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Støtteforeningen UK -Old-boys 
Formand Rene Langvad 

Christian Simonsen Fynsgade 19 
B 7 4 - Silkeborg Skovløbervej 24 868045 49 

Klubhuset 868013 91 
Marienlundsvej Henning Nielsen 

Tlf.: 86 81 53 57 Stephen Knudsen Falstersgade 12 

Sanatorievej 14 86826754 

86 8281 39 
Jørn Andreasen 

Bestyrelsen Kim Konnerup Møller Vidarsvej 1 O 

Almindsøvej 30 86 815799 

Formand 
86824804 

Finn Herlev Klavs Kjærsgaard Kampfordeler 
Bakkevænget 87 Chr. d. S's Vej 2A Keld Herlev 
86 8006 05 86801898 Rudbølvej 30 

86 81 5914 
Næstformand Søren Fæster 
Thomas Jensen Knudsgade 1 O 
Vestre Alle 34 86811941 Dameafdelingen 
86 8005 49 Lissa Juul 

UK 
Vestre Alle 34 

Kasserer 86800549 
Claus H. Jensen Morten Risvig 

Baggesensvej 18 Rylevej 21 Veteran-
86 810748 86814685 

afdelingen 

Niels-Henrik Buch Christian Simonsen Kim Konnerup-Møller 

Vestre Alle 16 Skovløbervej 24 Almindsøvej 30 

86811357 868013 91 86 82 48 04 

Keld Herlev John "Zack" Søren- Håndbold-

Rudbølvej 30 sen afdelingen 
86815914 

Adler Lundsgade 8 Benny Pedersen 
868111 58 Bøgebakken 

Kresten Knudsen 20,Gjessø 

F rejasvej 90 Sam Demirel 8653 Them 

86 82 62 53 Skolegade 69 2. th 86 8480 46 

Christian Simonsen John Villadsen Benny Rønn 

Skovløbervej 24 Hjejlevej 65. 2. tv. Lyngbygade 69 

86 80 13 91 86811887 86 815846 

John "Zack Sørensen Bjarne Davidsen Damer: 

Adler Lundsgade 8 Guldbergsgade 15A Liselotte Herlev 

86 81 11 58 86800213 Bakkevænget 87 
86 8006 05 

TRYK: HEDETRYK, ÆROVEJ -l - LAYOUT: PETERS PEN 

Sponsorudvalg 

Finn Herlev 
Bakkevænget 87 
86 80 06 05 

Henning Nielsen 
Falstersgade 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 8005 49 

Fotograf 
Søren Adsbøl 
Jacob Paludansvej 52 
86 812526 

Finn Herlev 
Bakkevænget 87 
86 80 06 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 
86 81 13 57 
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MONEYMAKING 
Et af Kai Vengs yndlingsudtryk kan blive 
højaktuelt i de kommende måneder. 

Hvis bestyrelsens indstilling om køb af hus 
med indretning af klubhus for øje bliver en 
realitet, undgår vi ikke, at der skal skrabes 
ekstra penge sammen. Dette skal ikke forstås 
sådan, at vi p.t. ikke har råd til huset, idet vi 
naturligvis ikke vil indstille til general
forsamlingen, at vi køber huset, medmindre vi 
mener, det er økonomisk forsvarligt. 

Men det er et faktum, at jo flere penge vi kan 
skrabe sammen, des større bevægelsesfrihed vi 
vi fa fremover. 

Derfor opfordrer bestyrelsen medlemmerne 
til at komme med gode ideer til moneymaking
projekter, og ikke mindst at melde sig til at føre 
disse ud i livet. 

Nygade 41 . 8600 Silkeborg 

TLF. 86 80 41 42 
TELEFAX 86 81 57 50 

Det er vigtigt for bestyrelsen, at vi ikke skal 
malke vores sponsorer eller vore medlemmer, 
idet dette kan give bagslag på længere sigt. 
Modsat vil vi naturligvis også kontakte vore 
trofaste støtter med henblik på at søge hjælp 
udefra. Vi skal blot huske at yde noget til 
gengæld. 

Så bestyrelsen vil endnu en gang slå fast, at 
alle klubbens medlemmer kan støtte B 74 ved 
at handle hos vore sponsorer og annoncører. 
Disse fremgår af vores sposortavle i SUMPEN. 

Husk iøvrigt den ekstraordinære general
forsamling torsdag den 22. september klokken 
20.00! 

FORMAND FINN 
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VETERANNYT 
Klitte, der godt kan lide sit hår, men aldrig går 
med det, mente, at vores magre indsats i foråret 
skyldtes manglende maskulin adfærd. 

En underafdeling af veteranholdet, den 
såkdaldte "selv-mutilationsgruppe" (selv
skadere) var af den opfattelse, at vores spil eller 
mangel på samme skyldtes sorte fødder, der 
ifolge "Tidsskrift For Selvskadere" fjerner den 
kollektive forståelse . Vores højtestimerede 
holdleder Hr. Sort-Fod var af den overbevisning, 
at vi behandler bolden, som var den nitro
glycerin. 

Der skulle kort sagt andre bolde på suppen. 
En mager suppe med skader, afbud og lignende 
lagde et unødigt pres på holdet. ,,Don ' t crack 
under pressure", minder H. Sort-Fod holdet om 
før den vitige kamp mod Låsby FC. 

