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l LEDEREN 
Klubben har de seneste måneder trukket store 

veksler på en række af klubbens medlemmer. 
Jeg tænker naturligvis på de medlemmer, der 
har hjulpet med indret-ningen af vores nye 
klubhus. 

Jeg vil gerne herigennem takke hver og en for 
indsatsen. Det har været fornøjeligt at følge 
udviklingen "fra sidelinien" (nu forstår jeg 
bedre Mureren). Uden jeres indsats havde et så 
stort projekt ikke været muligt at gennemføre 
inden receptionen, selvom der var en livlig 
aktivitet i det sidste døgn: 

* Sidste skruer på toilettet blev sat op en time 
før receptionen. 
* Sidste indkøb blev ligeledes foretaget en 

time før. 

* Sponsortavlen var ved at blive ajourført. da 
den første gæst kom. 

Men indsatsen har efter min mening være 
sliddet værd. Vi har fået nogle meget fine 
rammer for klubbens sociale samvær, som igen 
bør kunne blomstre i fuld flor. Jeg føler allerede, 
at aktiviteten i huset er steget markant i forhold 
til de seneste måneder i Sumpen. Dette skyldes 
ikke mindst vores poolbord, hvis udny11else 
har været en positiv overraskelse for mig. 

Vi vil alle huske tilbage på Sumpen med et 
vist vemod, men glæden ved de nye lokaler vil 
hurtigt trænge Sumpen i baggrunden. Det er da 
også glædeligt, at flere tvivlere blandt 
medlemmerne har givet udtryk -for tilfredshed 
over, at vi alligevel tog springet. 

Opbakningen har det i hvert fald ikke skortet 
på - heller ikke fra tvivlerne. Det tegner godt 
for fremtiden - i "Oversumpen". 

FORMAND FINN 

B74's håndboldherrer.foreviget iført det splinternye sponsordress .fra Nybolig. 
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HANDBOLD 
Håndboldsæsonen synger på sidste vers og er 

sikkert færdig, når du læser disse linier. 
Sæsonen har desværre været præget af et større 

mandefald blandt de medlemmer, som inden 
sæ sonen havde givet tilsagn om at være til 
disposition . Det har betydet afbud med deraf 
følgende boder. 

Det er naturligvis utilfredsstillende, og årsagen 
hertil skal analyseres af håndboldudvalget inden 
næste sæson. 

En bedre træningstid vil helt sikkert gøre det 
nemmere at fastholde spillerne og evt. lokke nye 
spillere til. Vi har da også anmodet om ændret 
træningstidspunkt, men endnu ikke fået svar herpå. 
Så snart dette foreligger, vil udvalget træde sammen 
og evt. kontakte de nuværende og tidligere spillere 
med henblik på at skabe grundlag for at fastholde 
tre herrehold . 

Samtidig vil vi naturligvis gerne høre fra andre 
medlemmer og ikke-medlemmer, som kunne tænke 
sig at spille håndbold i B 74-regi. Du kan evt. 
kontakte en fra håndboldudvalget. 

Sportsligt har sæsonen været lidt skuffende. En 
bundplacering til serie 2 og 4.1 , mens serie 4 (OB) 
har klaret sig lidt bedre med en placering lige under 
midten. 

Vores nye håb i håndboldafdelingen - DAMERNE 
- har fået en pæn debut. De ligger pt. placeret på den 
rigtige side af midten, og vi forventer os meget af 
holdet i de kommende år. Evt. interesserede damer 
kan kontakte Lotte Herlev (Fru Formand) eller 
Lissa Juul (Fru Næstformand). 

HUSK AT BETALE DIT HÅNDBOLD
KONTINGENT!!! 

FORMAND FINN 

HUSLEJESAGEN AFSLUTTET! 
Huslejesagen fra Sumpens tid er nu endelig 

afsluttet. Sagen - som har kørt i næsten to et halvt 
år - har fået en god udgang for klubben, idet vi 
indgik et forlig med SG umiddelbart efter, vi havde 
opsagt lejemålet. 

Den økonomiske udvikling i sagen har kort fortalt 
været: 

1) første udspil fra SG lød på en månedlig leje på 
1500,- fra 1/7-1992. 

2) Dette blev forhandlet ned i 1000,- pr. måned. 
3) Herefter blev der faktisk lavet et udkast til 

lejeaftale, hvor vi skulle betale 100,- om måneden 
samt 20.000,- hver femte år. Denne aftale blev ikke 
underskrevet, idet vi ikke kunne acceptere, at lejeaf
talen var tidsbegrænset. Aftalen ville svare til 
433 ,33,- pr. måned. 

4) Derefter tilbød vi 500,- pr. måned, hvilket ikke 
blev accepteret. 

5) Istedet blev vi stævnet, med henblik på at 
acceptere en aftale, som i løbet af fire år ville stige 
fra 250,- pr. måned til 1000,- pr. måned. 

6) Vores forlig betyder faktisk, at vi i perioden fra 
117-1992 til 113-1995 (32 måneder) har betalt en 
gennemsnitlig månedlig husleje på 267,58,-. I dette 
beløb har vi endda indregnet de omkostninger, som 
er påløbet sagen. 

En fornuftig aftale på en træls sag. Sagen lukket! 

FORMAND FINN 
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Den bebrillede mand med 
ji1ldskæg modtog pa/levis 
af :>p i ritus-flasker. Her på 
billedet siger han pænt 
tak til Erik Kvorningfra 
Carlsberg Silkeborg 
Depot, som på vegne af 
Carlsberg-fondet 
overrakte kr. I 0. 000 til 
B74. 

RECEPSCHZZZION-
Den 4 . februar troppede jeg i selskab med yndig 

kone og gumbetung bror op ved klubhuset , 
medbringende et flaske overskudschampagne af de 
allerfineste druer. 

Da vi driblede indenfor døren, og havde smidt 
overtojet kom en underlig bebrillet mand med 
fuldskæg os i møde. Vi blev så enige om, at denne 
stakkels sut så så forsumpet og sølle ud , at vi 
overbragte ham flasken. Han havde nok mere brug 
for den end huset. Han sagde da også pænt tak. 

Da vi kom ind i det store opholdslokale, gik det 
først rigtigt op for os, hvad vi var der for: reception 
i B 74 ' s nye klubhus. Gavebordet var spækket (her 
endte den føromtalte champagne mærkeligvis 
også .. . ), ligedan var det overdækkede poolbord 
med pølser og salami i alle afskygninger og indehol
dende alskens delikate farvestoffer og tilsætnings
midler. Oppe bag baren stod evigt-tunge Kjærsgård 
og langede fadbajsere ud til dem, der var i stand til 
at kæmpe sig gennem folkemasserne. l sandhed en 
begivenhed, der kunne samle folk. 

Pludselig stod den føromtalte sut og talte stærkt 
jysk, mens alle tavst lyttede til ham. Han sagde tak 
til alle dem, der havde hjulpet og udråbte et hurra 
for huset. Tænk at råbe hurra for en bunke mursten 
og en klat mørtel. Han havde da vist allerede bællet 
champagnen og været i sine børns rygeheroin . 

Med et stod der så en mand, der til forveksling 
lignede Erik Kvorning fra CARLSBERG, ved siden 

af Sutten. Han kunne berette, at B 74 havde modtaget 
10.000,- af CARLSBERG-fondet. Flot! Sutten så 
glad ud. 

Lidt senere fik klubhusets pri-mousse motor 
"Young-Hair" Kræn overrakt en fodbold med 
håndtag i begge ender som tak for sin indsats. 
Købmanden har allerede hugget bolden til kamp
bold, således han også i de kommende sæsoner har 
en chance for at komme på hold. ( 

En negativ ting må jeg dog sige om det ny 
klubhus: hvem helvede er brugt som standardmål 
for opsætningen af pissoiret: Michael Jordan eller 
Ulf Pilgård ... ?!? På vegne af de af klubbens 
medlemmer, der ikke højdemæssigt kan leve op til 
disse standardmål, må jeg på det kraftigste beklage 
urinalets opsætningshøjde. Konsekvensen er et 
utal af nedfaldne kønshår på pissekummens sider, 
og at Bruno pisser i det ene hjørne. Uheldigt. 
Desuden manglede kummen en Vicks Blue. 

Receptionen var alt i alt en stor succes. Mange 
glimrende gaver, fremmodet var stort, øllet var 
koldt og Peder Kristensen var der ikke. 

Så da vi andre gik hjem - langt efter det officielle 
sluttidspunkt for receptionen - kom det ikke som en 
overraskelse for os, at Sutten så glad ud. Hvem end 
han nu var... 

JENS WERNER CA TH, 
RECEPTIONSLØVE 
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SIDE 6 OM 
OGAF 
SERIE 6 

Så skete det I!, og her hentyder jeg ikke til hverken 
snecns smelten; træningsbanens totale tilmudring 
efter, at permafrosten har forladt den; det nye 
klubhus eller noget andet i den stil , men til at vores 
store nabo endelig fulgte utallige opfordringer og 
gav den svenske træner "Det Gyldne Fod(af)tryk" . 
Det tog lang tid, men det koml 

J ,ængere tid har det taget for vor egen KGB
malia-cosanostra-triade-lignende bestyrelse at tage 
skridtet og gore noget ved den omsiggribende 
optimisme på Serie 6, og derfor ser jeg mig nødsaget 
til selv at tage affære. 

Der må nye kræfter til , hvis ikke vi om føje år skal 
se tre hold i serie 4. og hvordan i alverden har de 
tænkt sig, at klubben skulle kunne overleve såvel 
Uffo Ellemann som Foroya Bankis krak uden at 
have et serie 6-hold? 

Forste skridt er allerede taget: holdlederen (som 
jo alligevel aldrig var der, og når han endelig var der 
hellere ville spille end koncentrere sig om arbejdet 
som holdleder) trækker sigl 

Andet skridt: find en anden! (det skridt er ikke 
taget endnu, men lur mig om ikke en eller anden -
givet vis en af de nye, der i øjeblikket vrimler i 
.klubben - bliver bondefanget med løfter om en 
stamplads på holdet). 

Tredie skridt til stabilisering af holdet i serie 6 er 
også taget med valget af holdets repræsentant i UK. 
Et bedre valg kunne nok ikke tænkes. 

