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Komplet Alpint Udstyr
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Børneski 90-150 cm
komplet med støvler og stave
Skihjelme til børn
All-Round ski 160-195 cm
komplet med støvler samt stave
Racingski 180-200 cm
komplet med støvler samt stave

Alpine ski med stave
All-round ski 160-195 cm
Specialski Offpist - Randonee

"·Irets af.iiutning~fest blev en lang række af underholdende indslag med Nillers

Racing ski 180-200 cm

solosang som toppen af kransekagen. Læs alt om festen inde i bladet.

Alpine støvler

Læs inde i bladet:

standard støvler
Special støvler
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Bestyrelsen
Formand
Finn Herlev
Bakkevænge! 87
86 8006 05
Næstformand
Thomas Jensen
Vestre Alle 34
86 8005 49

Støtteforeningen

UK -Old-boys

Formand
Christian Simonsen
Skovløbervej 24
868013 91

Rene Langvad
Fynsgade 19
86 80 45 49

Stephen Knudsen
Sanatorievej 14
86 8281 39
Jørn Andreasen
Vidarsvej 1O
86 815799
Klavs Kjærsgaard
Chr. d. 8's Vej 2A
868018 98
Jens Kristian Hjorth
Bindslevs Plads 18
86816517

UK

Kasserer
Claus H. Jensen
Baggesensvej 18
86 810748

Morten Risvig
Rylevej 21
86 814685

Niels-Henrik Buch
Vestre Alle 16
86811357

Christian Simonsen
Skovløbervej 24
86 80 13 91

Keld Herlev
Rudbølvej 30
86815914

John "Zack" Sørensen
Adler Lundsgade 8
86 8111 58

Kresten Knudsen
Frejasvej 90
86 8262 53

Sam Demirel
Skolegade 69 2. th

Christian Simonsen
Skovløbervej 24
86801391

John Villadsen
Hjejlevej 65. 2. tv.
86811887

John "Zack Sørensen
Adler Lundsgade 8
86 8111 58

Bjarne Davidsen
Guldbergsgade 15A
86800213

Henning Nielsen
Falstersgade 12
86 82 67 54
Jørn Andreasen
Vidarsvej 10
86 815799

Kampfordeler

Sponsorudvalg
Finn Herlev
Bakkevænge! 87
86 8006 05
Henning Nielsen
Falstersgade 12
86 8267 54
Morten Risvig
Tyttebærvej 35B
86 8455 57

Keld Herlev
Rudbølvej 30
86 81 5914

John Villadsen
Hjejlevej 65, 2. tv.
86811887

Dameafdelingen

Redaktionen

Lissa Juul
Vestre Alle 34
86 8005 49

Veteranafdelingen
Kim Konnerup-Møller
Almindsøvej 30
86 82 48 04

Håndboldafdelingen
Benny Pedersen
Bøgebakken 20,
Gjessø, 8653 Them
86 8480 46
Benny Rønn
Lyngbygade 69
86 815846

Damer:
Liselotte Herlev
Bakkevænget 87
86 8006 05
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DET SYDER OG BOBLER
Aktivitetesniveauet
blandt
klubbens
medlemmer er siden beslutningen om køb af
klubhus steget markant.
Mange har været igang i "Oversumpen".
Endnu flere har tilbudt at hjælpe. Ca. en
trediedel af klubbens medlemmer har tegnet
anparter, og det strømmer ind med passive
medlemmer.
Flere medlemmer hjælper klubben ved at
acceptere at betale fodboldkontingent .en gang
årligt, hvilket dels betyder en admm1strahv
lettelse og dels en rentebesparelse for klubben.
Der er ved at komme gang i vores
forsikringsprojekt, idet der nu er ca .. 1 s
medlemmer, som enten har flyttet sme
forsikringer til DANICA eller har "bestilt" et

forsikringscheck.
Nye sponsorer og annoncører er på vej primært takket være vågne medlemmer.
Med den opbakning er det lettere for v1 andre
at bevare gejsten. Som det kan læses andetsteds
i dette nummer af RIPOSTEN, har vi netop
søsat et nyt moneymakingprojekt: vi skal sælge
kunst! Dette projekt forventer vi os meget af.
Endelig fortsætter vi med at sælge julekort,
samle kapsler og vinflasker i flaskecontaineren.
Går du rundt med en god ide til et
moneymakingprojekt, må du endelig kontakte
en fr~ sponsorudvalget eller en fra bestyrelsen.
Jo flere penge vi kan skrabe sammen,jo hurtigere
kan vi blive befriet for vores gældsforpligtelser.
Det er målet!

FORMAND FINN

aaso

Chefredaktør
Thomas Jensen
Vestre Alle 34
86 80 05 49
Fotograf
Søren Adsbøl
Jacob Paludansvej 52
86 812526
Finn Herlev
Bakkevænget 87
86 8006 05
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Nygade 41 . 8600 Silkeborg
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TELEFAX 86 &1 57 50

Jens Peter H. Jensen
Myrdalsstræde 207.
9220 Aalborg Ø.
98155558

Mogens Kjær
Serup Tinghøjvej 2
8632 Lemming
86855815
Niels-Henrik Buch
Vestre Alle 16
86811357
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NILLERS ONE MAN
SHOW
Ja ,så har man oplevet det med: Niller som rockstjerne!

Ni/lers solosang vakte jubel og beundring hos hele det veloplagte publikum.
Lørdag den 22 . oktober var berammet som en
festdag ud over det sædvanlige: serie 3 skulle
sikre sin eksistens og afslutningsfesten skulle
løbe af stablen som århundredets underholdningsbrag. 50% af de kom da til at holde
stik.
Da de omkring 160 (') velklædte og festlige
mennesker - og så også Mulle - havde indfundet
sig i de luksuriøse lokaler i Lunden og havde
undret sig over, hvorfor der lå halvråddent
haveaffald samt nedfaldsfrugt på bordene, gik
den evige konferencier Bette Mørch på scenen
og erklærede festen for åbnet.
Herpå troppede hans "partner in crime", det
midtjyske svar på Birkum Bob: Finn-ind Herlev,
ind på scenen. Finn var lidt slukøret over serie

3 ' s alternative sidste 30 minutter af ef4'. rmiddagens match, men da han finurli gt fi k
listet enetalen over på emnet "de ga mle dage",
med et tonefald som fra en Wern ers Echtereklame ("jeg vil nok aldrig glemme første
gang, morfar gramsede mig på ballerne ... " )
lys te han op, akkurat som banen blev af
billygternes skær dengang i tidernes morgen,
da Uffe Koch kunne score mål. Finn sluttede
sin berusende tale af med hyldestråbet "B 74
længe leve" med højlydt hjælp fra de fremmødte .
Herpå blev forretten fortæret til stor fornøjelse,
og da de 12 sekunder var gået begyndte den
traditionsrige uddeling af præmier til årets
spillere. Jeg skal ikke her hverken komme med
en længere opremsning af, hvem der blev kåret