Inden kick-off kom· choket: en bane med 
græs på! Efter de første "ih" og "åh" havde lagt 
sig. nettede Låsby to gange. Lodahl kan ikke 
lastes for sine korte arme, heller ikke Esbens 
Forsamlingshus, hvor han med ryggen til banen 

prøvede at starte en større diskussion over 
emnet: hvad betyder fodboldteknik for en 
byggetekniker? 

Først da holdets kommende eunuk Klitte 
fik bolden i sine no .... , kom der gang i holdet. 
Denne gang råben og skrigen fra Klitte fik det 
dyriske frem i holdet. Golle, Jan, Esben og ikke 
mindst Klitte spillede, som var det en fryd for 
ganen. 

God holdmoral , blændende teknik og 18 
betalende tilskuere var kraftigt medvirkende til 
et begrænset nederlag. Dette blev selvfølgelig 
fejret i SUMPEN, og nu da holdet havde vist sig 
at have is i maven , kunne holdet tage det 
bogstaveligt og snuppe et par kasser ICE under 
dække af, at vi bare er så go' e. 

Grundet den korte turnering kan veteran
holdet allerede d. 2419 tage på afslutningstur i 
kanoer til Svostrup. Mere herom i "Euroman". 

B. LABBADIA 

SIDSTE NYT! 

I denne svære tid for veteranholdet skulle Sjæfen opleve et stort højdepunkt 
i sit liv - før han gik i SUMPEN. En ubeskrivelig lykke gennemstrømmede 
S jæfen, da han mod sædvane brugte hovedet og nettede to gange, godt hjulpet 
afJ ørgen Skos eminente indlæg. Knud og Klitte skulle i deres fodboldmæssige 
efterår opleve en affekteksplosion af uhørt dimension. Klitte med et brag af 
et langskudsmål, der i al evighed vil være et banebrydende eksempel på den 
græsk-romerske skudteknik. Knud Målmand - på trods af det fynskklingende 
navn - lod ingen tvivl om, at han havde sat vand over til en omgang humle. 
Knuds lange udspark borger alene for kvaliteten. Jo, det bliver rart at se 
dagens anmeldelser i dagspressen. Alt andet end fem krykker vil være 
skuffende! 
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TIDENS w 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 

HJEJLE FLOP 
Overskriften her er, ma Jeg indrømme, 

primært brugt, da det lyder smart, men bag 
denne spidsfindige journalistiske opmærk
somhedstiltrækningsgimmick gemmer der sig 
også et stænk af sandhed. Såvel sportsligt, 
økonomisk som organisatorisk var årets 
turnering nemlig kun en begrænset succes. 

Hvad angår det sportslige blev det til tre 
andenpladser. Herrerne vandt de to første kampe 
uden at imponere, bl.a. blev det til en storsejr 
over Lemming i en kamp, hvor Villa brændte et 
hav af chancer. Specielt vil det blive husket, at 
det lykkedes ham, ved hjælp af en teknisk svær 
detalje med knysten, at sparke bolden ved siden 
af et gabende tomt mål fra 23 ångstrøms afstand. 
Herefter tabte holdet den afgørende fight mod 
ærkerivalerne fra SKS med 3-1. En helt fortjent 
sejr til de blå-klædte, der var flere gange mere 
opsatte end vores kronisk tømmermandsplagede 
spillere. 

Damerne var direkte uheldige, da kun et 
sølle mål skilte dem fra førstepladsen i deres 
Hejre Cup. "Det er de schmå marginaler", som 
en kommend~ nordjysk !optræner med rødder i 
det preussiske miljø ville have udtrykt det. 

Old boys-holdet tabte "finalen" i deres 
"række" til Virklunds rutinerede topspillere. 
En udmærket kamp med mange herlige svinske 
eftertacklinger. !øvrigt lykkedes det den 
forhåndsudtagne Kræn, til publikums udelte 
hån, at komme adskillige timer for sent, men til 
det gode skib Kræns forsvar må man sige, at 

han ikke forsøgte at skjule, -at han havde sovet 
over sig på grund af fuldfed førdagsdruk. 

Hjejle Cup'en løb af stablen en søndag i år på 
grund af en fremrykket Superligakamp, og dette 
bevirkede, at der ikke var den store økonomi i 
stævnet. Synd at så meget arbejde fra de 
frivillige, især Jørn Andreasen, skal give et så 
lille økonomisk udbytte. Men mod Pewi kæmper 
jo selv guderne forgæves. 

Problemet for Hjejle Cup' en er heller ikke så 
meget økonomisk som organisatorisk. Ikke 
forstået som det flotte frivillige arbejde, der 
ligger bag, men derimod den måde stævnet 
efterhånden er skruet sammen på. 6 deltagere i 
herrerækken er nok 2 for lidt, men det kan dog 
til nød gå. 3 hold i Hejre Cup'en er givetvis 3 
for lidt, og med 2 hold i Old boys-turneringen 
har den jo totalt mistet sin eksistensberet
tigelse. Der er vel ingen tvivl om, at det er de 
mange forskellige konkurrerende turneringer i 
Silkeborg-området, der har spillet ind her, men 
der skal nok strammes op eller i hvert fald 
prioriteres anderledes til næste år. 

Der er ingen tvivl om, at Hjejle Cup' en som 
sådan har en eksistensberettigelse. 15 års 
turneringer i træk er flot. Nu skal den bare vise 
til næste år, at den også er i stand til at ændre 
sig i mere positiv retning. 