Der er her tale om en mand, som møder op til 
enhver kamp, kampklar eller ej. En mand som 
aldrig er bange for at indromme en fejl , men til 
gengæld gør højlydt opmærksom på dem, også selv 
om det er hans egne. En mand, der trods mega
tommermænd og rumlen i maven lader sig hente 20 
minutter før kick-off i Ry, i fort shorts med ketchup
pletter, hvid smoking-jakke og hermetisk tillukkede 

solbriller for de selvlysende røde ojne, med en ånde 
som selv dragen fra Brødrene Løvehjerte misunder 
ham. Der kan kun være tale om en person, nemlig 
JOHN "For-sgu-i-satan-og-helvedes-pis-lort-da
ikke-osse" PEDERSEN, også kendt som Årets 
Serie 6'er 1994. 

Med ham som holdsætter skal de andre medlemmer 
af UK godt nok være på stikkerne for ikke at sidde 
tilbage med de slatne rester af forne tiders kæmper. 

Held og lykke John, det får du sgu ' brug for. Jeg 
har selv siddet i det berygtede udvalg. 

Får man ikke andet ud af det , så !ar man dog 
trænet sin telefonnummertrykkefinger; man får lært 
alverdens mulige og umulige undskyldninger at 
kende: man finder ud af, hvem der går i byen lørdag 
aften, og hvem der ikke gør - og en hel masse andre 
nyttige ting, som man har stor gavn af i sin hverdag 
som spillende manager for DET STÆRKE HOLD 
- serie 6. 

MOGENS 
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V1E1r1E1~ANNY~r 
Det skete i de dage, at f'ondins Kimd hidkaldte 

veteranerne til j11letælling. Da man til lejligheden 
ikke k11nne fremskaffe tre vise mænd, havde man 
fremavlet Stephen, Kresten og Ib. Disse m11tanter 
sk11lle senere vise sig at være rene løver til fest, fis 
og farver." Tak for dæed! 

At de højtærede festdeltagere mødte frem i 
festskrud, sk11lle senere vise sig at være en 
misforståelse, der står fuldt på højde med den 
påstand, at det var Sjæfen, der gnmdlagde T11borg. 
Hvorfor mødte vi ikke frem i regntøj og kata 
strofe-ble? 

Ib Sam, der er en gudsbenådet tekniker, 
medbragte en Ceres Royal A11tomatmaskine, der 
kontin11erligt spyttede øl 11d til det lmngrende folk 
(Ib og Sjæfen). Ib prøvede forgæves at følge med 
teknikken, der spyttede øl 11d så h11rtigt, som han 
drak en. For første gang stod, eller nærmest lå, Ib 
over for et teknisk problem, han ikke kmme klare 
- hvilket også gav sig tilfældigt 11dtryk i hans noget 
mangeltornlede adfærd. 

Den til dagen importerede japser Stephen Surno 
var af den klare overbevisning, at kunne man ikke 
klare Ceres-maskincn, måtte man ty til rå 
manddomskraft. Længe havde denne mastodont 
inden for s11mobrydning haft et øje til opkomlingen: 
Kresten "Hvor-er-jeg-hvem -er-I-og -hvorfor-er
jeg-her-?". Spændingen lå som et tykt lag sovs 
over forsamlingen. Ville disse to smidige, men 
lettere overvægtige, personer støde sammen i en 
surnokamp, hvor spændingerne ville give strøm 
nok til at drive Kooprnanns Svineslagteri? 

Ved hjælp af heftige diskorytmer tilsat 
kaloriefattigt øl, var en heftig mavedunken 
nnndgåelig. "The Match of the Year" kunne 
begynde og med rigelig sponsorstøtte (satans, jeg 
gav 20,-) kunne disse to muskuløse - iøvrigt 
indsmurt i sildeolie fra EF's oversk11dslagre -
DUNKE. 

Sjældent har disse veltrirnmede Karl Stegger
typer dunket, stønnet og pruttet en så hård og 
intens fight. Man kunne straks mærke, at der her 
var tale om to brydere, der spiser sundt. 

Aldrig har vi set eller hørt en platte fra 
Signesminde Kro udsat for så hårdt pres. En 
udløsning af oralorgasme udeblev, da mælkesyren 
gik duellanterne i maverne. De scorede kassen, og 
vi fik en lang næse a la Kurnars. 

For de medbragte ladies optrådte smørtenoren 
Niller med et potpourri fra "En søndag på Stadion" 

tilsat Giro 413-hitteren fra festen i Lunden. Hvad 
denne kvindebedårer modtog af appla11s, tørklæder 
og parfumerede kvindetmsser kan k11n Tom Jones 
stå mål med. En flot , emotionel og stilistisk 
optræden, der kraftigt stod i modstrid til De Tre 
Vise Mænds Ceres-sponsorerede adfærd. Med 
Clmrchills ord: "Aldrig har så mange, haft så få at 
takke for så meget!". 

At vi senere var få, men udvalgte, der besogte Hr. 
og Fru Niller i et 11lasteligt Carte D'Or a la Hammer 
Thor, med tilhørende plads til begejstring, skyldes 
kun de få overlevendes kreative sans! 

Når veteranerne går til fest, er det med fis og 
farver - og spillerne tager gerne deres ledsager 
med, de labre larver. 

En god afslutningsfest med næsten 100% 
opbakning hos Hr. og Fru Knu-e. Men sikke dog 
en collage Hr. Agaturk Stephen kunne lave med 
fem frikadeller i Mullahuen. Måtte Hr. Gud (K. 
Larsen) give Stephen styrke til at skyde til en 
fodbold, som han kan kaste en frikadelle med et 
fedtindhold på over I 8%. Tak. 

Hvis vi udviste lige så megen energi og kreativitet 
i de forestående fodboldkampe, kan veteranholdet 
nå langt i "Beerlanders Cup". Unikt efter at vores 
målmand, Hr. Pressepusher Lodahl, netop er fyldt 
de 40, kan han nu spille uden nerver og det pres 
det er, ikke at være lovlig spiller - dog håber vi, at 
hans redningsprocent må overstige hans alder. 

Nå ja, man bliver vel bedre med alderen, hvilket 
de ældre kridtspillere på holdet vil medgive. Dog 
skal man huske på: gå aldrig tilbage til en fuser! 

Deres udsendte: 
Ib Rehne, 

Cairo, Gypten 
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LITO
GRAFIER 

l skrivende stund har vi solgt godt 30 litografier 
og har pt. tjent over l 0.000 kroner. Men der er 
stadig knap 20 usolgte litografier. som meget 
gerne skulle afsættes indenfor de næste par 
måneder. 

Til denne opgave vi l vi meget gerne have DIN 
hjælp! 

Ilvis du ikke selv ønsker at investere l.500 
kroner i det smukke litografi, kender du måske 
en , som kunne tænkes ·at være interesseret. 

I !vad med din mor eller din revisor? Din 
I advokat eller din arbejdsgiver? 

Med en målrettet indsats fra medlemmerne 
bnr vi kunne afsætte de sidste litografier i lobet 
af kort tid - til glæde for klubkassen. Lad os stå 
sammen om denne opgave. 

KONKURRENCE 
I3Iandt de medlemmer, som selv kober/har 

kobt eller fo rmidler/har formidlet et litografi, 
vil der blive trukket lod om en klubdragt. Du 
får således et Iod pr. litografi , som sælges på 
grund af din indsats - dog max. fem lodder. I 
skrivende stund er følgende medlemmer med i 
hatten: 
* Henrik Fjeldgaard 
* Niels Henrik Buch 
* Henrik Olsen 
* Allan Geisshirt 
* Jens Kr. Hjorth 
* Claus Fubs 
* Jørgen Risvig Henriksen 
* Undertegnede 

FORMAND FINN " _____________ " 

CARLSBERG CUP OG 

HJEJLE CUP 1995 
Der vil igen i år blive afl1oldt både CARLSBERG 

CUP og HÆJLE CUP. 
Efter aftale med Erik K vorning og Silkeborg 

Kommune vil datoen for CARLSBERG CUP blive 
LØRDAG DEN 17/6-1 995. 

HÆJLE CUP-tu rneringen vil som tidligere år 
blive afviklet den sidst e lørdag fo r efte rårs 
turneringen starter - i år LORDAG DEN 5/8. 

For afvikling afbegge turneringer har B 74 nedsat 
folgende udvalg: 

Kreslen K1111dse11 

Klal's Kjærsgård 

Clzristia11 Simonsen 
Jørn Andreasen 

Keld Herle1' 

!Iar I gode ideer til arrangementer i forbindelse 
med turneringerne. eller vil I blot tilbyde jeres 
hjælp, kan I henvende jer til en af ovenstående. 

KELD 

Mariehøj Murerforretning 

Kl~ 
Kaj Jørgensen 

Solhøjsvei 11 . 8600 Silkeborg 
.. Alt murerarbejde udføres 

Nybygninger - Tilbygninger - Reparationer 
Storm- & Forsikringsskader 

/so-kærn 
Stort som smål - når det skal være godt 

Tlf. 86 811504 . Biltelefon 30 86 06 95 
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LEJE AF KLUBHWSET 
Mange medlemmer har i tidens løb spurgt, om det 

var muligt at leje " Sumpen" til fødselsdage, 
svendegilder og lignende. 

Disse ønsker har vi desværre ikke kunnet 
efterkomme, da vi i henhold til vores lejekontrakt 
med SG ikke måtte afl1olde fest i lokalerne. 

Det forholder sig anderledes nu! 
Med vores nye klubhus er vi i stand til at leje 

lokalerne ud til såvel medlemmer som ikke
medlemmer. 

Det skal dog understreges, at medlemmernes 
brug i forbindelse med træning og kamp altid vil 
have første prioritet. Det vil i praksis betyde, at det 
stort set kun er om fredagen, lokalerne kan lejes. 
Hvis man ønsker at leje lokalerne en anden dag, må 
man således acceptere , at der kan cirkulere 
medlemmer rundt i lokalerne op til det pågældende 
arrangement. 

Prisen for leje af lokalerne er følgende: 
For medlemmer: 300,- pr. gang 
For ikke-medlemmer: 500,- pr. gang. 
Hertil kommer 5,- pr. festdeltager, såfremt man 

ønsker at benytte klubbens service. Du kan også 
leje klubbens service, såfremt du ønsker at holde 
festen hjemme eller i andre lokaler. Prisen er også 
her 5, - pr. sæt. Der er service/bestik til 40 personer. 

Regler: Der vil blive udarbejdet et sæt regler for 
leje af lokalerne, men det forventes naturligvis, at 
lokalerne afleveres i ryddelig stand. Reglerne vil 
efter udarbejdelse være tilgængelige i klubhuset 
(ved opslag). 

Ud over lejen skal der betales 500,- i depositum 
ved hvert lejemål. Disse penge refunderes, såfremt 
lokalerne afleveres i ryddelig og hel stand. 

Reservation af lokalerne kan foretages hos 
Stephen, Christian eller undertegnede, hvor du 
ligeledes kan få yderligere oplysninger. 