eller af hvilke obskure betingelser der skal
opfyldes for at opnå hyldesten , men blot
konstatere at to af de til-hyldede, Fede og det
gode skib Bauer, med deres perverterede
gestikuleringer mere end antydede, at de troede,
at årets spiller havde noget med den ædle kunst
at onanere at gøre.
Stjaaaaarneholdsvinderne fik også deres
fortjente præmier (læs mere herom andetsteds
i bladet). Det kan dog kun varme en om hjertet,
at førstepræmien gik til en fattig studerende,
for hvem en sådan præmie er et lyst afbræk i en
ellers trist fattigmands-hverdag. Og hvor er det
godt at vide, at kameraet nu er i sikre hænder
hos en århusiansk hæler fra metropolens skumle
undergrund, mens Lal har investeret den
uventede indtægt i en mandfolkebrandert.
Herefter blev aftenens kulinariske højdepunkt
trillet ind på banen, veludskåret af søstrene
Købmand og Fæster (sidstnævnte stod for
flamberet hoved-ret). Gufle, smaske, gnaske.
FÆRDIG! Hit med noget mere underholdning.
På banen trådte to velvoksne kvinder i en
parodi på en parodi , nemlig den allerede
klassiske "Carsten og Helge"-sketch. Og det
var simpelthen så genialt, at selv altid skeptiske Mureren måtte lade latteren gjalde ud
gennem bæverpløkkerne. Disse to forbandede
quindfolk hudflettede klubbens ånd i den grad,
at D ' damer Egelind og Lehfeldt ville have
lignet nyeste skud på stammen fra Perronteatret.
Supergodt skuldret af de to superstjerner i svøb
ude fra Heden.
Herefter gik slaw i slaw med sketches om
"Spillerstejke" og "UK" (til hvilken Zak havde
forberedt sig sig grundigt ved at nedtylle et par
ølankre og et enkelt trug fadvin. Denne B 74 ' s
svar på Rhett Butler var tydeligvis nervøs før
sin scenedebut, selvom det må erkendes, at det
var særdeles uheldigt for en elektriker at have
lampefeber). Det blav også til en uimodståelig
rap med MC Finderup som "wapper", mens
Sjæfen måtte lægge sit minimale korpus til som
til som tilsjoflingsobjekt.
Ovenover alle disse underholdende indslag
svævede dog - uden sammenligning - Nillers
"Syd for Køge" -udgave med B 74-tilpasset
tekst. En uforlignelig oplevelse at se denne
midaldrende bogholder iført en jacket han med
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garanti sidst bar til sit bryllup, give den som
populærsanger. Takten holdt han diskret ved
hjælp af en vippende højrefod, men det var nu
tydeligt, at han brugte mellemspillende til at
tælle takten. Hatten af for Niller, der gav den
hele armen og fik en succes, som ville misunde
selv en Povl Kjøller. Nu venter vi bare spændt
på en "Master Niller Unplugged"-koncert i det
nye klubhus.
Mens der blev guflet isbombeballerinadessert,
gik Eliasens gaveregn igang, og det krævede
sin mand at undgå at blive ramt af gavebombardementet fra scenen, hvor serie sexerne
Bachmann og, som konferencieren udtrykte
det: John "Sgu, for helvede, satan, pis og lort"
Pedersen agerede lynbude. Flotte præmier fra
mange gavmilde sponsorer.
Efter dette blev festududvalget yderst fortjent
hyldet for en suveræn indsats. Ikke mindst
Mogens, der var tekstforfatter til alle tekster fra
"Carsten og Helge" Nillers show, modtog folkets
hyldest. Dejligt at se, at han har i kreative
komikerevner hvad han ikke har i kreative
fodboldevner. Fabelagtige finurligheder fra
Pophår, der fortjent modtog gaver fra Salten
Markeds Støtteforening.
Herefter rullede et eller andet gustent
rockband, som ingen vist nogensinde har hørt
om, på scenen. De forstod dog at sætte gang i
folk med pågående klassiker-rock - det helt
rigtige valg til en aften som denne.
I pausen af koncerten fik vi også et
lysbilledshow (3 forskellige billeder) fra årets
Glamrock-tur at se , akkompagneret af
luftguitarspillende veteraner. jeg tror ikke rigtig,
der var nogen, der fattede hvad der skete og
hvorfor, men det var nok også meningen.
Klokken blev uhyre sent inden de sidste gik,
vraltede, kravlede eller hvordan det nu ellers
lykkedes de forskellige fremmødte at vende
mod byen eller hjem. Et er dog sikkert: at kalde
dette for den sjoveste, mest underholdende og
mest vellykkede afslutningsfest nogensinde er
en underdrivelse af rang. Det eneste problem
bliver vel nu kun, at en gentagelse af succesen
er nærmest umulig.
Men jeg håber da, at det alligevel vil blive
forsøgt næste år!
JENSWERNER
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SIDE 6

om OG Ar SERIE 6

Det har været et hårdt efterår for B 74, det
må vi vist alle erkende.
Hårdt for serie 3, der trods gode ta~ter og
fine kampe måtte se sig nødsaget til at tage
turen ned i serie 4.
Hårdt for serie 5.1 , der trods gode takter og
fine kampe måtte se sig nødsaget til at rykke
op i serie 4.
Hårdt for serie 5.2, der trods gode takter og
fine kampe måtte se sig nødsaget til at blive i
serie 5.
Hårdt for serie 6, der trods takter og kampe
(superlativerne springer vi let og elegant
henover, selvom kampvægten er steget cirka
to kilo efter overdreven indtagelse af Fæsters
utroligt lækre mad til · klubfesten) måtte se i
ojnene, at det ikke lige blev deres sæson.
Heller ikke denne gang.
DET STÆRKE HOLD, tjah det er vel lige
ved at være op over, at jeg bliver nødt til at
æde mine ord og min harcelering i mig igen,
men også kun lige ved, for vi er nødt til at
give os tid til at analysere situationen og
finde ud af, hvad det var, der gik galt.
I enhver anden slatten Superliga,
Bundesliga, Premier League eller Russkij
Ligaklub ville svaret være: FYR
TRÆNEREN!, FEUER DER TRAINER!,
FIRE THE TRAINER!, STADÆLNIJ DA
TRAINSKIJ!
Men næh nej, ikke hos os. Det er vel ikke
for ingenting, at B 74 er nabo til Stadion,
hvor en anden storklub med sædemuskulaturen i vandskorpen kæmper med de
samme problemer, men der er heller ingen
trænerfyringer.
SÆT SPILLERNE PÅ SALGSLISTEN er
der også andre klubber, der straks griber til,
men også her må vi melde hus forbi. Der er
simpelthen ingen klubber med respekt for sig
selv, ikke engang Novosibirsk Rangers, der
ville give sig til at investere så meget som en
eneste inflationeret Rubel i nogen som helst
fra det hold.
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Hvad kan man så gøre, for noget må der
gøres. Hvis klubbens ledelse (KGB) ellers
har hår på brystet, i ørerne, i næsen, i r.. .. , så
er der kun en ting at gøre: FYR
HOLDLEDEREN!!!
Det ville ikke være den mest tossede ting at
gøre, for så kan han koncentrere sig om Old
Boys, som dog viser deres taknemmelighed
og udnævner ham til Årets Spiller!!!
Apropos Årets Spiller blev det jo for vores
vedkommende en meget markant spiller, som
Werner og Thomas (ikke at forveksle med
Brdr. Grimm) havde fundet sig værdig til
titlen, nemlig JOHN for-fanden-i-helvedesgu-og-satans-pislort PEDERSEN himself.
Der blev ellers hele sæsonen igennem
gættet godt på, hvem der ville løbe af med
sejren, og det må tilstås, at ikke mange havde
gættet på ham. Men det er jo nok med det,
som det er med Melodi Grand Prix: der er
der heller aldrig nogen, der havde regne_t
med, at vinderen ville vinde.
Det er lykkedes undertegnede at opsnuse en
del af den ellers strengt hemmeligtholdte
grund til, at John blev den lykkelige ejer af et
styk T-shirt med uafvaskeligt motiv, og jeg
citerer: " ... .ikke så meget for hans redninger
og hurtige indsatser på stregen (?! , red.), som
fordi ham altid formår at sørgt\ for at holde
forsvaret vågent og på tæerne, fordi han
aldrig har stået en kedelig kamp".
Skulle John nogensinde blive arbejdsløs,
ved vi, at Silkeborg Centralsygehus har afgivet
tilsagn om en stilling. De siger: "vi har altid en plads
til en, der ikke er bange for at sætte ind med et drop".
Ellers er alt ved det gamle.
Træerne har mistet deres blade, og bladets deadline
er forlængst overskredet.
Men bortset fra det glæder jeg mig til jeg igen en
gang med oprejst pande og hængemave kan komme
til at kalde serie 6 DET STÆRKE HOLD.

