkeborg-mål livel 

Men nu til de endelige vindere af dette kvartals 
hæderstorsk, nemlig klubbens serie 6-hold, som 
Mogens jo ellers plejer at kalde "Det stærke Hold". 
Holdet var taget til Bryrup for at spille mod lillebyens 
lokale stolthed. Desværre for Vradsbanens drenge 
var de ramt af en række kedelige afbud, så de måtte 
spille hele kampen med blot ni spillere. "Hæ hæ", 
gnækkede de opsatte B 74'ere, "Piece of cake" (et 
stykke kage, red.) Og som tænk.i, således gjort. 
Bang. Bang. Bang. Bang. 4-0 til B 74 - alt gik som 
ventet. Ydmygelsen af BryRip, Rap og Rup skulle 
fuldendes, og med blot 20 minutter tilbage afkampen 
skulle den jo bare køres hjem. 

Men istedet for indtraf et af de mest mystiske 
holdkollaps, blandt ellers mange, i klubbens historie. 
Ikke alene lykkedes det Bryrup med under en 
fjerdedel af kampen tilbage at udligne til 4-4, men 
mens de blev reduceret til blot sølle 8 mand, kom de 
foran 5-4, og for at det ikke skal være løgn, sluttede 
de også målscoringen af med at gøre det til slutre
sultatet 6-41 

Til sådan en præstation kan man kun sige, at hvis 
klubbens serie 6-hold overhovedet kan rejse sig 
oven på dette, så må det siges at være en endnu 
større præstation. Her må det for en gangs skyld 
være helt på sin plads at bruge den klassiske frase: 
"Op med humøret gutter - det kan UMULIGT gå 
værre!!! 

Og måske burde Mogens fra nu af, efter denne 
bortødsling af en sejr, omdøbe klubbens serie 6-
mandskab til "Det stærke Sold". 

JENS WERNER 
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Quando avete rncmo1i//nlo 1 1J,Ol 11 p1 ogn11nmi 
televisisi da riccrve il voli1111e 11 •Il e spuzzature! ' ' 

Har dette nogel med l'oclhold ul gore? Nej og 
atter nej. Men at en ulu~lelig l sporty klædt 
målmand, med indbyggede stålgrå øjne og typisk 
jounalistacccnt, skulle blive rcdningskransen i 
,,Match OIT thc Day", var ligeså usikkert som 
Stephen på vej hjem fra SUMPEN. Alle har 
s'følig lov til at have den mening om vores 
målmand, som de har forstand til, men hvorfor 
beklage, at Schmeichel er skadet, når vi har den 
bedste! Sorry Købmand. Hvorfor kaste sig rundt 
mellem stolperne, når man med det sorte af 
hammertæerne kan parere en bold til stor fortviv
lelse for ens medspillere. Ren k(l)as~e. 

,,Havde-jeg-dog-bare-kondi"-Klitte nettede to 
gange mod ØBG under særdeles gunstige 
vejrforhold. Endnu en gang trådte Jans lov i 
kraft: skæld Klitte ud og hans målinstink.i vil 
vokse proportionalt med hans skjortestørrelse! 
Efter forlydende skulle Klitte have modtaget et 
tilbud fra støbemester I. Form fra Brede om at 
stå model til "Stor Tissende Dreng" - efterfølger 
til "Sikke Noget Lort Kresten" - hvortil man 
ville oms melte Cimbrertyren og Den Lille 
Havfrue. B 74 's bestyrelse lægger meget vægt 
på, at skulpturen opstilles ved alle indfaldsveje 
til Silkeborg (hvorfor ikke på SUMPENs toilet, 
så har vi da noget at hænge vores resultater op 
på, red.). 

Mere hurtigt går det for sig, når Jan Hurtigkarl 
og Kresten med stor arrogance brænder selv de 
største målchancer. Dette svarer til at have kløe 
i røven men ingen arme! Lars overspiller ikke 
sin rolle på midtbanen, men 12 kilo lettere og 
med medfødt elegance, gødsker han bolden 
rundt til med- og modspillere. Dette suppleret 
med Jørgen Skos urene trav, får utvivlsomt en 
til at tro, at Fred Astaire og Ginger Rogers ikke 
har danset forgæves gennem mangt en lørdag 
eftermiddag på TV. 