Der vil ligge en kalender i klubhuset, hvor du kan 
se, hvilke dage huset er optaget, ligesom det vil 
fremgå af kalenderen, hvornår klubbens forskellige 
hold spiller , hvornår der afholdes diverse 
arrangementer i klubregi , samt hvornår SIFs 
superligahold spiller på hjemmebane. 

FORMAND FINN 

AFTALE MED SIF'S FANKLUB 
Vi har indgået en aftale med SIF' s fanklub, så de kan låne vores klubhus før alle SIF' s 

hjemmekampe. 
De vil møde cirka to timer før kampen og forventer at være ude igen cirka en time før kick off. 

Derfor vil det ikke kollidere med vores egne medlemmers (og andres) rykind, som jo typisk sker 
en times tid før, kampen fløjtes op. 

De skal ikke betale nogen leje, men vil naturligvis lægge en omsætning i Støtten. Aftalen gælder 
indtil videre, men vi har aftalt at tage en snak inden efterårssæsonen. 

Vi har understreget, at vore medlemmer som sædvanlig kan og vil benytte klubhuset i forbindelse 
med kampene, hvilket naturligvis respekteres. 

Vi skal inden den 26. marts (!) have en plan over bemandingen i forbindelse med kampene. 

FORMAND FINN 
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Sondag den 26. 
februar var der meget 
fint besog af mange 
prominente personer 1 

klubhuset: Admiral 
Horatio Nelson -
helten fra slaget ved 
Trafalgar, Florence 
Nightingale, Kyllingen 
(I3amse kom i form af 
K!aYs Kjærsgård) og 
endda to Zorro' er samt 
prikken over i'et: 
,San den-i-helvede" 
Pedersen. 

For at berolige de 
sjæle, som tror, de gik 
glip af diverse 
værdifulde autografer: 
det var ikke de rigtige 
personer, men børn af 
klubbens medlemmer, 
som var klædt ud til 
fastelavn (ikke 
medlemmerne men 
børnene'). Ikke færrre 
end 36 børn i alle aldre var troppet op og havde 
taget det, de tror er deres forældre med. 

For at presse det sidste ud af vores husleje, var 
tøndeslagningen henlagt til den gamle Sump, 
hvor to overdådigt festligt pyntede tønder hang 
og bare ventede på at få noget kølle!!! 

De unge mennesker blev delt op i to grupper 
under værdig hensyntagen til, at en fra Jensen
klanen kunne blive kattekonge. En målsætning, 
som senere viste sig at blive opfyldt. 

Efter en del bulder og balder kom tønderne 
ned, og Jeppe (Far Fubs') og Jesper (Bette Ib 
Sams) kunne trække sig tilbage med den 
eftertragtede kongekrone på hovederne. 

Gaverne til dem samt deres dronninger var 
store og flotte , selvom de var skænket af BR (tak 
for det). 

Derefter var der kage 
og kaffe til forældrene, 
og slik og sodavand til 
ungerne. Kagerne var 
hjemmelavede og de 
dygtige konditorer var 
ingen ringere end Fru 
Formanden, næstfor
mandinden samt 
menigbestyrelses
medleminden (Lotte, 
Lissa og Dorthe 
Spjald). 

Efter dette var det 
officielle sådan set 
ovre, og det var tid til 
almindelig socialt 
samvær. Og med til det 
sociale samvær hører 
naturligvis også ol, og 
dem langede "Fanden
i-helvcde" Pedersen 
velvilligt over disken. 
Han havde overtaget 
dette ærefulde hverv 
efter den for nyligt 

afgåede mælkedreng Kjærsgård, som tog flugten 
fra den skrigende horde af vilde, hensynsløse, 
udklædte børn. 

Formanden benyttede iovrigt lejligheden til at 
få nogle af de store, stærke klubmedlemmer til at 
hjælpe med at tømme den gamle Sump for 
diverse værdiløse effekter. Sumpen blev ryddet, 
og en æra var slut. Dette kunne dog ikke spolere 
den gode dag, vi havde haft . 

Dette var det nyoprettede Socialudvalgs forste 
opgave, og taget efter tilkendegivelserne var det 
heller ikke den sidste (se mere herom andetsteds 
i bladet). Så hold øje med opslagstavlen og 
RIPOSTEN, for der vil vi offentliggøre diverse 
arrangementer, både de familierelaterede og 
dem, hvor vil lægger hjernen derhjemme. 

På Socialudvalget vegne: 
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ANPARTER 
Der blev i november og december tegnet ialt 97 

anparter, hvoraf vi pt. mangler at modtage betaling 
for fem stk. 

Bestillingen på en af de sidste anparter, som blev 
solgt i december, kom fra Japan, idet sømanden 
John F. via Lyngby Radio havde fået kendskab til 
dette enestående investeringsobjekt. Han 
reflekterede omgående og nåede altså at komme 
med på vognen, inden alt var udsolgt. Hans gribende 
brev kan ses nedenfor i naturlig størrelse. 

Jeg er særdeles glad for den opbakning, som 
projektet har fået, og det er faktisk meningen, at der 
løbende skal være mulighed for at købe anparter. 
Det er derfor ikke for sent at komme med i den 
eksklusive klub, som pt. består af 50 (55) 
medlemmer, ligesom du naturligvis til enhver tid 
har mulighed for at anskaffe yderligere anparter. 

Under receptionen solgte vi faktisk anpart nr. 98. 
Køberen var SIF, som mente, at det måtte være 
rimeligt, at de blev anpartshaver i B 74, når vi er 
aktionær i SIF Support. 

Et decideret slagsfremstød kan forventes i 4 . 
kvartal. 

På generalforsamlingen den 23. februar udtrak vi 
vinderen af en gratis anpart. Som du sikkert allerede 

Anpartstegningen i 
B74's klubhus er blevet 
kendt over hele verden. 

har læst i dagspressen, blev den heldige vinder: 
KIM KRISTENSEN. 

Vi siger tillykke og tak for hjælpen til Kim og de 
øvrige anpartshavere. 

FORMAND FINN 

BUSSTOP 
Vi har flere gange haft besøg af en af 

Smeds buschauffører, som klagede over, at 
vores parkering foran klubhuset ofte er i 
strid med færdselsloven, idet der flere gange 
parkeres for tæt på busstoppestedet udenfor 
naboejendommen. 

Vi skal kraftigt opfordre til , at man 
respekterer lovens bogstaver, som fore
skriver, at der ikke må parkeres inden for et 
område på 12 meter før og til 12 meter efter 
et busstoppested. I modsat fald risikerer vi 
en politianmeldelse . 

FORMAND FINN 
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FEDTERØVEN KRÆN 
0 

ARETS 74'ER 
Lad mig gøre det meget kort: der var flere 

gammelkendte ting og enkelte nye indslag ved 
klubbens generalforsamling. 

Hvis vi ser på de nye, så holdt vi jo vores første 
generalforsamling i det nye klubhus, og årets B 
74'er blev en resocialiseret SIF'er, nemlig Kræn. 
Det var et meget populært valg, ikke pga. hans 
jætteindsats på grønsværen, men pga. samme i 
forbindelse med klubhuskøbet. Og i Kræns ånd 
undlod han ved snilde og påtaget benovethed at 
give ol. 

De sidste nye ting jeg vil nævne, var kassererens 
fantastiske skøjten hen over regnskaberne. Han 
lagde faktisk op til, at vi denne gang SELV skulle 
læse dem og ikke blot falde tilbage i stolen, mens 
man lyttede til Nillers monotome gennemgang af 
de enkelte poster. En dejlig fornyelse. Et enkelt 
skarntydesaftdryp var der dog i øllet: regnskabet 

KØKKENET 

Silkeborgvej 8 · 7 400 Herning 
Tlf 97 21 55 11 Fax 97 22 46 71 

blev ledsaget af en revisionsbemærkning. Men det 
gik nu relativt upåagtet hen over den forsamlede 
flok. 

De sædvanlige generalforsamlingsting: Formand
ens tale var lang og .... lang. Hele seancen tog vel 
kun 30 minutter, folk var rasende uinteresserede, 
og der blev kun givet en øl pro persona. 

Efter selve højtideligheden var der et lille raskt 
amerikansk lotteri , hvor præmierne var nogle af de 
flotte ting, som var blevet givet til receptionen. Det 
gav lidt spænding og lidt penge til klubben. Det gør 
det som regel , når Formand Finn foretager sig 
noget. 

Så var det tid til socialt samvær, hvor alle ærgrede 
sig over, at det ikke var fredag. 

Det var den generalforsamling. 

MØRCH 

KJELLERUP 
HVIDEVARESERVICE 

BJØRN HOLDT 

Fuglemosevej 34 
Tlf. 86 88 23 48 

HEDETRYK 
ærøvej 4 · 8600 silkeborg 

tel. 86 82 33 21 

RIPOSTEN 1/95 15 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

·I~ 
·J~t~ 

bi66'ster _c4 
Al/ Hostrupsgade 35 8600 Silkeborg 

.lf' Tlf. 86 82 28 40 

SEJLING CLAUSEN 
REVISION Ah 

Søndergade 13 
Box 825 · 8600 Silkeborg 

Tlf. 86 81 10 33 · Telefax 86 81 13 63 

V'INTER 

Ømsø 
Døgn- og Nærbutik 

Gjessøvej I, Silkeborg 
Telefon 86 81 36-00 

Jyslt Spo1t"s 

~
" natill,,.•~ri~t i #j~ss_. 

llUllOfY(J 1 GJESS9 

Sllllf..OlllG ~ 
TLF8684'.""212 ~ '....,...___ ___ ~-....... 

® 

BØGILD SPORT 
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BANDEREKLAMER 

VI SIKRER DET 
DU ER GLAD FOR 

TORVET • 8600 SILKEBORG 
TLF : 86 XX XX XX 

B 74 har nu fået mulighed for at tilbyde bandereklamer ved vores nye klubhus på 
Silkeborg Stadions træningsbaner. Der er tale om et meget attraktivt sted, som vil blive 
set af mange mennesker i løbet af sæsonen. B 7 4 spiller kamp og træner 6 af ugens 7 dage, 
ligesom firmasporten bruger træningsbanerne flittigt ugens 3 første dage. 

Herudover vil hundreder af mennesker komme forbi i forbindelse med SIF's 
Superligaholds hjemmekampe. 

Der bliver i første omgang plads til ca. 24 meter bandereklame, somB 7 4 sælger for 500, -· 
pr. meter om året. 

Interesserede kan rette henvendelse til undertegnede, idet pladsen vil blive solgt i den 
rækkefølge, vi modtager underskrift på kontrakten. 