MOGENS

VETERAN NYT
Efter en sæson med skader, hvor bl.a .
bedstemanden" måtte tilmelde sig
krykkeklubben, der i forvejen bestod af Ib og
Bruno, har Sjæfen foretaget en indkøbstur til
Tyrkiet. Godt hjulpet af det omvandrende
fyrtårn Ib, har disse to igennem almindelig
tusken og småprutten, nået frem til kontrakt
med et par tyrkiske bartendere.
Til tyrkernes store velbehag blev kontrakterne
fejret med flydende føde. Faktisk så man to
købmænd tæt omslynget sammen med den
tyrkiske mellemhandler Aka-Bræk (op)!
På grund af skader har holdet alligevel forstået
at trække sig op ved hårrødderne på trods af
manglende hårpragt. Under festivitas har især
Sjæfen forstået at udtrykke sin vægt til at putte
klatkagen i posen. En placering i toppen af
puljen er ligeså stor s' følgelighed, som at
Klitte gi' r en omgang humle!
En svingende sæson sluttede pr. tradition
med en tur til Svostrup Kro. En flok godt
pyldrede veteraner lod ingen tvivl om, at her
var ta le om rå manddomskraft tilsat øl,
fællessang og "Kun en veteran frygter ikke å'
hav"!

Selv Bertel, der angreb en gedde, måtte på
trods af sit rappe fodarbejde se sin fod (ikke
Kim) i gabet på en stor død gedde.
På dette tidspunkt så Klitte ikke ret meget han var rimeligt stegt på grund afGolles samvær.
At Brian ikke kan se en flaske rødvin uden at
sove hen over et bord, fortæller mere om den
iøvrigt ulasteligt klædte Brian end om den go'e
rødvin!
En tur, der endte på byens værtshuse, hvor
Sjæfen bl.a. afprøvede medspillernes tillid ved
at kaste sig ud fra et bord - op til flere gange!
Han havde tidligere på dagen modtaget ,,Den
Positive Pokal" under stor jubel kun tilsat Kim
Fods velsignelse. Dette udløste en omgang øl.
Tillykke Sjæf1
Vinteren går med kortspil, suppleret med
opkøb af andelsbeviser i "Oversumpen", således
holdet kan få sin egen væg til ophæng af vimpler,
pokaler og odssetkuponer.
Støt din væg - indbetal til grædemuren og se
netop dit sovedyr ophængt i smukke omgivelser!
Tak for en god sæson!
ÅGE BENÆGTER

0

4 UD AF 5 VIL TJENE PA AT SKIFTE
Vores erlanng,·r ,·iser, at 4 ud al 5 \'il tjene på
at skifte til Jyske Bank. Ofte ligger iortjenesten
på 2 - 5.000 kr. om året. Og 300 kr. ekstra om
måneden e r vel en god grund til at skifte ...

0 JYSKE BANK

(

8

CHARITY SHIELD 1994
"1,2,3,4 ,5 ... ". Villa tæller for 20. gang, hvor
mange spillere, der er kommet. Han kigger på
sit ur. "10 minutter i et! Hvor fanden er Lange?
Og PK??". Villas mundvige hænger nu
faretruende tæt på gulvet , og Mulle hælder
mere benzin på bålet: "Fede var så stenet, sidst
jeg så ham i nat, at han troede han kunne
score ...... EN DAME. HA HA HA!" .
Misbilligende blik fra Villa, der stadig vånder
sig over den katastrofale nedrykning fra serie 3
ugen før.
Der mangler stadig 5-6 spillere, og Villa
indser, at han må bide i det sure æble: "Kræn,
kan du spille?". Kræn spiler øjnene op og
fortæller længe og indfevende om sine mange
skader. Skader, som i parantes bemærkes,
forsvinder så snart skisæsonen starter!
"Tak for hjælpen", lyder det bidende sarkastisk
fra Villa. ,,Men så kan du i det mindste ringe
efter PK og Lange. Vi andre går op og klæder
om!".
Og mens Kræn ringer, og de andre klæder om,
er det måske på sin plads at fortælle jer, kære
læsere, hvad det er for en speciel kamp, som her
står for døren. UK har i sin visdom fundet ud af,
at første- og andetholdet mødes i en såkaldt
Charity
Shield-kamp
ugen
efter
sæsonafslutningen for at afgøre, hvem der næste
år skal hedde henholdsvis serie 4.1 og 4.2.
På grund af kampens vigtighed er der også
bestilt dommer, for at ingen bagefter skal kunne
brokke sig over kampens afvikling.
Men nu tilbage til kampen. Klokken er 10
minutter i kick off, og Villa tæller stadig. Kræn

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
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har informeret Villa om, at PK er på vej. Han
har også !aet fat i John "Satanedme" P. fra serie
6, da Lange for 30. gang i år er flyttet, og derfor
ikke kan lokaliseres.
Fem minutter før kampen kommer PK på sin
kække mountainbike. PK selv er dog langt fra
kæk. Han har dagen før været til en gevalig fest,
og i forlængelse heraf har han fået en slem
"influenza" (tre minutter inde i kampen, går
PK iøvrigt selv ud og kroner en jætte indsats
med at kaste op på sine fodboldstøvler. Flot!).
Fede er også MEGET bleg, men er dog "æ møj
fattet" . Mulle lugter som sædvanlig også meget
dårligt, og sådan kan man fortsætte.
I dagens anledning bliver der taget billeder af
begge hold, og Bruno Bæ TV" er også på
pletten for, af Gud ved hvilken grund, at forevige
denne "kamp" på film. Mit personlige gæt:
minus tre Bogart-hatte!
Så er kampen endelig parat til at blive sat i
gang, men dajeg er ved at løbe tør for papir, kan
I ligeså godt fa at vide, at nedrykkerne fra serie
3 slog opkomlingene med 5-3 (så vidt jeg
husker), og så var der bal bagefter.
Til sidst kan nævnes, at serie 3-nedrykningen
resulterede i, at undertegnede stopper som
assisterende vandbærer for 1. hol~t efter lang
og til tider tro tjeneste . Jeg t1ger et års
uddannelsesorlov i faget "Carlsberg".
Men jeg er sikker på, at B 74 !ar mindst en
oprykning til næste år. Dette selvfølgelig fordi,
at Mulle flytter til Århus. HURRA!!!
MUREREN

Peters Pen Sportens ven

•

Journalist Peter Lodahl
PRESSEBUREAUET SILKEBORG
TELEFON 86 82 48 11

KLUBBLADE - LAYOUT
JOURNAUSTIK
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SPILLERMØDE

ET LILLE NØDRAB
Hvorfor h .... .. er der ikke nogen flere af
jer bonderøve, der laver nogle sjove,
frække , kritiske, platte, intetsigende,
tåbelige, spændende indlæg til dette blad.
Det kunne være sjovt at 1a nogle flere
skæve vinkler på, hvad der sker i klubben.
Det behøver altså ikke tage mere end en
time af din tid at skrive noget til glæde og
skræk for dine med-medlemmer.
Og så lige et lille hjertesuk til de faste
og kommende skribenter: hvis I overhovedet har mulighed for det, så skriv
indlægget ind på PC (helst WordPerfect)
og send/aflever disketten til mig. Hermed
vil vi kunne undgå dobbeltarbejde.

Sædvonligfspillermøde
forud for
fodboldsæsonen
afndldes
l~rdag

deh 18. februar 1995
i
"Oversumpen"
Se opslag i Klubhuset

JENSWERNER

(
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FA DIT KONTINGENT
HÆVET I BANKEN
0

Som noget nyt vil klubben forsøge sig med
en ordning, hvorefter du kan 1a dit kontingent
hævet direkte i din bank/sparekasse. Du
skal blot udfylde medsendte blanket og sende/ aflevere den inden sidste frist for
indbetaling af kontingentet.
Så vil klubben sørge for at meddele dit
pengeinstitut, at de skal trække pengene til
tiden.

ARLIG BETALING
Herudover vil vi af administrative og
rentemæssige årsager appellere til
medlemmerne om at betale kontingentet en
gang om året. Dette kan du ligeledes
acceptere på medsendte blanket.
FORMAND FINN

I0
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NYT FRA
ANPARTSFORENINGEN
Onsdag den 9. november blev der afholdt
stiftende generalforsamling i B 74 Anpartsforening.
Selve projektet har vi været noget spændt på,
men succesen er i hus. Over 90 anparter fordel t på 46 anpartshavere - er p.t. solgt, og
salget fortsætter.
14 anpartshavere mødte frem til generalforsamlingen . Vedtægterne blev med enkelte
grammatiske ændringer vedtaget. Kopier af

vedtægterne kan rekvireres hos undertegnede
eller hentes i SUMPEN.
Bestyrelsen kom til at bestå af Christian, Kim
Fod, Fubs, Jørn Andreasen og undertegnede.
Under evt. blev det accepteret, at der ikke
udstedes et pantebrev, men istedet et gældsbrev.
Herved sparer vi stempel. Juridisk set er
foreningen stillet på samme måde.
Efter generalforsamlingen vår Støtten vært
ved en kold Carlsberg.
FORMAND FINN

(

5-i'te111ningsbi/lede.fi·a succes-koncerten 111ed d'h errer Af zelius og Wiehe

KONCERTSTATUS

!