Sluttelig skal der atter lyde ros til de frivillige 
med Jørn i spidsen, der trods de svære vilkår fik 
stævnet til at glide smertefrit. 

JENSWERNER 
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SIDE 6 Oll OG lf SERIE 6 
Hån, misundelse og ondskabsfuldheder er 

noget ethvert hold med succes, ambitioner og 
stærke (såvel som store) spillerprofiler er nødt 
til at finde sig i. 

Og det gør man da gerne. Hvem vil ikke 
gerne hjælpe andre med at få deres indestængte 
aggressioner, deres præ-infantile obstruktioner, 
bragt frem i lyset. 

Det gør vi også på Det Stærke Hold fra serie 
6. Lad dem bare komme med deres angreb - vi 
vender gerne den anden trutmund til, men når 
vi så skal finde os i det fra vores egne rækker, 
så begynder forståelsen at skrante lidt. 

Ikke nok med at vi onsdag efter onsdag 
forsmåede må erkende, at klubbens avisskribent 
IGEN ikke gider informere verden om holdets 
seneste sejr. Det er, hvad det er, og det kan vi 
til nød leve med, selvom det jo er sjovt at se sit 
navn i avisen en gang imellem, men derudover 
må vi i dette så ellers udmærkede organ se os 
omtalt som Det Stærke Sold, udelukkende på 
grund af en enkelt svipser i forbindelse med en 
meget svær kamp mod Bryrup, som endte med 

et knebent nederlag. Et nederlag, der utvivlsomt 
var et resultat af, at holdets holdleder desværre 
var indisponibel. 

Men nok om det, vi klarer sikkert også 
bagholdsangreb med oprejst anus. For på det 
seneste har holdet fejret store triumfer i den 
lokale liga. Efter at have indledt efterårssæ
sonen med et snævert, men dog retfærdigt, 
nederlag til Laven/Linå, har holdet klaret sig 
helt uovertruffent i de se~este to kampe. 

Eller for at sige det med andre ord: "Werner, 
dit utro utyske, vi HAR rejst os igen'" At du så 
selv har været med til at rejse holdet igen, kan 
vi jo kun se på med undren og halsbetændelse. 

Men nu kigger vi fremad. Revanche-kampen 
mod Bryrup ligger kun et kort stykke ude i 
fremtiden, og mon ikke netop den kamp kan få 
alle til at yde en så stor præstation på 
grøn(flæske)sværen , at det ikke kun er 
undertegnede, der mener, at serie 6 er og 
forbliver DET STÆRKE HOLD. 

MOGENS 

0 

4 UD AF 5 VIL TJENE PA AT SKIFTE 
Vores erfannger 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 

(") JYSKE BANK 
- -
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OPSTART 
Så er gulvet bonet og Vestergadehallen shinet op til en ny håndboldsæson. På spillermødet 
den 5. september var der mødt 12 spillere, der ankom mellem kl. 19.50 og 21.10. 

Vi blev enige om, at vi i år vil bruge vores træningstid i højere grad end tidligere. Derfor 
opfordres alle , som er interesserede i at spille håndbold i B 74, til at møde op: 

HVER ONSDAG KL. 22.00 
IVESTERGADEHALLEN 

I forhold til sidste sæson har vi - udover vores serie 2-hold - tilmeldt et serie 4-hold og 
et old boys-hold. Begge kommer til at spille i serie 4, men fordelen er, at vi kan benytte 
old boys-spillere på de øvrige hold, således der skulle være gode muligheder for at undgå 
problemer med at sætte hold. 
EFTERLYSNING: Vore mange håndbolde er p.t. bortkommet. Skulle der være en af jer, 
der ligger inde med dem, bedes I venligst aflevere dem til Benny eller onsdag aften til 
træning. Der mangler ligeledes nogle røde trøjer med Mazda-tryk. Disse bedes venligst 
afleveret til undertegnede. 

Skulle der være en eller flere af jer, der kender en , som hjertens gerne vil være sponsor 
for et håndboldhold. så kontakt venligst undertegnede. 

Vel mødt til en spændende håndboldsæson. 

FORMAND FINN 

DAMEHÅNDBOLD 

7 

Det er en realitet. Damehåndbolden er nået til 
B 74 - forhåbentlig for at blive. 

resultatet. Bare vi har det sjovt - og det har vi' 

Vi har allerede været ude i den første 
træningskamp. Resultatet blev et nederlag på 
10-14. MEN det var NATURLIGVIS fordi, de 
(Resenbro) stillede op med flere serie I -spillere, 
hvor vi "kun'' spiller i serie 3. 

Vi er nu også (næsten) ligeglade med 

EFTERLYSNING: vi damespillere vil gerne 
rette en appel til det ganske land efter en 
sponsor til enten bluser eller shorts. Kender du 
en, der kender en osv" længes vi efter at høre 
fra en barmhjertig sjæl. 

LOTTE HERLEV 
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PORTRÆT 
AF EN SIDELINIE 
Dette at skulle beskrive det sublime med en 
arbejdsmands ordforråd, er ligeså vanskeligt 
som at tro på, at spillerne møder op uden 
tømmermænd. 

Denne blanding af rutine og alderdom har i 
skrivende stund afkastet ni points i fem kampe 
og en målscore, der siger 18-5. 