FORMAND FINN 

NYGADE 36, 8600 SILKEBORG TLF. 86821316 
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SIDSTE NYT FRA GOEBBELS 
I skrivende stund mangler 45 medlemmer (incl. 

Søren Fis) - skriver FIRETIFEM - at betale 
kontingent for 1. halvår af 1995. 

Som bekendt har vi lige investeret en mindre 
formue i et nyt klubhus. Der har derfor været en del 
udgifter til istandsættelse af huset. "En del" vil sige 
ca. 50.000 kroner. 

Resultatet kan ses på Marienlundsvej 33 (køb 
venligst mindst en øl!). 

Disse udgifter betyder et vist træk på kasse
kreditten, og da jeg (B 74) ikke er specielt indstillet 
på at betale flere renter end lige højst nødvendigt, 
fremkommer jeg herved med en dybtfølt opfordring: 
FÅ SÅ BETALT DET KONTINGENT (også dig 
Søren Fis). 

Jeg er til at snakke med indtil 1. -maj 1995. 
Herefter vil der straks blive sendt rykkere ud. Der 
er selvfølgelig gebyr på. 

Hvis nogen skulle være i tvivl, er kontingentet pt. 
350,- for et halvt år og 700,- for et helt. 

De omtalte skyldnere har selvfølgelig ikke 
modtaget et girokort eller også er det blevet væk 
(hunden har ædt det). Men løsningen er lige om 
hjørnet: 

1) Ring til kassereren på Jlf. 86 81 07 48 for 
fremsendelse 

2) Få et girokort i baren 

KASSEREREN 
PS: Det skal understreges, at min hobby ikke er at 

rykke for betaling af kontingent. På nær lige Søren 
Fis. 

lllT Til HIJS - HllVE 
OG HOBBY 

REIMAR 
SILKEBORG TØMMERHANDEL A/S 
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KLUBAFTEN 
Det er tanken, at klubben med jævne mellemrum vil afholde en klubaften. Det primære formål 

vil være at dyrke det sociale samvær, men vi vil også have forskellige emner på programmet. Man 
kunne tænke sig en klubaften: 
* i forbindelse med bold på parabolen 
* med et spændende foredrag 
* hvor en af klubbens sponsorer præsenterer sig selv og sit produkt 
* hvor nye tiltag i klubregi præsenteres 
* som en "arbejdsdag" i klubhuset 
* med kortspil , dart- og/eller poolturnering o.l. 
* med anden form for underholdning 
* hvor der afholdes en auktion af en eller anden slags. 
Derfor: hold øje mt'.d opslag i klubhuset. Og har du en god ide til et arrangement, så kontakt en 

fra Socialudvalget (Mureren, Mørch eller Werner), så hjælper vi gerne med at realisere ideen. 

SILKEBORG 
TAGDÆKNING 

~ Aut. Sikaplan entreprenører 
\t_) ~ Lysåvej 29 - SILKEBORG 

Telefon 86 81 25 99 - Biltelefon 30 81 35 99 

TAGDÆKNING m/ tagpap, 
renovering el. nybygning 

1 O års garanti iflg. aftale m/ Sikaplan PVC 
15 års forsikring 

VILLAER - GARAGER - INDUSTRI 
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HE.GAKONQE.RJ 
Til SOHHE.R. 

Som tidligere nævnt arbejder B 74 på at arrangere 
en megakoncert til sommer. I skrivende stund er de 
endelige brikker ikke faldet på plads, men det 
skulle være en kendsgerning, at: 

- koncerten afholdes den 22. juli i Indelukket. 
- følgende fire navne vil være på plakaten: 
* BIG FAT SNAKE 
*MICHAEL FALCH MED BAND 
* ESTHER BROHUS 
* DANSER MED DRENGE (med den nye 

forsanger Rie Rasmussen) 

- der bliver tale om en pakkeløsning. 
- der bliver mindst syv timers musik " in open air" . 
- forsalgsprisen KUN bliver 60,- for hele pakken! 

- vi skal bruge mange frivillige hjælpere - både 
før , under og efter koncerten . 

- forsalget starter i løbet af april måned (håber vi). 
- budgettet bliver på ca. 230.000,-. 
- vi igen samarbejder med Lars Boeberg. 
- der skal omkring 2.000 mennesker gennem 

tælleapparaterne, for at det løber rundt. 
Vi vil hurtigst muligt - via diverse opslag -

orientere yderligere om koncerten. Vi håber på stor 
opbakning blandt medlemmerne. 

Det er et usædvanligt billigt tilbud, og vi håber, at 
koncerten bliver så stor en succes, at det bliver en 
årligt tilbagevendende begivenhed. 

FORMAND FINN 

pub Bindslev Plads 18 
8600 Silkeborg 
Tlf. 86 8119 69 
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~ crTRoifi~r~~ 
FbulMunk! 

THRIGESVEJ 1 . 8600 SILKEBORG 

TLF. 86 82 27 00 

BALTICA 
FORSIKRING 

Steen List 
Exam. assurandør 

ex pert 

~Johansen 
Nyt ØYD Specialoptik 
H9nnlng ...._. v..,..;.. aw/Mldlb' ... ldaAwle . ..., SllUOClfV. nr. 0602148 3 
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m~ 
MALERNES 
ANDELS~FORRETNING 

TIETGENSVEJ 30 · 8600 SILKEBORG 

MALERARBEJDE 
af enhver art 

Udlejning af lift 

TLF. 86 80 30 88 
Telefax 86 80 30 89 

Dansk Arkitekt- & Ingeniørkontor af 1945 A/S - - Forretnings!. 8. J. Pedersen 
Dalvejen 165""""".""" """" 86 81 05 57 Arknelner MAA - lngemører FRI 

Jul søvej 7 4 . Sejs 8600 . Silkeborg 
MAD UD AF HUSET 

Hjemmelavede pølsespecialiteter 

TLF. 86 84 64 24 
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- - - - HJØRNEGRILLEN 
1j 

- - 111111 -

HJØRNEGRILLEN. Man kunnegodt, 
hvis man ville, forbinde et sådant navn 
med tung friturelugt , fritter og branket 
gummiørnlpapkrage. 

Men næh nej . Hvad med "Laksefarseret 
rødtungefilet ml urter og hummersauce" 
eller "Dyrekølle ml tranebærsauce" og 
ti l dessert "Frugttærte ml eksotiske 
frugter og sorbet". Hva'be'harl Og det 
køres lige til døren. 
Bent Østergård, indehaveren af 

HJØRNEGRILLEN, og forøvrigt ud
lært tjener på det hedengangne La 
Strada, sørger sammen med 14 ansatte, 
deraf tre på fuldtid, for at alle ønsker ud 
i det kulinariske opfyldes. 

I køkkenet residerer Bents søster Inge 
Pedersen og fremtryller her alt til 
festmiddage, receptioner,jubilæer eller 
skovture. Køkkenet er forøvrigt lige 
ombygget og renoveret med nyt udstyr 
til at klare de mange opgaver. 

Men hvis det ikke er nok, så rykker 
Bent gerne ud med en transportabel 
pølsevogn, hvis du skulle mangle en 
"hotter" til havefesten. 

Bent Østergård (bag disken) 
hygger 0 111 Hjarnegrillens ) 
kunder 

Men vi skulle hilse og sige, at 
HJØRNEGRILLEN altså også er 
leveringsdygtig i traditionel grillmad. 
Bent har haft sin forretning i ti år og 

allerede ombygget den fire gange. Hvis 

der fortsættes i samme takt, så bliver 
den stor - meget stor! 
Hvis den bliver SÅ stor, vil vi gerne 

her fra bladet foreslå et nyt navn: CHEZ 
VESTERGADE. 

Hjornegri //ens Diner 
Yiw1sportab/e kan 

opfylde alle onsker 
udi det kulinariske. 

Så er man da vist dækket ind. 
Til sidst, men bestemt ikke mindst: 

HUSK AT STØTTE DEM, 
DER STØTTER OS! 
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FS OFFSET TRYK 
Egeparken 2 . 8600 Silkeborg 

TELEFON 86 81 24 00 
Telefax 86 81 22 11 

TIDENS W T-E-G·N 
- TEGNESTUE -

Arkitekt Esben Pedersen 
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KVARTALSTORS KEN 
Det var en regnfuld, kedelig og i det hele taget Nu er det ofte i desperate situationer. at de 

typisk dansk vintermorgen. Klokken meget mest geniale indfald sker. Dette er IKKE 
tidligt ringede vækkeuret hos den håbefulde tilfældet her. For da klokken sig nærmede den 
komponent-assistent. Søvndrukken gik han den tid, hvor skolebussen til arbejdspladsen i 
lange vej ud til badeværelset, hvor temperaturen Virklund kørte, og en kam endnu ikke var dukket 
- sommer og vinter - altid ligger lige i nærheden op til overfladen, valgte vor listige ven at gøre 
af det absolutte nulpunkt. Da vores vens fødder noget spontant: Ud af køkkenskabet fremdrog 
berørte det Antarktis- -~~~~....... han en spisegaffel, og 
tempererede toiletgulv, herpå førte han dette 
gik der et gys igennem stykke fine, tre-tornede 
hans minimale korpus. sølvtøj gennem de lyse 

Kæk så han bestemt lokker, indtil frisuren 
ikke ud denne morgen. endelig sad som 
Week-endens udskejelser ønsket. 
sad som vanligt dybt i · Det kan så i sig selv 
både krop og sjæl. Ja han være godt nok, hvis det 
lignede vel nærmest en ikke var fordi , at 
død Murer-sejler i strid idioten, i sin iver efter 
modvind. at la overstået friserin-

Nå, men det obli- gen hurtigst muligt og 
gatoriske morgenbad blev nå ud til bussen, kom 
gennem-ført på ny til at stikke sig selv i 
olympisk rekordtid, panden med gaflen , så 
kvalitets-deo-doranten det be-gyndte at bløde -
(8x4 med hvid-løgsduft) hvem sagde gris på 
blev spredt ud over de gaflen!?! 
tilhårede armhuler med Stor var furoren , og 
mild hånd, og de efter- mange var spørgs-
hånden lettere blegede målene til ungersvend-
underhylere med gylp og en, da han troppede op 
flerfoldig ventilation blev på arbejde med tre sår i 
påført med en Naomi Campbell'sk ele-gance. panden, som hvis Lucifer havde været efter ham 

Pludselig gik der et lys op for vor ven. Et eller med tre-forken. Fjolset fortalte dumt nok den 
andet manglede for at fuldende det daglige uskinbarlige sandhed, men heldigvis viste de 
morgentoilette: en kam! medansatte sympati for hans handling og var 

Kun iført trusse-letter og bildæk naturel fuldt forstående overfor det akutte initiativ 
gennemsøgte ungersvenden hele herskabs- ("Hold kæft hvor er du dum, din idiot. .. "). 
lejligheden for at finde frem til da blot en eneste Så derfor: hvis det utrolige skulle ske en dag, at 
forpulet kam, der kunne sætte de lyse lokker. For netop du, kære Læser, blev inviteret til middag i 
man kan da ikke møde op i det private med Murerens residens, så undersøg nøje spisegaflen 
hårpragten i uorden, slet ikke når man deler for hår. Eller endnu bedre: bed om en kam 
kontor med 12 quind-mennesker af det modsatte istedet for en gaffel - den er garanteret hårfril 

køn. JENS WERNER 
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SPILLERMØDE 
Trods det, at dette møde var lagt i umiddelbar 

forlængelse af en træningssession, var der stadig 
mange, som kom til mødet med den klare 
overbevisning, at det ikke var et møde for 
spillere, men et spille-møde, altså uden ' r'. De 
forventede helt klart en lidt uartig film på 
fjerneren , og hvad dertil hører. 