Som omtalt i vores særudgave af RIPOSTEN blev koncerten med Bjorn Afzelius
og Michael Wiehe en stor publikumsmæssig succes. Teatersalen var fyldt til
bristepunktet.
Vi har nu fået afsluttet regnskabet, som viser et overskud på godt 8.000 kroner.
Måske et lidt magert resultat, men omkostningerne løb lidt stærkt og oversteg det
budgetterede.
Men trods alt en pæn skilling til klubben.
Bestyrelsen vil gerne takke de mange frivillige 74 'ere for hjælpen for, under og
efter koncerten, ligesom vi gerne vil takke Lars Boeberg for et godt samarbejde.
Lars har lovet, at vi også fremover vil få tilbudt koncerter.

000000000

~~ISPORTSPUB
=SILKEBORG
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DEN ENGELSKE SYGE
Nu er vi ige11 gået ind i den del af året, hvor
tipsfodbolden fra England spiller en vigtig del
af de danske fodboldelskeres liv. Lige siden
starten af transmissionerne i 1969 , har dette
været en uadskillelig del af de morke
vintermåneder, og i kølvandet heraf har mange
danskere taget forskellige engelske klubhold
til deres hjerter. Således også blandt B 74'ere
og vi har i anledning af tipsfodboldens 25 års
jubilæum i Danmark spurgt en række
prominente medlemmer, samt Fubs, om hvem
de holder med i England, hvornår denne passion
startede, og hvorfor de lige netop holder med
det pågældende hold:
MØRCH (Leeds - bedste halvdel af Premier
League): Det begyndte tilbage i deres guldsæson
i 1972, da de lå nummer 1 og spillede godt.
- Vi snakkede meget om fodbold i skolen.
Fubs holdt også med et hold, og så gjaldt det jo
for mig om også at have et hold. Det blev Leeds,
og det er det endnu.
FlJBS (Everton - bunden af Premier League):
Det startede dengang i 1979, da de blev mestre.
Jeg har holdt med Everton lige siden, og man
kan sige, at interessen for Everton faldt sammen
med, da jeg begyndte at interessere mig for
engelsk fodbold i det hele taget.
SJÆFEN (Tottenham - ligeledes bunden af
Premier League): Jeg har holdt med dem fra
helt tilbage i '60-erne, hvor de havde to
angribere, Jimmy Greeves og Bobby Smith,
som jeg godt kunne lide.
- Jeg holder også med dem, for de har - eller
i hvert fald havde - en klubdragt i sort og hvid
ligesom
AGF, som jeg også altid godt har kunne
.,

1I.

MULLE (Manchester United - i den den grad
toppen af Premier League): Jeg har holdt med
dem, lige siden jeg var en lille knajt, fordi det
er et godt hold.
- For mig er det det eneste hold at holde med,
og det hele kulminerede med den tid, hvor
Jesper Olsen spillede der: "Ja jeg bliver nødt til
at præsentere ham for jer: 21-årige Jesper
Olsen .... " (herefter fortsætter Mulle emd at
gengive Svend Gehrs' speak fra den hedengangne dag i Parken, da Jesper Olsen udlignede
i sidste sekund mod England. For uindvidede
bor det bemærkes, at Mulle lider af "idiotomani", hvilket ifølge den nye, store, danske
Pædofili betyder "en uhæmmet tendens til at

skamrose alt, hvad der har med Jesper Olsen at
gore og notorisk afvise, at idioten bl.a. kostede
os videre VM-deltagelse i 1986").
MUREREN (West Bromwich Albion - røven
af 1. division): Jeg har holdt med dem lige siden
de i en efterhånden legendarisk tipskamp slog
Manchester United med 5-3.
- Jeg tror, det har være en forudanelse, at der
var en krakkemut (staves M-U-L-L-E), der
ville holde med Manchester United, og så
måtte jeg hold med West Brom.
- Jeg holder også med dem, fordi hvis man
vender "W"et i "West" om på hovedet, så ligner
det "M"et i "McDonald's. Slurp!
- I modsætning til mange andre renegater, så
holder jeg ved West Brom, også selvom det
ikke altid går lige godt.
NULL/USHE (Arsenal - midten af Premier
League): Det begyndte omkring 1979-80, hvor
de indenfor 10 dage blev slået ud af både
Europa Cup'en, FA Cup'en og Liga Cup' en.
Jeg fik lidt ondt af dem, og så har jeg bare holdt
med dem lige siden.
PEDER KRISTENSEN (Wolverhampton toppen af 1. division): Det stammer helt tilbage
fra den allerførste tipskamp overhovedet, hvor
Wolves vandt med et mål over Sunderland.
- De havde en vestre wing, ligesom jeg var
dengang, der hed Wagstaff Han var en rigtig
venstre wing, der aldrig forlod den venstre
sideliI1ie - han var mit store forbillede. Det er
ikke engang løgn!
- Senere er jeg blevet ved med at holde med
dem, fordi det er lidt atypisk at holde med dem,
og så har de jo også et sjovt navn.
- Men jeg må dog indrømme, at som de spiller
i øjeblikket, så er man i det engelske
fodboldforbund begyndt at overveje allerede
nu at tage dem op i Premier League, fordi de er
så suveræne.
Egentlig beskæmmende at se, hvordan voksne
og relativt normale mænd kan gå så meget op i
noget så latterligt som engelske fodboldhold.
Endnu mere beskæmmende er det dog, at ingen
af de ovennævnte omtaler NOTTINGHAM
FOREST, disse Sherwood-skovens boldgenier
og prægtige mandfolk, som deres favorithold.
Idioter!

JENS "COLLEYMORE" WERNER
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DEN CYKLENDE
TESTPILOT
Det er med eneret sammen med kun to andre
blade, nemlig "Lystfiskeren" og det anerkendte
tyske børsmagasin " Ani mal Fistfucking" ,
lykkedes RIPOSTEN at få et eksklusivt
interview med den eftertragtede pebersvend
Peder Kristensen - blandt medlemmet af sin
fanklub og andre bekendte også kaldet PK (nej,
der mangler ikke et "i" mellem bogstaverne " p"
og "k" !):
Hvorfor meldte du dig til luftvåbenet i sin tid?
- I used to be a test pilot for Tequila.
Er det rigtigt, at du nedstammer fra Fætter
Guf?
- Nu er det jo nok min kære broder Charlie,
der er den gumbetunge i familien , så det må
være der, du har den teori Tra.
Hvad er det længste ord, du kan stave bagfra?
- Øh ..... .ja, det er vel egentlig det længste.
Sublimeres dit quasi-hermeneutiske segmenteringsparadigme, når der tages højde forudskidt
æblegrød?
- Ja!
Hvem er det absolut grimmeste menneske, du
kender?
- Det må være en person, jeg så for nogen tid
siden. En person, der havde Murerens fjæs og
Kræns kropsbygning. En sammenligning med
Klokkeren fra Notre Dame ligger ikke fjernt.
Hvor mange penge har du siddet med mest på
en gang?
- Ja det må jo være dengang, jeg fik lov til at
holden "Fisens" tegnebog. Den var tung. Meget