Og hvem er så disse stoute mænd i korte 
benklæder. En landstræner udpeger altid tre 
nøglespillere, så vi må op på mindst det dobbelte. 
På midtbanen er der især to, der lyser op: Frede 
og Ivan, der, i mine øjne, begge er igang med 
deres bedste sæson i mands minde - altid 
spilbare og fightende, og ikke engang en 
hjerneblødning af en udskiftning kan udmønte 
sig i så meget som et løftet øjenbryn. Så er der 
Jens M ålmand , der på trods af en noget 
skvulpende gangart rar rodet det utroligste til 
sig. Mr. Clean Sheet (rent lort) er dog også den, 
der (bortset fra Ole Høstrup) tilbringer mest tid 
i klubben (kunne han dog bare bruge disse 
mange timer på banen). Desværre må 
man også nævne John Villadsen, der i et 
adstadigt tempo rar 2-3 mål ind i løbet af en 
kamp med en skæv inderside (eller knysten) -
holdets topscorer, der i kraft af sin plads i UK 
altid rar lov til at spille den plads, han selv vil. 

Finn Lyn og Torden, der snart må være dansk 
mester i udvisninger, og hans dimentrale 
modsætning Spjaldemand, der ikke er kendt for 
at ødelægge sin frisure med hovedstød, men 
som med højrebenet i ørehøjde rar brudt alle 
(nå ja næsten) angreb med hjælp fra Kræn og 
Sander - de evige sexchikaner, der på trods af, 
at de har lukket MÅLET, CHAPLIN og forskel
lige morgenværtshuse (kan I ikke tage Bauer 
med derfra næste gang), sætter sine præg på 
kampene. 

Som venstre wingback (nåh jahhh) har vi 
klubbens svar på Laudrup (Åse Laudrup) Peder 
Kristensen, der er holdets dødboldspecialist. 
Hvem husker ikke hans hvæs af et langskud 
mod Ry - en afslutning der vil blive talt om i 
mange år. 

De ikke-nævnte spillere har spillet for mange 
kampe på I . karleholdet til at nå at ta den 
rundbuestil, der kendetegner en 5. I ' er. 

Så hvis gutterne fortsat kan leve med den 
skrigende vandbærer, glæder jeg mig til (rigtig) 
mange kolde pils resten af sæsonen og så 
oprykningsfesten, der skal holdes som afslut
ning på en sæson, der foreløbig har været 
hammersjov. 

Tak! 

KLAVS KJÆRSGÅRD 
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SEJLING CLAUSEN 
REVISION Ah 

Søndergade 13 
Box 825 · 8600 Si lkeborg 

Tlf . 86 81 10 33 · Tel efax 86 81 13 63 

,_.INTER 

Ørn sø 
Døgn- og Nærbutik 

Gjessøvej 1, Silkeborg 
Telefon 86 81 36 00 

BØGILD SPORT 

® 

9 
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SPONSOR-SPONSOR -SPONSOR-SPONSOR-SPONSOR 

GLOBUS BILER 
GLOBUS BILER har købt og solgt brugte, nyere biler siden 1973 . 

Kvalitet har altid kendetegnet både biler og service. Personalet har 
mange års erfaring i branchen, og det store udvalg af nyere brugte biler 
med lavt kilometertal sikrer, at ingen går forgæves hos 

GLOBUS BILER 
GLOBUS BILER er medlem af Silkeborg Bilernes By, der er en 

sammenslutning afbilhandlere, som gennem foreningen garanterer 
købere afbrugte biler mod gammel gæld i bilen - og for et godt køb. 

Når du har handlet hos GLOBUS BILER vil du mærke, at der er en 
verden til forskel. 

På gensyn hos GLOBUS BILER 

Peter Bernt Rasmus Henrik 

) 

. . . ' ' 

Navervej 4-6 • 8600 Silkeborg 
Tlf. 86 82 80 00 • Fax. 86 80 13 66 

Når du har handlet bil hos Globus Biler, vil du mærke. , 
at der er en verden til forskel. 

]] 
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ELKJÆR KRÆVER 
RICARDO FYRET 

I sidste nummer af RIPOSTEN bragte v1 
første del af det interview undertegnede foretog 
med eks-landsholdsstjernen Preben Elkjær i 
SUMPENs odiøse lokaler. Vi bringer her resten 
af den underholdende samtale. 

Har du i det hele taget fortrudt. du kom 

tilbage til Danmark? 
- Jeg har altid sagt, og det holder jeg fast ved, 

at Danmark er ikke specielt bedre end noget 
andet land. Jeg har boet i Belgien, Tyskland og 
Italien, og der var jeg ligeså glad for at bo som 
i Danmark. Det er da klart, at Danmark er bedre 
end Polen, det tidligere Østtyskland eller 
Rusland. Men det er da ikke bedre end England, 
Italien eller Spanien. Tværtimod måske. Der er 
måske stadigvæk lidt mere frihed i de andre 
lande end i Danmark, hvor vi allesammen kun 
er et nummer efterhånden. Hvis man trykker 
det nummer ind, så har man hele din livshistorie, 
din skattebillet, din bil, de har alting. 