Disse personer gik forgæves. Det gik dog 
hurtigt op for dem, for det første der mødte 
dem, når man trådte ind i lokalet, var hele UK
klanen med Capo di tutti Capi, Allan Hansen, 
i spidsen. Og de er ALDELES usexede. 

Men mødet var nu godt nok. UK fortalte om 
deres forventninger, deres udtagelseskriterier, 
vask, kørsel, dommerregninger , materialer, 
anførerhverv, træningsturnering og den rigtige 
turnering. Gør det nu let for UK: hvis du ved, at 
der er nogle datoer, hvor du ikke kan, så meddel 
det B 74 ' s svar på Den sicilianske Mafia. Og gå 
ikke, før du har fået besked. De har trods alt fire 
hold, de skal holde styr på. 

Nå men under mødet blev der faktisk budt på 
lidt let og lifligt til tyktarmen, nemlig to 
nitritpumpede røde pøller med to skiver 14-

dages gamle franskbrødsskiver til. Delikat. Dem, 
der skreg efter suppe , fik elegant tilbudt 
pølsevandet tilsat en knivspids salt og et dryp 
basilikum. 

Efter selve mødet var INTERSPORT der og 
præsenterede støvler og andet relevant udstyr 
for en boldspiller. Og det til rene fantasipriser. 
Interessen var stor, købelysten ligeså. Det eneste, 
der ikke rigtig holdt trit, var købekraften. 

Et udmærket lille arrangement, der sluttede 
først på morgenen søndag. 

Men for at nu INGEN skal være i tvivl: 
HJÆLP UK TIL AT GØRE DERES 

ARBEJDSFORHOLD TÅLELIGE! 

UK består af: 
* Allan Hansen 
* John Villadsen 
* John "For-helvede-satan" Pedersen 
*John Zak 
*Finn "Lyn & Torden" Laursen 
* Bjarne Davidsen 

MØRCH 

GÅ I BANKEN FRA KL. 6-24 
I vores SelvService-bank, kan De hæve kontanter, 
overføre penge til Deres andre konti eller til 
andre personer, udskrive kontoudtog, betzile 
girokort og få oplysninger om Deres økonomi. 

Cl JYSKE BANK 
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HVAD SKAL KLUBHUSET 
HEDDE? 
Kreative forslag til et officielt navn til klubhuset 

søges. Andre klubber har med blandet held forsøgt 
at være kreative, da deres klubhus skulle døbes. Vi 
kan nævne i flæng: 
* Søholthuset 
* KFUM-huset 
* Resenbrohuset 
* Centrumhuset 
* Klubhuset 
Disse glimrende navne må kunne inspirere vore 

medlemmer til et godt og velklingende navn til B 
74's nye klubhus! 

På baggrund af samtlige indkomne forslag vil 
bestyrelsen sammen med Støtteforeningens 
bestyrelse træffe beslutning om navnet på vores 
klubhus. Fadderen til navnet vil modtage en flaske 
Gl. Dansk. 

Forslag kan afleveres til Stephen (Sjæfen). 

BESTYRELSEN 

epu/ff& 
KUNSTHANDEL 

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 

VESTERGADEHALLENS KIOSK 
V/CHARLES DØSSING 
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ST JAAAAARNEHOLDET li 
Med fare for at gentage en succes vover vi alligevel 

pelsen: også i år vil det være muligt at stille et 
Stjaaaaamehold. Vi vil så vidt muligt prøve at liste 
alle de fodboldspillende personer, som findes i 
klubben. Kort fortalt skal der så sættes et hold 
bestående af en målmand, fire forsvarere, tre 
midtbanespillere og tre angribere. Alt efter hvordan 
kampen forløber, får spilleme enten bonus- eller 
strafpoints. Desuden vil der blive givet bonuspoints 
til "mindst dårlige spiller". 

I år vil der, udover den store finale til afslutnings
festen, blive givet spurtpræmier. Disse spurtpræmier 

tildeles de personer, som fører efter første del af 
sæsonen. Dette vil ske ved en lille højtidelighed 
ifm. sommerferien. 

Også i år vil I kunne holde jeres private regnskab 
å jour, idet pointene løbende vil blive optalt (via 
EDB!) og ophængt i klubben. 20,- tager vi igen, for 
at DU kan give sæsonen et ekstra spændingsmoment 
og noget at snakke om. Derfor: vær med igen i år! 

Der vil senere komme noget enten op eller rundt 
vedr. hvordan, du skal forholde dig. 

På Stjaaaaameholds-udvalgets vegne: 

MØRCH 

SPONSOR-KONKURRENCE 
Som du sikkert har læst på vores fine 

opslagstavle, kører vi pt. en sponsor
konkurrence blandt klubbens medlemmer 
(excl. medlemmerne af sponsorudvalget). 
Konkurrencen går i al sin enkelthed ud på 
at skaffe flest kroner til klubben ved salg af 
sponsorater og annoncer inden den 1/7-
1995. Vinderen vil modtage et gavekort fra 
BØGILD SPORT på 500,00 kroner. 
Du vil løbende blive underrettet om 

stillingen ved opslag i klubhuset. Den 
aktuelle stilling (pr. 20. marts 1995) er: 

1. Per Ribber ..... ...... .4.600,-
2. Niller .............. 3.250,-
3. Benny ...... .... .. ...... . 3.000,-
4. Uffe ....... .... ... ......... 2.500,-
5. Kent ..... .... ...... ..... .. 2.375,-
6. Chr. S ........ ......... .. 2.300,-
7. Thomas Mørk ... ... 2.250,-
8. Stephen ... .......... ... . 2.000,-
8. Klavs K. ... .. .......... 2.000,-
10. Fjeldgaard ............ 1.500,-
11. Fu bs ...................... 1.250,-
12. Keld...................... 775,-
13. Finn (L&T) .... .... .. 400,-
13. Kresten............... 400,-
13. J. Risvig ...... ..... ... . 400,-

FORMAND FINN 
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EN DAG I HELVEDE 
Det er søndag morgen. Klokken er 13.00. Stedet 

er "Oversumpen" . 
De er der alle. Husted - strandstorken fra KFUM. 

Mørch - kolibrien fra Sydbyen. Sander - svanen fra 
Midtbyen . PK - ørnen fra Toldbodgade. Satanedme 
Pedersen - gribben fra Skolegade. Kræn -
natteravnen fra Den sorte Firkant. Niels-Henrik -
uglen fra Vestre Alle. Hansen - grillkyllingen fra 
Grønbæk. Villa - skaden fra Århus-bakken. Alle er 
klar til at lette. 

Der lægges ud i et hårdt 
tempo. Kolibrien er 
flyvende. "Nok er jeg ikke 
stor, men jeg er 
saftsusemig kæk", tænk'<r 
han, og lader de små ben 
hvirvle rundt i et rasende 
tempo. 

Midt i feltet lurer uglen. 
"Den, der ler sidst , ler 
bedst", tænker han og 
undlader at tage føringer. 

Der er tilbagelagt 2,8 km. 
Den første stigning tordner 
sig op. Der lyder en rallen 
fra natteravnen. "Sevens 
osse", tænker han. "Havde jeg bare ladet de sidste 
10 bajsere stå. Og de sidste 20 smøger. Men hvad 
gør man, når der står en lækker finke på Tinneren 
søndag morgen?". 

Strandstorken tager igen føringer: "Vorherre er 
med mig idag", farer det igen og igen gennem hans 
hoved . 

Gribben holder sig bagest i feltet. Parat til at 
angribe de svageste. "Jeg ska ' satanrassme æde 
dem, ska' jeg", lyder det svagt gennem den frådende 
masse, der står til højre og venstre. 

Svanen viser sublim køreteknik. Med elegance 
forceres en stigning. Håret sidder perfekt. "Det er 
satanedme næsten kunst", tænker gribben, mens 
benene farer rundt. 

Grillkyllingen angriber en bakke. Tråddet er tungt. 
Vil han nå toppen? Nej - benene er syret til. 
Grillkyllingen må af jernhesten. ,,Den smuttede i 

forkert gear", forsøger han, men svanen lader sig 
ikke snyde. "Jeg tror nu bare, det er fordi , han er 
træt og overvægtig" er hans kolde vurdering. 

"Nu kan jeg satanrassme ikke mere", lyder det i 
feltet. Hvem kan det være? Nå, det var gribben, der 
vendte næbbet hjemad. 

,,Åh for f... .. , røg der nu igen en fiber i låret?" , 
farer det gennem hovedet på skaden. "Nej , det er 
vist bare en bette studs", bliver han enig med sig 
selv og kæmper videre. 

Det sidste bjerg skal 
bekæmpes. Strandstorken har 
taget utallige føringer. Men 
har han overvurderet sig selv? 
De suser forbi ham. Kolibrien 
med benene hvirvlende rundt. 
Svanen med uovertruffen 
elegance. Natteravnen 
hostende og spruttende. 
Grillkyllingen med fedtet 
drivende. Skaden med fibrene 
spændt til bristepunktet. 
Uglen med et uldent smil på 
læberne. Ørnen med overblik 
og kraftfulde tråd. De er 
nådesløse. Venter ikke på 

ham. "Vorherre er ikke med mig idag. Skulle jeg 
have valgt at gå i kirke", tænker han . 