tung. Jeg ved faktisk ikke, hvor meget der var
i den. Den kunne nemlig ikke åbnes.
Hvis du endte alene på en øde ø med Jamie
Lee Curtis, hvilket vers af "Du gamla, du fria"
ville du så synge - og hvorfor?
- Jeg ville ikke spilde tiden med sang, men
blot bestige de nærmeste "bjerge".
Hvad ville du gøre, hvis du var Kræn?
- Få en skonhedsoperation, så han korn til at
ligne mig. Så kunne han hjælpe med at
tilfredsstille de utallige kvinder, der altid hænger
omkring mig. Han skulle selvfølgelig holde sin
k... og bare ligne mig.
Du har jo en stor passion for mountainbikecykling. Hvornår ser vi dig i international
ridebanespringning?
- Først, men ikke mindst, nu er MB 74 en
realitet. Med mottoet "I regn, sne og slud, skal
MB 74 ud" vil toppen af dansk mountainbikeelite fremover husere i Silkeborgs skove.
Ridebanespringning vil jeg slå ind på, når min
jernhest er dresseret til at klare de sværeste
forhindringer.
Sidst men ikke mindst: hvad er dit største
ønske for Wolverhampton Wanderers?
- At Steve Bull, denne gudsbenådede tekniker,
unikke afslutter, intelligente, ja jeg fristes til at
sige komplette fodboldspiller, må fortsætte 1
klubben over alle klubber i al evighed!
JENSWERNER
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Så blev den kosmiske orgasme udløst;
Stjaaaaarneholds-konkurrencen, der har hærget
Marienlundsvej og omegn i det hedengange
efterår, nåede sin afgørelse.
Resultaterne er givetvis kendt af de fleste, da
slutresultatet har været banket op på en dør i
SUMPEN, men for de uindviede vil vi her
bringe de vigtigste resultater:
Den suveræne vinder blev som bekendt Lal,
der til afslutningsfesten blev beriget med
konkurrencens fornemme forstepris. Den
skarpsindige Lal opnåede 195 points, hvilket er
hele 16 points mere end nummer to. Denne
andenplads blev til stor overraskelse for de
fleste eksperter, og givetvis også for ham selv,
besat af teenage-Keld: det evigtuge fyrtårnsperiskop. Konkurrencen om sølvet var dog
knivskarp, da kun et sølle point skilte Keld fra
Peder Krischtenschen på den trods alt ærefulde
tredieplads. Hr. Kristensen. denne altid skeptiske og ambitiø se bankier, stillede sig dog ikke
straks tilfreds med bronzen og krævede
omtælling samt indkaldelse af Rigsrevisionen
og Notarius Publicus. PK blev dog opblød!, da
han så, at trediepræmien var et gavekort til
MÅLET, mens andenpræmien blot var et
gavekort til "Bachmanns usle fedtbiks" , som

afslutningsfestens konferencier så diplomatisk
udtrykte det.
Jeg må dog også understrege, at der er ingen
grund til at tro, at slutstillingen ikke skulle
passe. Det endelige resultat er på baggrund af
nyligt udviklede matematiske modeller og
statistiske kalkuler udregnet åf undertegnede i
hovedet efter indtagelse af ikke over fem bajsere.
I den anden ende af tabellen var det iøvrigt
karakteristisk, men langtfra overraskende, at
se, at de fire dårligst placerede i konkurrencen
alle var damer. Nummer 51 blev Hanne (Fru
Ushe) med minus 22 points; Mor Aase fik en
hæderfuld 52. plads med minus 31 points (hun
havde dumt nok sat alle sine sønner på hold):
Anne (Fru Undertegnede) fik minus 34 points
på næstsidstepladsen , og som rosinen i
vandskorpen fandt vi frk. Mogens Kjær med
ufattelige minus 55 points. Det far man ud af at
sætte sig selv på hold TO gange! Mogens fik
dog et relativt vaskeægte ROLEX guldur som
præmie (Til Mogens: vær lige sød ikke at
snakke for højt om , hvor du har faet uret fra.
Især ikke hvis der er politi til stede ').
Konkurrencen har, synes jeg, været et sjovt
input til efterårets dyster på grønsværen. Og må
jeg her til slut endnu en gang takk e vores
trofaste sponsor INTER PHOTO på Nygade,
fordi de gjorde det muligt for os at erhverve en
så flot førstepræmie (et 1.300-kroners kamera)
til uhørt billige penge.
JENS WERNER
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WESTERGAARD GARDINER
1974 var et godt år. B 74 blev dannet.
Mohammed Ali genvandt VM-titlen i
sværvægtsboksning. Han gokkede
George Foremani 8. omgang i Zaire.
Og som om de gode nyheder ingen
ende ville tage. så en ny forretning
dagens lys i Silkeborg , nemlig
WESTERGAARD GARDINER.
Fra en beskeden start i en tidligere
bagerforretning på Tværgade, har
butikken stille og roligt vokset sig til
en stor og velassorteret forretning
indenfor gardiner og boligindretning.
Hele bedriften i Tværgade-butikken
klares af Bjarne og Annelise Westergaard samt Bjarne, der er montør.
Ud over selvfølgelig at henvende sig
til private, er man også med i store
enterpriser,f.eks. tilbud på helhedsløsninger i kommunale byggerier,
ældreboliger, sygehuse etc.
Da muligheden forelå, købte Bjarne
og Annelise det tidligere "Søndergård"
på Vestergade og kalder det nu BOLIGFORM. Så skal du, kæreB 74-medlem,
til at indrette din nye bolig, så ved du
godt, hvor du skal gå hen!
Foreløbig kan vi godt meddele, at der
er sket en del på gradinfronten siden
det sidste store boom for ca. 50 år
siden (det var da en lille herre med et
li Ile mørkt overskæg satte gang i salget

'
)

Bjarne (til højre) og Bjarne
samt Annelise (skjult b_ag
bilen) giver en kvalificeret
rådgivning, når du handler
hos Westergaard Gardiner.

STØT DIN SPONSOR ..

(
}

Westerbaard
gardiner
Tværg3de 8600

af mørke gardiner med en lige lovlig kraftig
markedsføring). !dag kan man endog få
gardiner med et etnisk look. Vi har
kunderne i B 74.
Pudsigt iøvrigt hvor tit ordet "gardin"

Sd~.ebor g

ri!. 36 82 i'l 31

indgår i andre sammenhænge. Hvem
kender ikke udtrykket "for fulde gardiner"
(motorsport) eller "den skal bare ind i
gardinet" (fodbold). Og hvem husker ikke
filmen "Ridderfalken" , hvor skurken, spil-

let af James Cagney, samtidig med at
hans pistol er rettet mod helten Sam
Spade (Humphrey Bogart) udtaler:
"It's curtains foryou , Sam". Akja, ak
ja.
Endvidere er det jo værd at bemærke,
at rent skatteteknisk er det jo også en
god ide at investere i gardiner - de kan
jo trækkes fra!
Men husk det nu, folks: støt dem, der
støtter os - det er vigtigere end
nogensinde!
PS: James Cagney var vist iøvrigt
slet ikke med i den film."
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KLUBBEN VOKSER
Som du kan læse andetsteds i dette udmærkede
kluborgan , er foreningen vokset med en
mountainbike-afdeling. Det er ikke den eneste
knopskydning, som er sket. Der er også kommet
en kvindehåndboldafdeling!
Flere tidligere etablerede stjerner er nu gået
sammen under B 74 's faner og har dannet et
slagkraftigt serie 3-kvindskab.
Ikke nok med at de allerede har spillet de
første kampe, de har også fundet en sponsor.
WESTERGAARDS GARDINER har tegnet sig

som trøjesponsor for disse B 74 's sva r på
METALs landsholdspiger.
Så vær beredt, alle I håndboldgale piger
derude, bliv en af B 74 's gardinpiger og vær
med til at få noget fornuftigt ud af de lange
søndage. Meld dig ind nu - kun 100 kroner i
grundkontingent og derefter 10 kroner pr. spillet
kamp. Som man siger:
"Vær et mandfolk:
spil kvindehåndbold i B 74".
Og godt ser de jo ud, de kære små.