Jamen hvorfor er du så ikke i Italien idag? 
- Det er fordi , jeg synes min søn skal vokse op 

i Danmark. Det er måske også dumt - det er jo 
ikke nødvendigt. Min kone er belgier, og jeg 
kunne altså ikke rigtig forestille mig, at han 
skulle være belgier eller i hvert fald mere 

belgier end dansker. 
Er han dansk statsborger? 
-Han er begge dele. Så skal han vælge, når han 

bliver 18 år. Men det er da ikke udelukket, at 
jeg rejser igen. Det vil jeg da ikke lægge skjul 
på. Der er da mange ting, der irriterer mig ved 

Danmark. 
Hvad tror du selv, du laver om JO år? 
- Det er svært at svare på. 
Du ved vel ikke engang, hvad du laver om et 

år ... ? 
_Næ. Jeg ved, jeg skal kommentere en kamp 

her klokken tre, men ellers ikke ... 
Du har stort set alle dine mål på video. Har du 

radioforhandler som var meget stor fan af den 
klub, jeg spillede i. Han havde stort set alle mål 
som Lokeren havde scoret, så lang tid der havde 
været fjernsyn. Fak"tisk også dem der ikke blev 
vist på fjernsynet, for så stod han selv me~ 
kameraet og optog. Bagefter blev kampene sa 
vist i baren under stadion, og så blev folk JO 
hængende og drak nogle flere øl. Engang sagde 
han så til mig: ,jeg har samlet alle dine mål til 
dig" og gav mig nogle bånd med alle mine mål 
på. Jeg fik så senere lavet det samme 1 Itahen, 
for ligesom at fortsætte. 

Kom du for hurtigt til udlandet? 
- Nej det synes jeg egentlig ikke. Men det er 

hårdt, når man kun er 18 år. Jeg var heldig at 
møde min kone, og så faldt jeg lidt til ro. Så 
vidste man i hvert fald , hvornår man skulle 
være hjemme Det hjalp mig helt klart. 

,,Byens flotteste pige ", var det ikke sådan du 

engang sagde? . . . 
-Neeej , det ved jeg nu ikke, om Jeg vil sige. 

Jeg manglede vist stadig en tre-fire stykker... 
Er der nogen speciel kamp, du husker bedre 

end andre? 
-Der er jo altid kampe, der vil blive stående. 

En kamp som i Frankrig, hvor vi spillede mod 
Belgien, vil jeg altid huske, fordi. jeg selv 
spillede i Belgien på det tidspunkt. V1 vandt 3-
2 efter at have været bagud 2-0. Og så måske 
nok også kampen mod Sovjet, fordi det var en 
flot kamp mellem to gode hold. 

"Det var en dejlig dag i Parken ", er det ikke 

sådan man siger? 
-Det var i hvert fald varmt! 
Hvad er det så , der er galt med dansk 

landsholdsfodbold idag. Hvorfor scorer vi ikke 

mål nok? 
-Jeg tror bare ikke, man skal sige, at det var et 

tal på, hvor mange det er? . 
- Neeeeeej (lang tænke/tællepause) nej, det 

har jeg faktisk. Det hele startede i Belgien, da 
jeg spillede der. Der var der en lokal 

mål, der var grunden til at vi ikke kom med til 
USA, men istedet spørge, hvorfor vi ikke vinder 
mod Letland og Lithauen. Jeg tror ikke, det er 
et spørgsmål om mål, men et spørgsmål om 
indstilling - den m~de man spiller på. At gå ud 
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og sige: "vi skal ikke tabe" eller "vær forsig
tige" mod hold som Letland og Lithauen - det 
mener jeg er helt forkert . 

-Det er i bund og grund trænerens skyld. At en 
træner signalerer selvsikkerhed og ,jeg-vil
ha' -angrebsfodbold" er noget andet end hvis 
han siger: (sagt med richardosk accent, red.) 
"de' en svær kamp, en meget svær kamp. Også 
selvom de ikke har vundet i de sidste 17 kampe. 
Man skal alti' pas' på". Det giver ikke spilleme 
den indstilling, at "nu skal vi fand'me ud og 
vinde den kamp". Det giver dem derimod en ide 
om, at "nu skal vi passe på, vi ikke taber. Og der 
er en stor forskel. Så jeg tror, at det i høj grad 
sk')'ldes trænerens mentalitet. Og det er heller 
ikke nogen tilfældighed, at det er anden gang, 
han mislykkes i at bringe os til en slutrunde. I 
Sverige var vi jo kun med , fordi der blev 
borgerkrig i Jugoslavien. Ellers var vi jo heller 
ikke kommet med. Jeg tror, han er for forsigtig. 

-I ethvert andet fodboldland var han blevet 
kylet ud for lang tid siden - allerede dengang vi 
ikke kvalificerede os til EM. Havde det været i 
Italien, Tyskland eller Spanien, så havde han 
ikke været landstræner mere. Men han er jo 
fredet i klasse A! 

-Hvis du er med til en slutrunde, så har du 
måske en anden tilgang til den kamp, du skal 
spille, for så er du med. Så er det nemmere at 
sige: "den her kamp, der kan vi nøjes med 
uafgjort, for så er vi med i næste runde". Der 
kan man da bedre acceptere at spille så taktisk, 
men mod Letland og Lithauen ... det gi'r jeg 
ikke meget for. De har jo ikke engang 
fodboldstøvler, dem må vi jo sende til dem! 

Var det ikke noget for dig at få Richardos 
tjans? 

-Jo, det tror jeg sgu' var en god ide ( dyyyyyyb 
ironi, red.). Så får de nogen sjovere taktikmøder. 

Ja, hvorfor skalfodbold være så kedeligt. Er 
fodbold ved al være kedeligt. 