Hjem når man. Træt. Svedende. Med tårer i 
øjnene. Slået denne gang. Men klar til næste søndag. 
For alle MB 74'ere ved inderst inde, at "INTET 
ER UMULIGT FOR DEN, DER HAR VILJEN 
I HJERTET" 

ØRNENFRATOLDBODGADE 

PS: Der kores fortsat søndag kl. 13.00 fra 
"Oversumpen" . Når Superligaen spiller, starter vi 
dog kl. 12 .00. Alle er velkomne, men det er med at 
komme ud af starthullerne , for det er nu, 
grundformen lægges. Til bygængerne, der ikke har 
oplevet en søndag middag i utallige år (Kræn, red.), 
kan det oplyses, at det IKKE er nødvendigt at have 
cykellygter me.d. 
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BLIV 
DONOR! 

- DER ER BRUG FOR DIG 
På Silkeborg Centralsygehus anvendes blodtrans

fus ion i forbindelse med store operationer og til 
behandling af syge og tilskadekomne mennesker. 

Hvert år tappes ca. 5.000 blodportioner, og hvert 
år er der brug for nye donorer til at afløse dem, der 
må holde op på grund af alder, sygdom eller andre 
årsager. 

HVEM KAN BLIVE DONOR 
For at blive bloddonor skal du være mellem 18 og 

60 år, og du skal veje mindst 50 kg. Alle raske kan 
være bloddonor, hvis man ikke har haft smitsomme 
sygdomme som syfilis, malaria eller smitsom gulsot. 
Desuden må du ikke have, eller have haft en 
adfærd , der medfører øget risiko for smitte med 
AIDS. Når du fylder 65 år, skal du ophøre som 
donor. 

SÅDAN BLIVER DU DONOR 
Bestil Blodbankens informationskuvert på telefon 

86 82 69 99, vent på klartone, tryk 217 5. 
Telefonen er åben mandag, onsdag og fredag kl. 

8- 15. 
Du kan også tilmelde dig på et tilmeldingsskema, 

som ligger klubhuset eller kan rekvireres hos 
Christian. 

CHRISTIAN LAB. 

POINT JAGT
SÆSONEN 
ER STARTET 
Jagten på points er startet for B 74's medlemmer. 

Et nyt tiltag fra THE MONEYMAKERS har set 
dagens lys. Kort fortalt (') drejer det sig om 
POINTJAGTEN , hvor det kan skæppe i 
medlemmets kasse, hvis såfre_mt ifald før bemeldte 
medlem køber et POINTJAGT-BEVIS. 

DettePOINTJAGT-BEVIS koster20 (tyve)kroner 
og deltager med medlemmets navn påført i en 
lodtrækning, hver gang B 74's førstehold hjemfører 
point i turneringskampe. Får man sit POINTJAGT
BE VIS nummer udtrukket, vinder man 100 (ja 
ETHUNDREDE) kroner til formøbling efter eget 
ønske. Det kan kraftigt anbefales, at det vundne 
investeres i en flaske + indhold i Oversumpen. 

POINTJAGT-BEVISET kan købes ved 
henvendelse til UK. Man kan naturligvis også 
medbringe et antal POINTJAGT-BEVISER til sin 
arbejdsplads, sælge dem, returnere POINTJAGT
BE VISETs underdel påført køberens navn og 
adresse samt beløbet indkommet ved salg, og 
dernæst med god samvittighed sige, at man har 
gjort noget for klubben. 

Ved et tilpas stort salg vil der blive tale om en 
større lodtrækning ved sæsonafslutningen. "Tilpas"
begrebet defineres efter nærmere bedømmelse af 
nedenstående . 

THE MONEYMAKERS 

Peters Pen - SPORTENS VEN 
PRESSEBUREAUET SILKEBORG 
TORVET 9. TLF. 86 82 4811 
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SPORT MA ALDRIG BLIVE 
EN VANE 
Teenagerne Finn og Mørch på 
tremandshånd med Anne Dorte Tanderup 

Vin, kvinde ..... og Mørch truer med at bryde 
ud i sang. 

Nu har vi jo snart interviewet alle de kendte 
personligheder, som vi kunne komme i tanke om. 
Men vi syntes på en eller anden måde, at vi manglede 
noget. "Kvinder!", var redaktionens entydige svar. 
Væk med mandehørmen og de sjofle vittigheder og 
frem med lavendelduften og ansigtscremerne. 

Finn blev sat på opgaven med at få en aftale i stand 
med vores "offer". Det lykkedes for Finn. trods 18 
mm mundvand stående i telefonrøret at få stablet 
en aftale i stand med landsholdets og Viborgs 
stærke back Anne Dorte Tanderup. 

Vores interview med Anne Dorte foregik i to 
tempi. Selve spørgsmålene blev brændt af i telefonen 
og fotografering samt aflevering af vin forgik i 
Anne Dortes meget hyggelige lejlighed i Viborg. 

Finn og undertegnede mødtes i klubhuset en 
tirsdag ved 11-tiden, hvor slaget skulle slåes. Og 
lad det være sagt med det samme: Anne Dorte var 
utroligt sød og rar, og svarede meget sobert og 
velvilligt på vores mere eller mindre geniale 
spørgsmål. 

Et af spørgsmålene gik ud på, om Viborg og 
landsholdet havde laet den succes, hvis de havde 
lignet bulgarske kuglestødere? Og selvfølgelig 
hjælper det da, at det er en flok pæne piger, men det 
nytter altså ikke at se godt ud, hvis du ikke kan 
spille håndbold! Så det er først og fremmest på 
grund af håndbolden, at de er blevet så populære. 

Samtidig er de også så meget 'nede på jorden ', at 
almindelige mennesker har lettere ved at identificere 
sig med dem. Ingen har nykker (det skulle da lige 
være kvindehåndboldens enfant terrible Anja 
Andersen), og alle stiller glædeligt op til lidt af 
hvert: mannequin-opvisning, diverse autograf
sessioner og åndssvage spørgsmål fra videbegærlige 
klubbladsfolk rundt om i landet. Det er folkets 
piger, og ved at gøre de her ting, fastholder og 
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IH I hygger de den utrolige popularitet som de allerede 
111 1 har. 

/\ 1111e Dorte kom også ind på landsholdets måde at 
µd >ærde sig på under kampene. Det med at vise 
fdrcdc over at have scoret/vundet. Det virker nemlig 
11t roligt ægte, den glæde som spillerne viser. Og det 
1m. en ÆGTE glæde, de viser. I starten af hele 
eventyret var det en påtaget glæde, men efterhånden 
00 111 tiden gik, blev smilene. jublen, ' knytte 
næverne ' -attituderne udtryk for spontan jubel og 
ikke længere en indstuderet påtagethed. Se nu bare 
rundt om på de forskellige steder, hvor folk er 
samlet for at dyrke sport, er det nu legalt at vise sin 
glæde ved at have scoret, både for han- som for 
hunkøn. 

Vi havde jo filet opsnuset, efter en længerevarende 
research, at Anne Dorte var blevet udnævnt som 

nøglespiller i forsvaret , men kan hun sætte navn på 
andre nøglespillere? Her var svaret uden tøven: 
Susanne Munk-Lauritsen. Hun betyder utroligt 
meget for holdet i almindelighed, men også for 
Anne Dorte personligt i særdeleshed. Susanne 
Munk-Lauritsen har den personlighed, der skal til 
for at kunne rette alle, uden at det opfattes som 
noget negativt, men tværtimod som et godt råd, som 
man kan arbejde videre med. Ja og så er der 
selvfølgelig Anja! 

Anne Dorte mener ikke, at der på landsholdet 
findes et hierarki, som på f.eks. fodboldlandsholdet, 
men det forventes selvfølgelig, at nogle af de 
'gamle ' tor tage et ansvar. Og så er der selvfølgelig 
Anja. 

Og apropos fodboldlandsholdet, så ville de to 
udsporgere også gerne kende Anne Dortes 

')'•,1·'1'.\.(Q I y~ 
li ,r· r( { n l' ' ' " ' ' 

I I ( . \, :15"' \ 
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.- lnne Dorthe har, som det tydeligt}Yemgår a,f ovenstående hilsen til RJPOSTEN's læsere 
hevaret en sund skepsis over for sensationspressen. 
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yndlingsfodboldspiller (hun skulle se bort fra sin 
samlever Thomas Ambrosius, AGF, selvom hun 
sjældent har set ham spille). Efter lidt tøven, da hun 
hverken måtte vælge Ambrosius eller Mureren, 
faldt valget på Michael Laudrup. Dog ikke så meget 
på grund af hans eminente kunnen på flæskesværen, 
men mere på grund af hans opførsel og gøren og 
laden udenfor banen. En meget stor og varm 
personlighed. Personligt havde jeg nok taget 
Mureren. 

Og med Mureren i tankerne spurgte vi hende om 
hendes yndlingsspise. "God mad og god vin", lød 
det promte fra Anne Dorte. Hun benyttede dog her 
lejligheden til at mane rygtet om, at hun er ustyrligt 
vild med 'sorte svin' til jorden (synd for både 
Kumar og Mulle). I dette dementi lå der dog ingen 
racistiske undertoner. 

Personen Anne Dorte Ianderup, hvordan er hun? 
En ganske almindelig pige, som måske nok bare har 
været lidt heldigere end andre almindelige piger, 
da der blev delt ansigter, kroppe og håndbold
kundskaber samt personligheder ud. En ganske 
almindelig pige, som til sommer er færdig som 
markedsøkonom, og som derefter gerne vil have et 
job. Jobbet vil hun have, fordi hun har fået en go' 
eksamen og ikke fordi, hun ser godt ud og er kendt 
fra TV. Samtidig vil Anne Dorte dog også med til 
OL og hive guldet hjem til Danmark. Anne Dorte 
håber, at det er muligt at kombinere de to ting. Det 
skinnede dog ligesom lidt igennem, at håndbold, i 
hvert fald de næste par år, har første prioritet. 

Anne Dorte er også en pige, som sætter sin familie 
og venner meget højt. Uden dem ville hun have 
svært ved at fungere så afbalanceret, som hun gør 
i dag . 

Omvendt hader Anne Dorte uærlige mennesker, 
og personer som lyver. Ud fra disse små leveregler 
har hun fundet sig de venner, hun omgiver sig med 
til dagligt. Rygklapperne er skilt fra, og kun de 
rigtige venner er tilbage. Dette gælder også på 
klub- og landshold. Havde hendes medspillere her 
ikke også været hendes venner, havde hun ikke 
kunnet fungere så godt, som hun jo gør. Anne Dorte 
skal have tryghed og nærhed (den sidste formodning 
står for min egen regning). Og så er der Anja! 