Klubbens serie 2-hold med de nye dragter sponseret af Mazda Silkeborg

r--------------------------•
SPILLERMØDE
Håndbolddamer serie 3, sponseret af WEST.ERGMRD GARDINER

)

Der afholdes spillermøde i
herreafdelingen
tirsdag den 20. december 1994
kl. 20.00 i Sumpen.
Alle håndboldspillere bedes så vidt
muligt møde op.
Benny/Benny

~------------~-------------·

(
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JORDEN RUNDT
MED B 74
- eller: Til glatbarbering i Sevilla via Klippe(re) n på Gibraltar
Holger og Ries bryllup om søndagen satte en
stopper for vore planer om at rejse tidligt
søndag morgen. Derfor måtte vi en tur over
Bruxelles for at komme til London. Herfra fløj
vi videre til Gibraltar, hvor man samme dag
havde haft 26 grader i skyggen, så jeg kunne
godt pakke min dynejakke væk.
Indflyvningen var fantastisk flot. Den store
oplyste klippe ragede op som et monument fra
fortiden. Inden landi~gen havde venlige folk på
jorden _standset biltrafikken med trafiklys, da
landingsbanen går tværs over vejen fra Spanien
til Gibraltar.
Efter indkvartering på SUNRISE MOTEL,
der ligger klods op ad klippen, som rager godt
450 meter lodret op i luften, måtte vi lige en tur
op i byen for at frekventere en lokal bar, og dem
er der mange af på halvøen.
Gibraltar er kun to kvadratmil, og der bor ca.
30 .000 mennesker. Heraf er ca. 20.000
gibraltarianere, mens 6.000 er briter. Resten er
en blanding af folk fra Marokko og EU-lande.
Gibraltar er en britisk koloni og har ofte været
årsag til diplomatiske problemer mellem
Spanien og England. Først i 1985 blev grænsen
igen åbnet for gående fra Spanien.
Vi arbejdede længe i to dage, så vi kunne med
god samvittighed holde tidligt fri onsdag. Vi
skulle til bold.
Ud over os syv hjemmeboende skulle der ca.
20 udstationerede danskere med på turen, som
foregik i en minibus og to privatbiler. Og det er
ikke Skoda, de kører i. Jeg blev placeret på
forsædet i en BMW 525.
Turen gik gennem et område af Spanien, hvor
man opdrætter tyre til tyrefægtning, så det
vrimlede med tyrekalve, som fredfyldt græssede
på markerne - uvidende om deres skæbne.
Efter ca. en times kørsel blev vi stoppet af

lokalguarden, der ville undersøge bilen for
narkotika eller cigaretter. De fandt ingenting!
Umiddelbart før vi kørte på motorvejen til
Sevilla, ville vi indtage en god middag, på
noget der lignede en restaurant. Eneste problem
var, at kokken endnu ikke var mødt (klokken
18.30! !). Så bartenderen måtte skaffe lidt
spiseligt fra køkkenet. Maden måtte vi dele
stående ved baren.
Resten af turen gik planmæssigt. Vi ankom til
stadion ca. klokken 20.00 og stillede os straks
op i "danskerkøen", der efterhånden var blevet
så stor, at vi turde tage kampen op med de
spanske tilskuere om den bedste og ikke mindst
højeste slagsang.
Nu arbejdede spanierne ikke specielt hurtigt
eller effektivt, så det tog os ca. en halv time at
komme ind på stadion (køen var ca. 20 meter i
6-8 rækker). I ventetiden blev en ældre herre
lige foran mig tiltalt af et par spaniere, som
havde held af at stjæle hans pung med Dankort,
penge, pas m.v. Surt! Billetten havde han dog
heldigvis i brystlommen.
Vi fik en rimeligt god plads og blandt de
mange danske tilskuere var Sepp Piontek,
Benedicte Strøm (som bestemt ikke er mindre
køn i virkeligheden), Kim Milton Nielsen samt
en række "gamle" fodboldkæmper, deriblandt
Henning Jensen. Nationalmelodien blev vist
nok spillet inden kampen. Vi kunne intet høre,
men sang naturligvis "Der er et Y!!l!$t land" af
fuld hals.
De spanske tilskuere er et kapitel for sig. De
råber, synger og ærgrer sig højlydt, så man har
svært ved ikke at fil en vis sympati for dem.
Specielt deres kommunikation på langs afbanen
var imponerende.
Tilskuerne bag det ene mål råber "her er vi fra
syd" (på spansk naturligvis!) , hvorefter

ti lskuerne fra den modsatte ende svarer "her er
vi fra nord" . Ikke specielt intelligent, men de
råber afsindig højt og det giver en vanvittig god
effekt. En ide til Silkeborg Stadion måske??
"Nej, jeg kan ikke høre dig på den anden side!".
Kampen" "nå ja. Danmark tabte 0-3.
Efter kampen (hvor jeg lige snuppede et billede
af Sepp og to af Benedicte) skulle danskerne
blive på stadion, angiveligt indtil de spanske
tilskuere havde forladt stadion. Men det gjorde
de ikke. De blev og råbte om muligt endnu
højere. På et tidspunkt henvendte de sig til os.
Efter kort tid råbte vi allesammen ,,Di-na-marca" - "Di-na-mar-ca" .
Og så klappede vi allesammen. Flinke folk.
Specielt når de vinder.
Da vi endelig kom ud, blev vi mødt af et
ta lstærkt politikorps bestående af såvel
"salatfade" og motorcykelbetjente som betjente
på hesteryg. De havde et let job.
De glade spanske tilskuere fortsatte deres
eufori udenfor stadion og rundt omkring i byen,
som havde de vundet EM allerede. Biler med
!lag og hornet i bund, flag ud af vinduerne fra
llcre lejligheder, sang, sang og sang.

Mange ønskede at trykke vores hånd. De
smilede venligt, når jeg sagde "B 74". ,,Laudrup"
var oftest deres svar og så tomlen op. Ja ja det
var jo synd at fortælle dem vores mening om
denne Laudrup efter indsatsen i Sevilla, så vi
smilede igen og stak også tomlen i vejret. De
var jo flere end os.
Der er langt fra Sevilla til Gibraltar midt om
natten. Specielt når man rar forlænget turen
med 20 kilometer og samtidig kommer ned i et
område langs vandet, hvor tågen ligger ligeså
tæt, som en torsdag aften i Sumpen.
Vores chauffør var en glimrende guide på
turen. Selv på hjemturen fortalte han, hvad vi
burde kunne se, såfremt det ikke var tåget.
Klokken 3.00 blev vi sat af ved grænsen til
Gibraltar. Vi gik over landingsbanen og hen til
motellet, hvor en hård seng ventede.
Det tog lang tid at falde i søvn. Der var nogen,
der sang inde i hovedet på mig: ,,Espagne,
Espagne, Espa" ." .
FORMAND FINN,
874, SEVILLA
Vi håber i næste nummer at kunne bringe en
anden B 74 'ers rejseoplevelser fra det store

(
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NYHEDERNE
Til trods for McAllans sejr over McDonald's
i retssalen, har en række personer, forretninger
og selskaber fået blod på tanden og antallet af
stævninger er eksploderet. Følgende retssager
er allerede annonceret ved civilretten 1
Vinderup:
* Lars Larsen mod LARS LARSEN
* Danske Kompas-fabrikanter mod Tonny
OEST
*Sammenslutningen afGambianske Pushere
på Vesterbro mod FEDE
* Santa Claus mod Lissa JUUL
* Silkeborg Bibliotek mod Niels-Henrik
BUCH
* Foreningen "Fred Bæveren" mod
MUREREN
* Toms Cykler mod Bent Stuckert
* Mao Tse-Tung mod FORMAND Finn
* Dansk Ejendomsmæglerforening mod John
VlLLA
* Bruce Springsteen mod SJÆFEN
* Sorring-Toustrup Idræt Forenings Football
Youth ("STIFFY" ) mod Rene Langvad

Og til udlandet:
Det er kommet nyhedsredaktionen for øre, at
Bamse fra DRs børneudsendelser ikke er et

ægte levende væsen , men at der derimod
opholder sig en skuespiller indeni bamsen.
Efter at have sundet os over denne rystende
afsløring, der i den grad har ødelagt vores
barneforestillinger, har vi stillet os selv
spørgsmålet: jamen hvem er så indeni Mureren?
Efter nøje at have gransket mulighederne, og
efter at have konsulteret flere eksperter på
området (bl.a. Povl Kjøller og Ælling), er vi
nået til den konklusion, at det må være en af
følgende, der findes indeni Mureren :

A) Skuf-Karl
B) Et tandmonster fra Saturn
C) Grethe Sønck

EFTERLYSNING
Som forberedelse på sæsonen l 995 har sponsorudva lget gennemgået vores tojtasker.
Sædvanen tro mangler vi enkelte trojcr og bukser. I Jelt konkret drejer det sig om:

L holdet:

2 Hurnmel trøje1· - nummer 4 og nummer 10
1 par Berri bukser

3, holdet:

par Patrick bukser

.t holdet:

trøje (Gjerulffs Kunsthandel)

Skulle du ligge inde med noget af ovennævnte toj, bedes du hurtigst muligt -aflevere det
i klubben og give besked til en fra sponsorudvalget.
FORMAND FINN

Hvilken af de tre der er tale om, vil Mureren
ikke afsløre, men henviser derimod til sin gode
ven Klaus-Jørgen.
Og sporten kort: Finn Pedersen oplyser
glædesstrålende til NYHEDERNE, at hans
sexliv er blevet kraftigt forbedret efter, at
bookmaking er blevet et tilbud til danske tippere.
Finn udtaler, at efter Dansk Tipstjenestes
indførelse af Oddset, er antallet af kvinder, der
har spillet på Den Lange, steget markant.
Det var nyhederne.