Mere håndfast tager Knud Målmand fat efter 
sin deltagelse i filmen: ,,Mit fodboldmæssige 
efterår". Som lillebror til gamle Nielsen vil 
Knud altid op i nogen, hvilket er medvirkende 
til en masse huller i forsvaret, til stor frustration 
for vores målmand fra Øster Hurup. 

"Hwo blæ i a i å fårsva? " , råber Hurup
drengen med grødet stemme, hvortil Knud 
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Fynbo med Stenton-stemme replicerer: "Do må 
got ta å båld mæ a hæn ' er, Lodahl". 

Denne sprogforbistring har dog ikke gjort det 
sværere at spille klassebold på et hold som 
vores, da flere spillere har vist bedre sprogøre 
end boldføling. Sum Sumarium: to pinde på 
tavlen ved en gedigen holdindsats mod et 
superfarligt klassemandskab fra ØBG. 

Dementi: Som mange sikkert har læst i 
formiddagspressen, skulle Michael Larsen fra 
SIF have danmarksrekorden i korteste spilletid 
på banen. Dette er dog en sandhed med 
modifikationer, idet Herr Svend Thorup 
påberåber sig at have rekorden med 10 ,2 
sekunder før bortvisning (se også Guinness ' 
Rekordbog). Fy fy skamme skamme, Svend! 

Bru-No. 1 
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ltET Ell IKKE LET 
AT llM ltET 111,T ÆllT! 

Endnu en gang er der udbrudt konkurrence om, 
hvem der har det værst i Danmark. Er det de små 
drenge eller de små piger, de store drenge eller de 
store piger? 

Nogen hævder, at det er de små drenge, der har det 
værst, fordi de har så mange store piger til at passe 
på dem. Andre hævder, at de små piger har det rigtig 
skidt, fordi de små drenge er så voldsomme og gør 
de små piger nervøse og ængstelige. 

Endnu andre hævder, at det må være store drenge, 
der har det værst, fordi de render livet af sig i 
kampen for karriere, mens atter andre mener, at de 
store piger nu heller ikke har det let, idet de ligger 
under for de store drenge i kapløbet om at få de få 
jobs, der endnu er tilbage. 

Hvem er det så her i landet, der kan gøre sig 
fortjent til titlen som DANMARKS HÅRDEST 
RAMTE? 

Her falder landbruget unægteligt i øjnene. Ganske 
uafhængigt afvind og vejr er landbruget altid med 
helt fremme i kampen om at ha' det værst - og 
landmålerne. Stigende kravtil den enkelte landmåler 
om at måde rigtigt sætter sine spor i landskabet, i 
byerne, på vejene og cykelstierne- en jævnt faldende 
cykelsti er vanskelig at opdrive nu om dage, så 
landmålerne må ha' det svært. 

Og pædagogerne og lærerne naturligvis. Allerede 
ved 8-9 tiden er de udbrændte, fordi de skal lære så 
meget og lære at lære lige så meget fra sig igen og 
lære at holde møder og ikke kan overkomme det 
hele og derfor forsømmer den enkelte elev, der får 
det værre og værre. 

Og hvad med lægerne, der lider afkronisk træthed, 
fordi de altid er på arbejde, og derfor kommer til at 
skære det forkerte ben a( hvad der vækker en helt 
urimelig opsigt og slet ingen forståelse for, at lægerne 
må ha ' det svært. 

Og hvordan med præsterne, der selv om ingen 
længere går i kirke, får mere og mere om ørerne. Et 
evigt rend af døbebørn, konfirmander, brudepar og 
gæster til den sidste rejse - samtidig med de uendelige 
slagsmål med menighedsråd og kirkeministerium 
er en helt urimelig belastning. 

Og hvorledes med plejepersonalet, der oplever 
den stigende vold blandtpatienterne. Mere og mere 
tunge patienter, der slår med krykker og kaster med 
potten. 

For slet ikke at tale om patienterne, der bare ligger 
og flyder der på gangene, så de arme sygeplejesker 
ikke haren chance for at komme til at løbe hurtigere 
og hurtigere. 