Trods den forholdsvis korte tid, vi havde snakket 

sammen, fornemmede man allerede, at man kendte 
lidt til mennesket bag TV-stjernen Anne Dorte 
Tanderup. Derfor kunne jeg også tillade mig at 
spørge hende, om hun ikke også syntes, at det var 
træls at blive set på som et sex-objekt. "Jow, 
meget". Anne Dorte vil være kendt for sit 
håndboldspil, sine meninger og sin kunnen, og ikke 
fordi hun ser godt ud. Det har så ydermere den 
ulempe, at syge mennesker ringer hende op i tide og 
utide, og kommer med lidet stuerene tilbud (vi gik 
ikke ind under denne kategori!). Der måtte jeg give 
Anne Dorte helt ret, selvom det nu normalt er mig, 
der må ringe og afgive sådanne tilbud. 

Tiden var ved at være så fremskreden, at vi mente, 
at vi havde taget nok af hendes tid. Så vi sluttede af 
med at spørge om hendes syn på B 74. Anne Dorte 
kendte ikke lige noget specifikt til klubben, men 
syntes, at det altid skal være lysten, der driver 
værket. Sport må aldrig blive en vane, sport skal 
altid være sjovt. Det er også ud fra denne livsopfat
telse, at Anne Dorte aldrig bliver professionel. Den 
danske mentalitet er simpelthen ikke til 
fuldtidsprofessionalisme. Der skal være noget ved 
siden af - altså arbejde forståes! 

Anden del af seancen med Anne Dorte foregik i 
Viborg . Efter en meget fin rutebeskrivelse stod 
Finn og jeg en onsdag middag udenfor Anne Dorte 
Tanderups fordør, blot for at få et billede af 
håndboldsilden og aflevere tre flasker god vin som 
tak. Helt ærligt, det var de krumme tæers middag. 
To mere eller mindre voksne mennesker tager fra 
Silkeborg til Viborg for at blive fotograferet med 
føromtalte koryfæ til klubbladet. Vi følte os lidt 
som to teenagere, som står og venter med 
autografbogen. 

Døren blev åbnet og frem træder hun. Svaret på 
manges drømme. Og indrømmet: hun er et absolut 
vellignende eksemplar af den feminine gren af 
Homo Sapiens. Nå men vi kommer ind og observerer, 
at vi faktisk forstyrrer Anne Dorte og en veninde 
midt i deres hovedopgave i markedsøkonomi. Vi 
afleverer den fine vin (tre flasker gevaldig god 
rødvin købt ved Ørnsø Døgn- og Nærbutik), og fik 
da også taget billederne, så klubbens medlemmer 
kan se, at det ikke er det pure opspind, vi sidder og 
sætter sammen. 
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l·'in n prøver diskret det gamle 'Hov-nu-glemte
IL·g-jakken-deroppe' nummer for at rn endnu en 
NI und med Anne D01ie. Da jeg mindede ham om. at 
liu n skulle huske jakken, mumlede han et indædt: 
,Nåh ja, den må jegsorme ikke glemme". Selvom 
seancen ikke tog ret lang tid, og Anne Dorte var lidt 

forundret over, at vi gad tage fra Silkeborg til 
Viborg bare for det, var det nu meget sjovt at se, 
hvordan ' de ' i virkeligheden bor, de kendte. Efter 
at have onskel "fortsat god bedring med knæet" og 
"held og lykke med hovedopgaven", begav vi os 
igen mod Silkeborg. 

... mens den seriøse formand først og fremmest koncentrerer sig om, al Aførch fotograferer 
ordentligt. 

Epilog: Kære Anne Dorte. Vi vil gerne sige dig mange tak, fordi du gad at bruge noget af din 
kostbare tid på to forvoksede teenagere med trang til at gore et klubblad lidt mere spændende at 
læse i. Du har været utroligt sød og rar, og har endnu en gang punkteret myten om, at store 
personligheder også har et ego på størrelse med Himmelbjerget. Nu glæder vi os meget til at se 
dig igen i fuld vigør på banen. Endnu en gang tak, og så håber vi, at vinen smager. 

På redaktionens vegne: 
THOMAS MØRCH, 
CHEFRADAKTØR 
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NYMAND PA 
COBACABANA 

Da muligheden for at komme til de regerende 
verdenslllestrcs land ijeg holder med Italien) Brasilien, 
var der kun en ting, der kum1e holde mig ltjemme fra 
dem1e oplevelse: et 20 års jubilæum i en lokal storklub, 
men da jeg agter at blive i klubben til den har 40 års 
jubilæum, blev det vannen, fodbolden og damer i G
streng, der vandt over et altid hårdtarbejdende festudvalg . 

Da vi langt om længe landede i Brasilien efter diverse 
forsinkelser, var jeg der nu; Sydamerika - det kontinent 
jeg har drømt om og hørt så meget om. Og så Rio de 
Janeiro. Tanker, der havde fløj et igem1em hovedet var 
nu virkelighed. Kristus-figuren, karneval, Sukkertoppen 
- og fodbold. 

Efter jeg var blevet indlogeret på hotellet, skulle jeg til 
infonnationsmode med kolde drinks, udsigt over selveste 
Cobacabana-stranden med damer, fodbold, den hvide 
strand, brune kroppe og en masse spil med den populære 
klat. 

Da vi lørdag var på hjem til hotellet efter en udflugt i 
Rio, spurgte undertegnede, om der var mulighed for at 
komme til bold. For vi var i løbet af dagen kørt forbi 
sambagaden og verdens største stadion, hvor der er 
plads til 200.000 tilskuere, og hørt historien om da 

- Kom igen, lod 
det trøstende ji-a 
brasser
sidemanden, da 
Nymands 
favoritter fra 
Flamengo var 
kommet bagud. 

brasserne tabte VM-finalen til Uruguay 0-2. Som 
anerkendelse over at de havde tabt til en lille nation som 
Uruguay, malede de stadion i blåt og hvidt, og det er det 
stadig. 

Men nu tilbage til nutiden, hvor vores indfødte, dansk
talende guide ville undersøge, om der var mulighed for 
at komme til folkefest. Han sagde i samme åndedrag, at 
han stillede derr· betingelse, at vi skulle holde med hans 
favorithold Flamengo. 

Stemningen var, som om vi skulle til landskamp, da vi 
mødtes udenfor hotellet. Undervejs blev der købt sorte 
og røde Flamengo-trøjer og lagt taktik med vores guide. 
Nogle af mine rejsefæller havde aldrig før sat deres ben 
på et stadion, så vi bad dem holde lav profil. 

Efter normal hasarderet storbykørsel nåede vi 
nogenlunde helskindet frem til stadion. Da vi kom ud af 
minibussen, stod der i vores Flarnengo-trøjer og mærkede 
suset og musikken fra de tusindvis af fans fra begge 
hold, var der en, der sagde, at der godt nok ikke var så 
meget stemning på Vejle Stadion, da den legendariske 
Preben Elkjær kom tilbage til dansk fodbold. Vi fandt 
vores pladser og forsøgte at lære navnene på de 11 
spillere, men forgæves . 
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Optakten til kampen var inde i sin sidste fase med 
kanonslag, der nær havde taget livet af dl) dnnskl.) 
µolfspillere, der havde vovet sig til bold for f(irsle g11 11g. 
lliverse slagsange blev sunget og spilkl, og d\.) 111<.:lkm 
75.000 og 80.000 vilde til skuere dn11sl.)de s111nbn . 

Endelig lob spilleme på banen i \.)n Jann , der lik den 
gamle Park til at lllinde 0111 cl Sll.)d, der blev holdt 
stil leleg (kan ikke beskrivl.)s - ska l opkves). 

Som kampen skred li·\.)m , kunne mine ml.)drejsende 
golfVem1er ikke sidde stille længere. De var også blevet 
grebet af stemningen omkrin g dem. Den lettere 
overvægtige brasscr, der sad ved siden af mig og holdt 
llled 111odsta11deme, var lidt atypisk. Han løftede bare 
pegefingeren hver gang han syntes, at hans hold havde 
gjort noget godt, mens resten af familien dansede og 
sang. Det pudsige ved familien var, at den ene halvdel 
holdt med Flamengo og resten holdt med Botafogo. 

Kampen bod på masser af flot teknisk fodbold fra 
begge hold og en del grimme frispark og film. Første 
halvleg endte uden mål, men den var ikke kedelig. I 
anden halvleg pressede Flamengo spillet frem på banen, 
men som vi også kender i B 7 4, når vi presser, bliver der 
huller bagude. Botafogo kom foran på et perfekt 
kontraangreb, hvor bolden blev spillet over flankerne og 
sat ind på et perfekt hovedstod . 

Min brasser-sidemand klappede mig trøstende på 
skulderen, som om han ville sige: "Kom igen". Flamengo 
fortsatte presset, og det gav bonus. Ved hjælp af film og 
hjemmedommer fik de tilkendt straffe. Spilleren tager 
tilløb. Jeg står klar på min stol, klar til at forevige jublen. 

~fon nk, boklen ryg\.)r owr, og der bliver jublet i den 
and f.;n lejr. 

l•:t kvarter tilbage. Stemningen er på kogepunktet. 
Vorl.)s guid.: kommer. Vi må afsted nu for at undgå 
lrnfikproppcr efkr kampen. I lan har under hele kampen 
siddet lir"\) rækker bagved for at kunne overse os og nå 
al advare os, da vi både havde foto- og videokameraer, 
der nok ku1me friste nogle svage sjæle. 

På vej ud blev vi standset af nogle 13otafogo-tilhængere, 
der sang og hånede os. Vi sagde bare det, vi havde lært: 
"Turismo". De spurgte, hvor vi kom fra. ,,Dinamarca", 
svarede vi. De kiggede spørgende på os. Vi sagde så de 
for vort land så berømte ord: .. Laudrup'' . "Barcelona", 
sagde de så. Og vi gik videre. 

Ude ved bussen stod vores chauffør og hørte det, der 
svarer til "Sport i 3'eren". \li undrede os over, om 
kommentatoren på noget tidspunkt trak vejæt. 

Lige pludselig nikkede vores chauffør fom1den en 
skalle. Vi spurgte guiden, hvad der skete. Han svarede, 
at Flamengo havde haft et skud på overliggeren. Vi 
hørte kampen færdig i radioen, mens vi kørte i samme 
tempo, som der blev speaket. 

Da vi fløj fra Rio, blev vi enige om, at kampen var en 
af de største oplevelser, som vi nodig ville have været 
foruden. 