-Jeg ved da ikke, om det er mere kedeligt, end 
det altid har været. Spillet er bare anderledes. 
Alle kan løbe lige stærkt og lige længe idag. De 
er jo alle gode fodboldspillere, så du skal være 
ekstremt god for at hæve dig over det anonyme 
- for at kunne undgå mandsopdækninger og 
tacklinger. Det går meget stærkt. Det er også 

derfor, vi efterhånden ikke ser spillere mere, 
som vi gider se på. Ligeså snart de får bolden, 
så siger det "bang" . En spiller som Baggio 
synes jeg for eksempel ikke er noget specielt. 
Han er verdens dyreste og bedste fodboldspil
ler, men hvis vi ser tilbage, så er han da ikke en 
Beckenbauer, en Cryuff, en Platini eller en 
Maradona. Det er han da langt fra. Han er da en 
god lille fiks spiller med en hestehale, men det 
er da ikke sådan, så man siger: "orv mand", som 
man gjorde med de andre. Den tid er forbi. 

-Det er det samme med Michael Laudrup. 
Han spiller godt i Spanien, hvor der er masser 
af plads, men sæt ham i italiensk fodbold, som 
han jo også har prøvet. Det er meget sværere. 
Spanien er faktisk et af de fande, der er på et 
lavere niveau rent forsvarsmæssigt. Det er meget 
åbent spil, i forhold til Italien og Tyskland. Ja 
faktisk også i Danmark spilles der meget lukket 
og taktisk. 

Men kan man så ikke håbe for fremtiden , at 
det blev ligesom i Spanien? 

- Det kunne man da godt håbe på, og det er da 
også derfor, TV 2 har så stor succes med spansk 
fodbold. Folk står fri hele tiden. Selv Romario, 
som hele verden ved ikke skal have to meter, 
lader de stå fem meter fri , så han bare lige kan 
sparke bolden i mål. Det giver selvfølgelig 
underholdende kampe, men jeg vil personligt 
hellere se det bedste. Og det bedste er altså ikke 
spansk fodbold. Det er italiensk fodbold. Det er 
ikke det mest underholdende fodbold , men det 
er det bedste. De italienske hold er jo f.eks. 
med i alle Europa Cup-finalerne, og de vinder 
stort set hvert år. 

Du scorede engang et verdensberømt mål i 
Italien med sokkerne. Hvordan kan det i det 
hele taget lade sig gøre? 

-Det er meget enkelt. Der var en forsvarer, der 
trådte skoen af mig, mens jeg var på vej med 
bolden forbi ham. Så røg skoen halvt af, men 
den sad stadig på foden. Så sparkede jeg den af, 
og pludselig var jeg faktisk kommet så langt 
frem, at jeg var alene med målmanden. Så var 
der jo ikke andet at gøre end at sparke. 
Selvfølgelig er det helt åndssvagt, men jeg tror, 
jeg ramte den med den rigtige knyst! 

Du er begyndt at spille golf Passer det til dit 
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Preben Elkjær i kløerne på Ripostens skrappe interviewere. 

temperament? 
-Ja, jeg tror jeg er den spiller i Danmark, der 

kan kaste et jern længst' .. .Den har jeg aldrig 
brugt før. .den må jeg bruge noget oftere. 

Hvad er dit handicap? 
- Jeg har 18 eller 19. Jeg har ikke spillet hele 

vinteren. så jeg må ned i klubben og se på 
listerne, hvordan jeg ligger nu. 

Men jeg regner bestemt med at komme langt 
ned i år, hvor jeg har tænkt mig at træne meget. 

Har du ambitioner på det område? 
- Nej .. .jeg spiller jo godt nok for at vinde. Det 

skal ikke være nogen hemmelighed, men golf 
er faktisk det eneste spil, hvor det bliver sværere 
at vinde, jo bedre du bliver, fordi jo bedre du 
bliver, jo bedre skal du spille for at opnå det 
samme som en, der ikke er så god. Det er et 
virkelig godt system, det der handicapsystem. 
Hvis man kommer ned i handicap 5 skal man 
altså spille godt for at slå en , der har 30 i 
handicap. 

Det er vel også det eneste spil, hvor man kan 
tage en ikke-ligeværdig modstander med ud og 
alligevel få en god kamp ud af det? 

- Ja, eller få en røvfuld! Det er et genialt spil. 
Jeg skal også til Silkeborg og spille, fordi jeg 
har hørt, der er sådan en flot golfbane heroppe. 

Et sidste spørgsmål: er det svært at holde 
fingrene fra Line? 

- Nej, det er sgu' ikke svært! 

Med denne slutreplik, der til forveksling 
lignede Morten Stig svar på selvsamme 
spørgsmål for trekvart år siden, sagde vi mange 
tak til monsieur Elkjær, fordi han gad kigge 
forbi. Men inden han gik op for at kommentere 
de røde djævles knusende 5-0 sejr over de 
flåede løver fra FCK nåede han lige at skrive en 
hilsen til B 74 i klubbens til lejligheden indkøbte 
gæstebog. Den ligger et sted i Sumpen som et 
bevis til evig tid på det seneste stjerneoffer, der 
har måttet ligge ryg til RIPOSTENs benhårde 
revolverjournalistik. Hvad mon Dronningen 
skal lave i næste uge ... ? 