Og de fallerede direktører har det heller ikke let, 
når de står der og må nøjes med et gyldent håndtryk 
på 6-8 millioner og af simpel nød bliver tvunget til 
landflygtighed for ikke at blive ribbet og flået -
utilbørligt. 

Og hvad med tømrerne, kleinsmedene og dem på 
Fjernvarmen, der, når de altså er på arbejde, har 
forfærdeligt travlt med hele tiden at sætte nye 
varmemålere op og måle det der, de jo altid render 
rundt og måler. 

Og laboranterne, der næsten ikke har tid til at 
holde så meget fri og er tvunget til at tage 
dobbeltarbejde for overhovedet at få enderne til at 
nå sammen, når de nu tilfældigvis har lidt småfolk 
i familien, - og de brave folk på landets EDB
centraler, der dagligt må slås med et sprog, som 
ingen forstår, er der måske nogen, der tænker på 
dem? 

Og tagdækkerne, der til daglig må bevæge sig helt 
ude på kanten - hvad med dem? 

Og de studerende, der når de på trods af 
fuldstændigt horrible optagelseskrav endelig langt 
om længe kommer ind på et studium, så på det 
nærmeste tvinges til at studere og konfronteres med 
et krav om at møde og bestå eksamen og den slags 
- har de det måske for let? 

Og hvad med de butiksansatte, der for at overholde 
lukkeloven, er nødt til at møde to timer før de får fri 
- er det måske morsomt? 

Og hvordan med bankmedarbejderne, inge
niørerne, journalisterne, de offentligt ansatte og de 
tidligere formænd, der har mistet al social status? 
Og hvad med ... 
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ltET Ell IKKE ILET 
AT llM ltET S'T ÆllT! 

Endnu en gang er der udbrudt konkurrence om, 
hvem der har det værst i Danmark. Er det de små 
drenge eller de små piger, de store drenge eller de 
store piger? 

Nogen hævder, at det er de små drenge, der har det 
værst, fordi de har så mange store piger til at passe 
på dem. Andre hævder, at de små piger har det rigtig 
skidt, fordi de små drenge er så voldsomme og gør 
de små piger nervøse og ængstelige. 

Endnu andre hævder, at det må være store drenge, 
der har det værst, fordi de render livet af sig i 
kampen for karriere, mens atter andre mener, at de 
store piger nu heller ikke har det let, idet de ligger 
under for de store drenge i kapløbet om at få de få 
jobs, der endnu er tilbage. 

Hvem er det så her i landet, der kan gøre sig 
fortjent til titlen som DANMARKS HÅRDEST 
RAMTE? 

Her falder landbruget unægteligt i øjnene. Ganske 
uafhængigt afvind og vejr er landbruget altid med 
helt fremme i kampen om at ha' det værst - og 
landmålerne. Stigende kravtil den enkelte landmåler 
om at måde rigtigt sætter sine spor i landskabet, i 
byerne, på vejene og cykelstierne- en jævnt faldende 
cykelsti er vanskelig at opdrive nu om dage, så 
landmålerne må ha' det svært. 

Og pædagogerne og lærerne naturligvis. Allerede 
ved 8-9 tiden er de udbrændte, fordi de skal lære så 
meget og lære at lære lige så meget fra sig igen og 
lære at holde møder og ikke kan overkomme det 
hele og derfor forsømmer den enkelte elev, der får 
det værre og værre. 

Og hvad med lægerne, der lider afkronisk træthed, 
fordi de altid er på arbejde, og derfor kommer til at 
skære det forkerte ben a( hvad der vækker en helt 
urimelig opsigt og slet ingen forståelse for, at lægerne 
må ha' det svært. 

Og hvordan med præsterne, der selv om ingen 
længere går i kirke, får mere og mere om ørerne. Et 
evigt rend af døbebørn, konfirmander, brudepar og 
gæster til den sidste rejse - samtidig med de uendelige 
slagsmål med menighedsråd og kirkeministerium 
er en helt urimelig belastning. 

Og hvorledes med plejepersonalet, der oplever 
den stigende vold blandtpatienterne. Mere og mere 
tunge patienter, der slår med krykker og kaster med 
potten. 

For slet ikke at tale om patienterne, der bare ligger 
og flyder der på gangene, så de arme sygeplejesker 
ikke haren chance for at komme til at løbe hurtigere 
og hurtigere. 

Og de fallerede direktører har det heller ikke let, 
når de står der og må nøjes med et gyldent håndtryk 
på 6-8 millioner og af simpel nød bliver tvunget til 
landflygtighed for ikke at blive ribbet og flået -
utilbørligt. 

Og hvad med tømrerne, kleinsmedene og dem på 
Fjernvarmen, der, når de altså er på arbejde, har 
forfærdeligt travlt med hele tiden at sætte nye 
varmemålere op og måle det der, de jo altid render 
rundt og måler. 

Og laboranterne, der næsten ikke har tid til at 
holde så meget fri og er tvunget til at tage 
dobbeltarbejde for overhovedet at få enderne til at 
nå sammen, når de nu tilfældigvis har lidt småfolk 
i familien, - og de brave folk på landets EDB
centraler, der dagligt må slås med et sprog, som 
ingen forstår, er der måske nogen, der tænker på 
dem? 

Og tagdækkerne, der til daglig må bevæge sig helt 
ude på kanten - hvad med dem? 

Og de studerende, der når de på trods af 
fuldstændigt horrible optagelseskrav endelig langt 
om længe kommer ind på et studium, så på det 
nærmeste tvinges til at studere og konfronteres med 
et krav om at møde og bestå eksamen og den slags 
- har de det måske for let? 

Og hvad med de butiksansatte, der for at overholde 
lukkeloven, er nødt til at møde to timer før de får fri 
- er det måske morsomt? 

Og hvordan med bankmedarbejderne, inge
niørerne, journalisterne, de offentligt ansatte og de 
tidligere formænd, der har mistet al social status? 
Og hvad med .. . 
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HARDE TIDER FOR 
KLUBBENS ONANISTER 

-B 74 indfører rykkergebyrer! 
Som bekendt har klubben fået ny kasserer. 
Jeg ser det som en af mine væsentligste 

opgaver at få krasset kontingent ind til tiden. 
Da jeg er rimelig dovent anlagt, orker jeg ikke 
at rykke folk for penge i tide og utide. 

På bestyrelsesmødet den 3. maj 1994 snakkede 
vi lidt om, hvordan det hele skulle foregå i 
fremtiden med rykkere og så videre. 

1. rykker: 

Det har ikke været m r 
har indbetalt kontingen~ igt at konstatere, at du 

Det kan sefvføfgeli · 
så derfor får du absoTu være en forglemmelse, 
vores mellemvære d t sidste fnst til at bringe 

Sidste frist f n e ud ~f verden. 
or rett1d1g indbetalin g er 

Såfremt ovoo~tående ikk 
desværre afskåret f e overholdes er du 

ra at spille fodbold i 8 74. 

Med venlig hilsen 

Som noget nyt vil der blive tillagt et 
rykkergebyr på kr. 50,00 ved første rykker og 
kr. 100,00 ved anden rykker. 

Det vil stadigvæk være muligt at aftale 
"afdragsordninger", men udspillet skal komme 
fra JER! 

Nedenstående vil vise, hvordan fremtidens 
rykkerskrivelser (pornoblade?, red.) vil se ud. 
Man kan så håbe, at det er sidste gang, I ser 
dem. 

2. rykker: 

Hvis det skyldige bel b . 
dage, betragtes du som ø ikke er indbetalt inden 5 

Det skaf bemærkes værenndeudmeldtafB 74. 
spille fodbold i andre klu~bdu ikke kan komme til at 
ude af verden. er, før gælden til B 74 er 

Med venlig hilsen 

Som I kan se, er det ikke for ingenting, at jeg har stået i lære ho"s Sheriffen af Nottingham. 
CLAUS GOEBBELS, NY KASSERER 

VESTERGADEHALLENS KIOSK 
V/CHARLES DØSSING 

~Johansen 
Nyt IJll Specialoptik 
Henning Jot\8'W . v....- a wllolcltJYllllldm AØ . llllO SllUllorg . Tlf. 868 2148 3 
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