(

JENSWERNER

lllTT/l HIJS- H'VE
OG HOBBY

REIMAR
SILKEBORG TØMMERHAN.DEL A/S

Klavs kjærsgaards Kække Knægte - rykkede op

serie 4.
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MB 74
Så er det en realitet, kære venner. MB 74,
klubbens mountainbike-afdeling, er startet.
Søndag den 6. november 1994 kørte tre friske
MB 74'ere ud for at bekæmpe de midtjyske
bjerge. Store navne som ,,Lennie" Sander, Lars
"Bike" BR og P. Djemis Kristensen var de
første, der levede op til klubbens motto:
"I regn, sne og slud
skal MB 74 ud"
Tag dog ikke fejl. Om du er ung eller gammel,
erfaren eller uerfaren, behændig eller klodset,
er ikke afgørende. Der er plads til alle.
Der vil blive svedt, grint, grædt, bandet, men
bjergene vil blive besejret. Hvor der er en vilje,
er der en vej.

For at klubbens utallige bygængere skal have
en chance for at deltage, er mødetidspunktet
hver søndag klokken 13.00. Mødestedet er det
nye klubhus på Marienlundsvej. Bemærk venligst, at det er klokken 13.00 dansk normaltid
og ikke B 74-tid. Det betyder, at der ikke vil
blive taget hensyn til sædvanlig B 74-smøleri.
Og tag ikke fejl: selvom du måske ser ryggen af
en flok MB 74'ere, så forvent ikke, at du kan
køre dem op. Det vil være som at forsøge at
hente Bjarne Riis i Alperne.

P. DJERNIS KRISTENSEN

ÆRESMEDLEM-HVORDAN?
Der har - primært blandt klubbens ældre medlemmer - været snakket en del om, hvordan
man gør sig fortjent til at blive æresmedlem af B 74.
For at få drejet veteranernes snak over på noget mere fremadrettet, skal jeg kort
understrege, at der IKKE er nogle skrevne regler om dette emne. Det er suverænt
bestyrelsen, der - efter nøje vurdering - bestemmer, hvem der skal hædres med denne titel.
Det har altså ikke udelukkende noget at gøre med, om man er fyldt 50 år eller har være
medlem af klubben i 10 år. Men det vægter da sammen med en række subjektive
betragtninger. Herunder om man i tidens løb har ydet en ekstraordinær indsats for klubben,
om man har betalt sit kontingent til tiden, om man taler godt om Formanden o.s.v.
Jeg håber hermed, at I igen får tid til at dyrke jeres kortspil og andre sysler.
FORMAND FINN

YANKEE LOTTERIET
KJELLERUP
HVIDEVARESERVICE
BJØRNHOLDT
Fuglemosevej 34
Tlf. 86 88 23 48

Den forrygende fødselsdagsfest i Lunden dannede også rammen om B 74 ' s amerikanske lotteri,
i endnu et forsøg på at skaffe penge til det nye klubhus. Sandt at sige var vores skepsis stor, efter
vi havde besluttet at sælge lodderne til 20 kroner pr. stk. , men med den potentielle økonomiske
gevinst i baghovedet kunne Finn efter hurtig hovedregning konstatere, at hvis alle lodderne blev
solgt, ja så havde vi sør'me 4000 kroner mere til huset.
Salgsprisen blev enstemmigt vedtaget (der var kun Finn); og forberedelserne begyndte.
Et brev til en halv ol af byens handlende blev flikket sammen, og telefonjagten på butiksbestyrerne
begyndte. Som det kunne ses af aftenens gevinster, var mange af de næringsdrivende med på ideen,
og det var er veritabelt flyttelæs, vi måtte i Lunden med.
Alle lodderne blev solgt (TAK!), og med Bachmanns og John P.'s hjælp, fik alle, hvad de kunne
tilkomme.
Der skal lige til sidst lyde en opfordring til alle om at støtte vore sponsorer, da de jo også .....

Tak til gavegiverne i det amerikanske lotteri:

KØKKENET
Silkeborgvej 8 · 7400 Herning
Tlf 97 21 55 11 Fax 97 22 46 71
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HEDETRYK
ærøvej 4 · 8600 silkeborg
tel. 86 82 33 21

.j Ulc.fl · en
Østergade 14 · 8600 Silkeborg
Tlf. 86 80 07 99

BR Legetøj
Jyske Bank
Gjerulffs Kunsthandel
Nykredit
Silkeborg Farve & Lak
Service RING EN

Støvsugerhuset
Kontorforsyningen
Meldgå1·ds Køreskole
Hansen Møbler
BiIKOM
Inspiration Søndergaard
BukseCompagniet
BabySam

På vegne af "Udvalget Til Fremskaffelse Af Mønter Til Klubhuset Ved Hjælp Af Blandt Andet
/\merikansk Lotteri ("UTFAMTKVHABAAL"):
JAN ELIASEN
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JUL I SWAMP CITY
Julen nærmede sig med raske skridt i den
søvnige, midtjyske westernby Swamp City.
Byrådet havde indkaldt til borgermøde i den
gamle saloon med et eneste punkt på
dagsordenen: køb af hus med henblik på
indretning til ny saloon.
Borgerne mødte talstærkt op, og da der blev
ro, tog borgmester Mr. Find ALittleForstadToCopenhagen WithABigHospital ordet.
- Den gamle saloon er færdig. Vi må have en
ny, og i den forbindelse er vi så heldige, at
naboen er omkommet under tragiske omstændigheder.
Et af byrådsmedlemmerne , den tyske
immigrant Herr Nils-Heinrich Lesenschtoff med
en fortid i Waffen SS og den danske
spejderbevægelse, var uheldigvis kommet til at
påkøre den 109-årige søde, rare, gamle ,
ensomme nabokone med sin Leopard-tank inde
i hendes dagligstue. Det er jo de ting, der sker.
- Derfor, fortsatte Mr. ALittleForstadToCopenhagenWithABigHospital , synes jeg, vi
skal kø be huset , og lave det om til et
forlystelseshus med letlevende damer ,

øludskænkning og salg af portugisiske
porcelænsfigurer.
- Men kan vi magte det, kom det skeptisk fra
Mr. Thunder And Lightening.
Herpå svarede Mr. Sander, der var kendt som
byens trussetyv og derfor havde en sikker
selvsupplerende indtægt i form af sit arbejde
som rejsende i dameundertøj :
- Intet er umuligt, for den er bærer viljen i
jernet!, kom det fra den selvsikre charmeur, der
tidligere, som det vist fremgår, uden held dog,
var blevet prøvefilmet som vært til automobilbranchens nyeste TV-underholdningsshow
"Fangerne i Forden" .
- Det kan sagtens lade sig gøre økonomisk,
kom det fra et andet byrådmedlem, bankdirektøren Mr. Fup, der trods en fortid som
revisor i Nordisk Fjer og en længere mesterlæretid hos den nu lovløse tidligere bankdirektør
Mr. Known Nielsen, med borgernes tillid sad
tungt på byens pengekiste.
Så brød typografen på byens avis " The
Retumball", den velanskrevne Mr. LaughedValley, ind i debatten:

JYSKE BANK KØBER LITOGRAFIER
Som den første af klubbens støtter, har JYSKE BANK købt litografier afB 74.
Det glæder os meget, at vi allerede nu har godt gang i salget, idet der er flere, som
har købt på nuværende tidspunkt.
~
Med JYSKE BANKs indkøb har vi således solgt så mange eksemplarer, at vore
forventninger til salget naturligt nok er steget markant.
Derfor kan det ikke udelukkes, at vi kommer så godt i gang, at du skal skynde
dig for at sikre dig et af de kun 100 litografier.
Litografiet kan besigtiges i Sumpen (se iøvrigt omtale andetsteds i dette blad).
FORMAND FINN

- Jeg kan dokumentere, at et køb af en ny
saloon vil sætte os i evig gæld og fortabelse!
Mr. LaughedValley dokumenterede sin
påstand med en 65 sider lang udredning med 4
bilag - et utroligt gennemarbejdet materiale,
som den kære typograf havde arbejdet dag og
nat på i tre fulde år. Udover projektets
manglende økonomiske grundlag, dokumenterede materialet også kl ar t, at viceborgmesteren Mr. Darck gik i dametøj efter
mørkets frembrud og at Nora Malkeko myrdede
John F. Kennedy.
- Det lyder interessant, kom det fra borgmester
ALittleF orstad ToCopenhagen WithABigHospital, du kan lige putte det i den her kasse,
så skal vi se på det.
Lykkelig over, at der blev lyttet til hans
argumenter, puttede Mr. LaughedValley sine
tykke rapporter i den sjove kasse med den
pudsige påskrift "makulator", og mødet fortsatte.
- Er der yderligere kommentarer inden vi går
til afstemning?, spurgte borgmesteren
forsamlingen.
- Fuck ... shit ... craftedme ... COME ON, kom
det spontant fra tilflytteren Hr. David Grøn.
Ingen kunne dog forstå ham.
Pludselig trådte en skummel person ind i
saloonen. Der blev helt stille. Foran forsamlingen stod den frygtede desperado - hele byens
skræk. Ingen kendte hans rigtige navn, men han
gik under navnene "Sorte Slyngel" og ,,Næsen" .
Den sydlandsk udseende forbryder havde
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medbragt sin lige så frygtede lillebror, der var
kendt som ,,Mulle-posen".
"Næsen" greb i sin højre lomme. Folk gispede
af skræk. Derpå fremdrog han et eller andet
indhyllet i staniol.
Med høj, brutal stemme råbte han:
-Hva' .. ..er der nogen,.der er med på en koger?
Inden man kan nå at sige "Juletræscowboy"
tordnede en af saloon-projektets argeste
modstandere Mr. Thunder And Lightening ud
af lokalet sammen med de gustne brødre, og
mens et lettelsens suk gik gennem forsamlingen,
blev forslaget om saloon-køb sendt til
afstemning.
Sedlerne fra den hemmelige afstemning blev
samlet ind og brugt som optænding i kaminen,
mens borgmesteren sammen med resten af
stemmeoptællingskomiteen, bestående af Josef
Stalin , Idi Amin og Whigfield, gik ind i et
tilstødende lokale, medbringende 75 forudfyldte
stemmesedler, for at tælle op.
Efter 4 sekunder vendte de tilbage og kunne
meddele saloon-købet som accepteret af
borgerne .
Under vild jubel blandt byrådet, samt blandt
borgerne da borgmesteren gav en omgang for at
sikre sig genvalg, kunne Swamp City se frem til
en jul og en fremtid med et nyt forlystelsesforum.
Jo, man kan kun citere den gamle julesang:
"There' s no business, like saloonbusiness" .
Glædelig jul!
JENSWERNER

Danica
v I assurandør Steen List
Tlf.: 86 80 59 80

(
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Vi vil gerne vise vores nye
klubhus på Marienlundsvej 33
frem.
Derfor holder vi reception
LØRDAG DEN 4. FEBRUAR

fra kl. 13.00 til kl. 16.00
Alle er velkomne til en bid brød
og lidt godt til ganen.
Vel mødt.
Med venlig hilsen
B.74
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

»P.S.til P.V.«
en hilsen til Poul Vandborg fra
Jørgen Jakobsen
Poul Vandborg, der døde i dette
efterår, og Jørgen Jakobsen - "Den
røde maler", der er blevet blå - var
gode venner. Venner i livet og venner
i kunsten. Saglig fagsnak blandede
sig med venskabelige drillerier blandt andet om koen som kunstnerisk objekt. Jakobsen {ih Vandborgs
blå stempel som »ko-maler", og koen
gemmer sig i det typisk farveglade
litografi, som Jørgen Jakobsen nu
udgiver som en sidste hilsen til sin
gamle ven med fuld tryk på både den
blå og røde palet. »P.S. til P.V. - 94« er
,Jakobsens koloristiske efterskrift til
<len afdøde Sminge-kunstner.
Med litografiet har jeg fået sagt
ordentligt farvel til Poul, sagde
,Jørgen Jakobsen, da det endelige
r 'Sultat forelå i november 1994 efter
:irbejdet hos I. Chr. Sørensen i Viby.
El trykkeri, der har høstet stor
une rkendelse, og som også var et af
AHger Jorns - og med ham mange
undre af de stores - foretrukne,
i: ra fiske samarbejdspartner.

Litograficl nPS. til PV. - 94«
(56.5 cm X 76 cm uindrammet
- 61 cm X 80 cm indrammet)
udgives i et oplag på.
100 signerede ehsem.plarer af
Gjerulffs Kunsthandel
Nygade26A
8600 Silheborg
(86 - 82 24 50)
OgB74
MarienlundsveJ 33
8600 Silheborg
Idrætsforeningens overshud ved salg
af litografiet vil gå. til delvis
financiering af hlubbens
nye hlubhus.
Pris indrammet med passepartout
hr. 1.500,STØT KUNSTEN
OG DERMED SPORTEN IB 74
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GENERALFORSAMLING

eietulff6
KUN THANDEL
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Ingen opgaver er for små eller for store. Kig ind
- bliv inspireret og gør en god forretning.
NYGADE 26A - 8600 SILKEBORG
vi Henrik F]eldgaard- den bedste højre wing i B74 håndbold

Der indkaldes til

ORDINÆRE GENERALFORSAMLING
TORSDAG DEN 23. FEBRUAR 1995 KL. 20.00
I
OVERSUMPEN
Dagsorden:
J. Valg af dirigent
2. Beretning om klubbens virksomhed
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
4. Valg af bestyrelse
5. Valg af revisor + revisorsuppleant
6. Indkomne forslag
7. Eventuelt.

VESTERGADEHALLENS KIOSK
V/CHARLES DØSSING

SILKEBORG KONTORASSISTANCE
Nygade 12 · 8600 Silkeborg· Tlf. 86 80 49 00 · Fax 86 80 49 09

Indkomne forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være
bestyrelsen i hænde senest den 16.februar 1995.

fra

~

Bestyrelsen

~Johansen

Fastelavnsfest i nye omgivelser
Du kan ikke undgå at have bemærket det:
VI HAR FÅET NYT KLUBHUS
og der skal jo også være reception og alt det
andet snavs, som hører til. Men er der nogle
som har tænkt på de klubmedlemmer, passive,
aktive eller anpartshavere , som ikke er
udprægede receptionsløver?
Nej , ingen!
Det gør vi noget ved, så sæt kryds i kalenderen
FASTELAVNSSØNDAG den 26. februar.
Som før omtalt er ALLE velkomne. Der bliver

Nytøyn
H-*'11.lafww .

serveret kaffe, hjemmebag, slikposer til børnene
og andre barnlige sjæle. Der vil selvfølgelig
også blive tøndeslagning for un'gerne og præmier
både til kattekonge/dronning og til de bedst
udklædte.
Derfor: Hank op ijeres bedre halvdele og børn
- både de ægte og dem på gule plader - og kom
ud i det nye klubhus fastelavnssøndag kl.
14.00 til en RIGTIG B-74 familiefastelavnssøndag med alt hvad dertil hører.
Vi ses,
Fastelavnsfestudvalget

.Y

Specialoptik
v....-

a wWq,llllldl Mie . ..., S111rabofV . Tlf. a68 214 a 3

STYRKER KULTUREN V