MØRCH, JENS WERNER 
OG FORMAND FINN 
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B7 4 holder 20 års 
jubilæumsfest 

lørdag 
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kl. 18.30 i 
LUNDEN 

Billetter a 100,- kr. pr. 
person købes hos 

Stephen 
("Sjæfen"). 
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Danica '"'' 
Silkeborg Kundecenter 
Assurandør Steen List 

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

6.000 kvm under tag med lotal-sort1ment inden for 

• trælast og bygningsartikler 

• værktøj og beslag 

• alt til hus, have og hobby 

Vi glæder os til a1 vise dig mulighederne __ _ 

.på Nerrevængel 11 

SILKEBORG TØMMERHANDEL AIS'' .. 
N111rrevænge1 11 Poslbox 310 6600 Silkeborg 
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000000000 

KLUBHUSAVIS 
I forbindelse med klubbens aktuelle planer 

om at købe og indrette et klubhus vil B 74 
udgive et særnummer af RIPOSTEN, som stort 
set kun skal handle om dette projekt: 

- hvordan går det med forhandlingerne? 
- hvad sagde medlemmerne på den 

ekstraordinære generalforsamling? 
- har klubben råd? 
- hvad kan medlemmerne gøre for at 

hjælpe? 
- hvordan er indretningen? 
- og meget, meget mere. 

Vi vil naturligvis benytte lejligheden til at 
prøve at skaffe lidt ekstra kapital til projektet, 

hvorfor vi vil henvende os til vore trofaste 
sposorer og annoncører omkring annoncering i 
dette ekstranummer af RIPOSTEN. 

Bestyrelsen tager naturligvis også gerne 
imod nye annoncører, såfremt medlemmer 
kender en eller flere, som kunne tænkes at ville 
støtte klubbens klubhusprojekt. 

OG HUSK NU: jo mere du støtter vore 
annoncører og sponsorer, des lettere er det for 
klubben at træffe en ny aftale fremover! 

Glæd dig til ekstraudgaven af RIPOSTEN 
i oktober måned. 

FORMAND FINN 
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FRA VOR MEDICINSKE 
MEDARBEJDER 
Der har i den senere tid i dagspressen været 
skrevet en del om mænds manglende fertilitet 
(frugtbarhed). 

Med vanlig ak"iualitetssans og nysgerrighed 
har vi straks kastet os ud i dette emne, da vi 
mener, at vi her i B 74 har ganske særlige 
forudsætninger for at bidrage til løsningen af 
dette for os mennesker særdeles kedelige 
problem. 

Et af vore prominente og mangeårige 
medlemmer - en rund og trivelig person, medlem 
af samtlige udvalg i klubben, en ren Sii...ien 
Jernberg på et par ski (vi nævner ikke navne 
her)- er også kendt for gennem årene (og det er 
mange) at have efterladt en hale af unger efter 
sig. I alle afskygninger forstås, både på gule, 
papegøge- og prøveplader. 

Det er jo selvfølgelig ikke gået upåagtet 
hen i vores lille klub, så da emnet endnu en 
gang dukkede op i Pressen, rettede vi en diskret 
henvendelse til Karolinska Sjukhuset i 
Stockholm, der for tiden har en forsøgsrække 
kørende. Vi fik positiv respons og kontaktede 
hurtigt bemeldte klubmedlem, der foranledigede 
fremsendelse af en portion æhhh ... livseliksir 
til vore svenske brødre. 

Da vi jo her på bladet har et ganske godt 
kendskab til det potentiale, om man så må sige, • 
der lå i denne forsendelse, lod vi transporten 
udføre af det verdensomspændende firma TNT. 

Vel ankommet i det svenske lod man 
"præperatet" indgå i forsøgsrækken på normal 
vis, men det skulle hurtigt vise sig, at man her 
havde fat i noget særligt. Da laboratorie
personalet kom den næste morgen, blev de 
mødt med nogle rædselsvækkende hyl. Hylene 

stammede fra en 69-årig rengøringskone, der lå 
sprællende på gulvet, alt imens nogle 
tudselignende væsener med lang hale prøvede 
at flå mammelukkerne af hende. 

Det lykkedes personalet ved tapper indsats, 
brug af hundeproppistol og et par velvoksne 
branddaskere, at Ia. gennet de genstridige bæster 
ind i et kølerum. 

I et forsøg på pacificering af disse væsener 
skruede man op forkølingen, så temperaturen 
faldt til minus 25 grader. 

Da man hereefter opdagede, at indholdet i 
den danske forsendelse ganske manglede, gik 
det med et op for den samlede lægestab, at et 
gennembrud i fertilitetsforskningen var nært 
forestående. 

Da man således havde opretholdt den lave 
temperatur i et døgn, lyttedes der intenst ved 
døren. Professor dr.med. Bosse Bollemås udtalte 
senere: "Dar ar ingan tvekan , de sjunger" . 
Senere blev omtalte strofer identificeret som 
første vers af sangen "Vi går aldrig hjem" . 

Der forestår nu selvfølgelig en lang række 
forsøg , inden man kan sige endeligt, hvilke 
perspektiver, der ligger forude. Men vi kan da 
godt afsløre her, at man indledningsvis har 
insemineret en 83-årig skånsk folkepensionist. 
Hun venter nu firlinger. Det forbløffende er 
blot, at hun fik fjernet livmoderen i 1943. 

"Vi mangler bare at isolere de aggressive 
gener", udtaler Dr. Bollemås henrykt. De kan 
f.eks. godt lægges ind i en sugetablet, så er man 
også fri for alt det udenoms tant og fjas. 