CLAUS "BEBETO" NYMAND 

Verdens 
største 
stadion er en 
af 
inspirations
kilderne til 
13 7./ 's ny(' 

hol/(le
rekla111er .. . 
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SYTTEN HOS STØTTEN 
Engang i november, eller også var det december, 

var der ordinær generalforsamling i Støtten. Det 
var i hvert fald det sidste officielle mode i det gamle 
Sumpen (suk, snoft). Støttens formand Købmanden 
lagde i sin beretning vægt på mange ting, som vi 
ikke skal komme ind på her. Fod kom i sin egenskab 
af kasserer også ind på mange ting, som vi heller 
ikke skal komme ind på her. Der var dog vistnok 
overskud på bundlinien. Er det ikke godt nok? 
Svindet var også blevet mindre, pånær i Kumars 
hjerne. 

Så var der vistnok valg. Fod og Fæster ville ikke 
mere. Fod havde hænderne og hovedet fuldt, og 
selvom han havde fået tudet orerne fulde med 
ønsker om hans bliven, folte han, at "hvad hjertet 
er fuldt med, flyder næsen over med". Sig mig er 
dette en lession i anatomi? Nå Fod fik sparket, og 
istedet korn Jorn Andreasen ind, og istedet for 
Fæster får Støtten nu fornøjelsen af Kræns kække 

karisma. Med de to nye medlemmer af bestyrelsen 
må vi jo nok regne med forøgede udgifter til 
pigespejdernes sommerhytte "Baden Powells Lyst'' 
på Mogelø samt indkob af anseelige mængder 
hårprodukter samt 12-bindsværket "Fodbold
skadens ABC". 

Så kom Finn og sagde noget pænt. Det var vistnok 
til dem, der har lavet klubhuset. De sytten fremmødte 
klappede. 

Endelig kom der en busfuld thailandske, letlevende 
kvinder forbi, og dansede sensuel mavedans. Eller 
var det til generalforsamlingen i "Dansk Forening 
til Udnyttelse af Socialt Belastede Asisatiske 
Kvinder" ("DFUSBAK"). .... ? 

Nå men det hele endte da vistnok i en flok bajsere 
og jeg gik hjem halv-plimmelim. DET kan jeg sgu' 
da huske! 

JENSWERNER 

bent e. andersen 
Md. vvs " •• "stø . .......... " 
~ 10, 1600 SillrM>orv. lff, 8 6 8 2 7 5 6 6 
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Så skete det: d ·t nyi11d . tllh-dl· ~ \) ·ialudvalg, bestående afBrdr. Bistand: Mørch, 
Mureren og W ·1 lll'I pr i •:-; 'ntcrcr sit andet arrangement, nemlig et ordentligt 
rabalderskrald ur •11 I LUl3AFTEN. Arrangementet løber af stablen 

LØRDAG OEN 29. APRIL KL. 16.00 I KLUBHUSET 

/\rrn11gc111c11(d har fået titlen "ZAK-fest 1995", 
fordi John /.ak har et ædelmodigt motto lydende på: 
,,Drik så meget som muligt hurtigst muligt med 
mindst mulig snak imellem, med det formål at blive 
stinkende beruset". Udover vi ikke forventer at 
kunne holde ævleriet nede ved denne begivenhed, 
regner vi med at resten af mottoet vil virke som en 
rod klud på del-
lagerne. 

Allerførst vil der 
dog være et par 
' events '. Efter at 
klubben har været 
vært ved en vel
komstbajs er, 
kommer STEEN 
LIST fra BAL
TICA og stiller 
spørgsmålet: "Er 
dine forsikrings
forhold i orden?". 

Det er en kends
gerning, at alt for 
mange mennsker 
ikke er tilstræk
keligt forsikret og 
NO m følge heraf 

• 

kan risikere en meget alvorlig forskrækkelse, hvis 
uheldet er ude. Hvordan er du dækket, hvis du 
!..ommer til skade i forbindelse med træning eller 
"ump og beskadiger dine tænder. Eller slår dine 
briller itu. Eller bliver midlertidigt uarbejdsdygtig. 
liller hvad nu hvis du forvolder skade på en anden 
Npiller? Andre gode spørgsmål kan stilles og vil 
hl ivc besvaret af Steen. 

Herefter vil der blive holdt auktion over brugt 
klubtøj og evt. andet godt fra kælderen, så tag 
prangerpungen med. 

Efter at vi har solgt ud af arvesølvet, vil der blive 
banket en omgang mad på bordet. Maden kommer 
med garanti ikke fra nederst i kostpyramiden, men 
har derimod været omkring og hilse på frituren. 

• 
• 

I løbet af aftenen vil der 
derefter være udskænk
ning af alkoholiserede 
humlevarer, men mon ikke 
også der bliver plads til en 
enkelt idiotisk selskabsleg. 
Det hele vil dog blive holdt 
på et uformelt niveau, så 
vær lige selv lidt underhol
dende, tak! 

Prisen for mad og under
holdning bliver sølle ca. 
50,-. Tilmelding er absolut 
nødvendig af hensyn til 
maden. Tilmelding kan ske 
enten ved at ringe til Mørch 
tlf. 86 80 0 5 4 9 eller ved at 
skrive dig på tilmeldings
sedlen, der hænger i klub-
huset. Tilmelding er bind

ende og sidste frist for tilmelding er d. 23. april. 
Alle medlemmer er velkomne, såvel aktive som 

passive. Hvis der mod forventning ikke er minimum 
25 deltagere, vil arrangementet blive aflyst. 

DERFOR: tilmeld dig FØR din socialrådgiver. 
Og Zak. 

SOCIALUDVALGET+ FINN 
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NYT FRA 
LÆGEVIDENSK 
Der er muligvis enkelte, der erindrer, at vi i et af 

vore forrige numre bragte en artikel , der omhandlede 
et af vore mangeårige medlemmers, vi kan vist 
roligt sige helt enestående evne til at mangfoldiggore 
sig . 

Vi betragtede herefter denne sag som værende 
journalistisk uinteressant. Herregud, se bare f.eks. 
kaniner - de er jo næsten på samme niveau. 

Men nu har dramatisk nyt nået vore altid strittende 
orer. Det er godt nok stadig på rygtestadiet, men her 
på bladet har vi jo aldrig anset DET for at være 
noget problem. Vi tror nemlig heller ikke på alt, 
hvad vi horer - men vi lader det hjertens gerne gå 
videre. 

Men hvad er det så, vi har hørt. Jow. han skal ha ' 
snittet. Og hva' så. vil en og anden tænke. I en 
verden, hvor overbefolkning og hungersnød hører 
til dagens orden? Der må stikke noget under. Javist 
kære læser. det gor der, og læser du videre, vi l vi 
overbevise dig om. at ikke alle ting er så enkle, som 
de ser ud. 

Det første problem er selve den opera
tive ... eeh .. . manøvre. Det stod hurtigt klart , at ingen 
sygehuse her i landet ville risikere noget som helst. 
Laboratorieforsøg havde påvist, at endda antallet af 
nullermænd vi lle komme ud af kontrol ved bare et 
minimalt udslip. Men ved en telefonopringning til 
sygeh usd irektør Bent Salomonsen, Silkeborg 
Centralsygehus har vi erfa ret, at det bliver NATO's 
hovedbunker i Karup, der må holde for. Det har 
visse fordele: 

1) Den kan forsegles 100% 
2) Den har et " self destruction device" 
3) Det er lettere hele tiden at have et par Fl 6 på 

vingerne samt en eskadrille i baghånden , hvis 
nogen af de små sataner skulle slippe ud 

4) Den lokale befo lknin g (her tænkes især på 
landmændene) burde fo le sig nogenlunde sikre. 

Men hvad med det moralsk/etiske i denne sag? Et 
så overdådigt, ja man kan næsten sige sprudlende 
talenet, som vort ærede medlem er i besiddelse af 
- det kan man da ikke bare lukke for, som var det en 
vandhane (udmærket sammenligning iovrigt). 

Men bare rolig. Massive protester er allerede 
indløbet. Forskningscentre , un iversitetsklinikker, 
multinationa le medicingiganter, biavlere og 
cykelhandlere - alle har de i skarpe vendinger 
fordømt dette fæle anslag mod livets ki lde. 

Det har resulteret i, at Sundhedsstyrelsen i et brev 
til vort medlem slet og ret har forlangt , og vi citerer: 
"Inden for 14 dage fra dato at foranledige 
fremskaffelsen af tilstrækkeligt forsknings 
materiale, da vi ellers vil skride til ekspropriering 
af Deres .. . '· osv. osv. 

Det bliver hårdt - ingen tvivl om det , men på den 
anden side så har fo lk med specielle evner også et 
vist ansvar. Men vi kan da hjælpe lidt, idet vi gerne 
henviser til de muligheder, der er, for at gøre det 
hele lidt lettere (nej Kirsten, han må selv klare det). 

DOKTOR FIS 

FRA RYGTERNES 
OVERDREV 
Det forlyder fra sædvanligvis upålidelig 
kilde, at: 
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- Niller, efter sin totale triumf som nålesstribet rocksanger, er blevet tilbudt en 
pladekontrakt, og at såvel Frank Sinatra som Prince står i kø for at lave en duet med 
ham. Det siges også, at hans navn i udlandet forventes af blive NILLER THE KILLER. 

- Niels-Henrik skal være med i en reklame for et tysk slankeprodukt under sloganet: 
RECHT UND SLANK - VIELEN DANK. 

- Mulle overvejer at flytte tilbage til Silkeborg igen , da han har problemer med 
immigrationsmyndighederne i Århus. 

- Mureren har taget bestik af situationen og nu vil tage certifikat til gaffel-truck. 

- Morten Risvig understreger, at han ikke arbejder i "Riepers Kredit Information", og at 
han derfor ikke kan udtale sig om, hvorvidt der har været givet penge under bordet i en 
handel mellem Brøndby og West Ham. 

- Dave har fået en fartbøde . Politets radar gik helt amok, men det var for intet at regne 
i sammenligning med betjentenes bestyrtelse, da de fandt ud af, at Dave ikke kørt bil , 
men bare var ude og løbe en tur. 

- Lal praler med at have en pige i hver havn. Han er netop blevet ansat som 
maskinmester på FALKENs non-stop sight-seeing-ture. 

- Keld The Periscope heleforårssæsonen vil være iførttørklædeforøjnenetil alle SI F's 
hjemmekampe, det han ikke - hvis nogen skulle være i tvivl - er voldsomt begejstret for 
klubbens valg af ny træner. 

- Klavs Kjærsgård hurtigt vil finde nyt arbejde. Beslutningen blev taget en sen aften på 
t t lokalt værtshus, hvor Klavs kom til at bede om et glas mælk. 

Sven The Swedish Sailor afviser alle beskyldninger om, at han skulle være 
•, lskabstømmer. "Jeg tømmer kun bar-skabe", udtaler han 