Ak ja, fagre verden. Og hvad rar vi ud af det 
i B 74 - ikke en skid! 

SØREN FIS 

en 
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FIND SYV FEJL 
Der er forskel på de to nedenstående billeder. Problemet er at finde lige præcis 
SYV TING som er med på det venstre, men mangler på det højre billede. 

KJELLERUP 
HVIDEVARESERVICE 

BJØRN HOLDT 

Fuglemosevej 34 
Tlf. 86 88 23 48 

TRYKSAGER 
- så tal med 

KØKKENET 
H EDETRYK 

ærøvej 4 · 8600 silkeborg 
tel. 86 82 33 21 

Silkeborgve1 8 · 7 400 Herning 
Tlf972 1 5511 Fox97224671 

- god kvalitet 
- rimelige priser 
- hurtia teverina 
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STJAAAAARNESUCCES 
Det må jeg sige. Det havde vi alligevel ikke 
regnet med. Hele 54 B 74'ere gjorde sig i løbet 
af sommeren den ulejlighed at deltage i vores 
efterårskonkurrence STJAAAAARNEHOL
DET - en konkurrence i stil med den BT lavede 
under VM i USA. 

Det overvældende store deltagerantal har, 
udover at det har gjort vores super-pessimistiske 
formand til skamme, bevirket, at de præmier 
der står på spil , kan fil en lidt større værdi end 
vi havde troet på forhånd. Og hvem ved, måske 
kan vi lokke lidt ekstra skillinger ud af Joakim 
von And'erne i bestyrelsen. I hvert fald vil jeg 
gerne her løfte sløret for, at den største præmie 
naturligvis tilfalder den samlede vinder men 
der vil som lovet også blive præmier til' andre 
deltagere. Men det må vi jo vente til 
jubilæumsfesten med at fil afgjort, da de sidste 
kampe først bliver spillet selvsamme efter
middag. 

Dermed ikke sagt, at det har været en 
smertefri proces for os arrangører. Der er i al 
fald tale om, at vi er løbet ind i en type af 
problemer, som BT af naturlige årsager ikke 
havde i deres konkurrence. Hvordan gør man • 
f.eks" når Søren Fis er sat på som målmand for 
OB IL I en kamp spiller han istedet ude i 
marken og John P. står på mål. Ifølge reglerne 
tæller de points Sørens afløser (John) opnår på 
Sørens konto. I kampen gik der to mål ind = to 
minuspoints til Søren. Men i samme kamp 
scorede selvsamme Søren to mål som 
markspiller = 12 points (da han er sat på som 
målmand). Da Søren var med, men ikke på mål, 
valgte vi at akkreditere ham for 10 points. Det 
var muligvis forkert, men det er unægteligt et 
marginaltilfælde, som det var svært på forhånd 
at forestille sig. Man så i hvert fald sjældent 
Tafferel som innerwing under VM". 

Men udover lidt problemer med at ta styr 
over hvem der har spillet på holdene og lidt 
vanskeligheder med at styre den enorme 
scoretavle i SUMPEN, er det da vist gået 
rimeligt uden alt for vilde protester fra 
deltagerne. Det håber vi kan forsætte til og med 
sidste konkurrencedag. 

Blandt de indkomne hold må man notere 
sig, at opfindsomheden m.h.t. at døbe holdene 
navne har været typisk 74'sk. Hvad siger I 
f.eks. til et hold med navnet "Curling er vist en 
bedre sport for mig-holdet" eller hvad med 
,,Formandens Fin(n)te". Ren surrealisme. 

Hvad gælder selve det at score points er det 
svært at overskue , hvem der fører. Peder 
Kristensen er dog et godt bud herpå, eftersom 
han har de største pointslugere på holdet, bl.a. 
John Villadsen, der udover p.t. at være pointjager 
nummer et også er klubbens suverænt 
populæreste spiller. Langt størstedelen af 
holdene har deltagelse af _den gode Hr. Fedte
fad . 

Det må dog siges at være en utilsigtet 
bivirkning af denne konkurrence, at en spiller 
som føromtalte Hr. PK i kampene er begyndt 
udelukkende at spille folk, der figurerer på sit 
STJAAAAARNEHOLD. I fald dette ikke kan 
lade sig gøre, går han selv. Det har desværre 
allerede nu resulteret i flere scoringer fra Hans 
issede Højhed. 

I rækken af dem, der har mange personlige 
minuspoints, finder man i den tunge ende 
undertegnede. Og her tænkes ikke bare på den 
tunge ende, men den ende hvor selv de rigtigt 
tunge er fundet for lette. Men jeg skal nok rejse 
mig igen" .eller også skal jeg ikke. 

Pudsigt er det også, at ingen har sat den 
"gode" John P. på mål - ikke engang ham selv. 
Og så er der sågar nogen, der har trodset 
samtlige straffejournaler og alligeveal har sat 
spillere som Finn Lyn og Torden og Nymand på 
holdet. De vil da heller ikke deres eget bedste. 

Nå, men næste melding rar I ved afslut
ningsfesten, hvor præmierne uddeles . Har I 
iøvrigt hørt, at kardinalklumperne ovre fra 
KFUM har tyvstjålet vores ide og kører den 
samme konkurrence. Det er garanteret Husted, 
den Quisling i renegatklæder, der har sladret, 
men det understreger da i hvert fald, at ideen 
ikke var helt hallo. 
PÅ ARRANGØRERNES VEGNE: 

JENSWERNER 


