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Hvem skal jeg tale med ?
Støtteforeningen

B 7 4 - Silkeborg
Klubhuset
Marienlundsvej
Tlf: 86 81 53 57

Bestyrelsen
Formand
Finn Herlev
Skolegade 23B
86 80 06 05
Næstformand
Thomas Jensen
Vestre Alle 34
86 8005 49
Kasserer
Claus H. Jensen
Baggesensvej 18
86 810748
Niels-Henrik Buch
Vestre Alle 16
86 8113 57

Formand
Christian Simonsen
Skovløbervej 24
86801391
Stephen Knudsen
Sanatorievej 14
86 8281 39
Klavs Kjærsgaard
Chr. d. 8's Vej 2A
86801898
Jens Kristian Hjorh
Bindslevs Plads 18
86816517
Jørn Andreasen
Vidarsvej 10
86 815799

UK
Allan Hansen
Præstevangen 28
8643 Ans
86870684

Keld Herlev
Rudbølvej 30
86815914

Finn Laursen
Solbakkevej 1
86 82 0210

Kresten Knudsen
Frejasvej 90
86 8262 53

John "Zack" Sørensen
Adler Lundsgade 8
86 81 11 58

Christian Simonsen
Skovløbervej 24
868013 91

John Villadsen
Mysundevej 1
86 8118 87

Lars B.R. Nielsen
Frederiksberggade 6B
86 812987

Bjarne Davidsen
Guldbergsgade 15A
86800213

Parkforvalter
Knud Gud Larsen
Karlskronavej 8
86 8264 70

John Pedersen
Skolegade 53, 1. tv.
86 80 27 87

UK -Old-boys
Rene Langvad
Fynsgade 19
86 8045 49
Henning Nielsen
Falstersgade 12
868267 54
Jørn Andreasen
Vidarsvej 10
86 815799

Kampfordeler
Keld Herlev
Rudbølvej 30
86815914

Sponsorudvalg
Finn Herlev
Skolegade 23B
86 8006 05
Henning Nielsen
Falstersgade 12
86 82 67 54
Morten Risvig
Tyttebærvej 35B
86 8455 57
John Villadsen
Mysundevej 1
86811887

Dameafdelingen

Lars B.R. Nielsen
Frederiksberggade 6B
86812987

Lissa Juul
Vestre Alle 34
86800549

Redaktionen

Veteranafdelingen
Kim Konnerup-Møller
Almindsøvej 30
86824804

Håndboldafdelingen

Chefredaktør
Thomas Jensen
Vestre Alle 34
86 80 05 49
Fotograf
Søren Adsbøl
Jacob Paludansvej 52
86 812526

Lars Andersen
Fynsgade 6
86 812265

Finn Herlev
Bakkevænge! 87
86 8006 05

Benny Rønn
Lyngbygade 69
86 815846

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

Damer:
Liselotte Herlev
Bakkevænge! 87
86 8006 05

Mogens Kjær
Serup Tinghøjvej 2
8632 Lemming
86855815
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LEDER
Det forløbene halve år har på mange måder været et særdeles spændende år for B.74. Det første
halve år i vores nye klubhus.
Kunne vi nu klare det?
Svaret må entydigt være - JA, det kunne vi.
Men det har betydet, at der måtte flere skuldre til at løfte og flere hænder til at arbejde.
Andet sted i dette nummer af Riposten kan I læse, at vi er over budgettet vedr. sponsorer.
Vi har netop afholdt den hidtidig mest succesfulde Carlsberg Cup.
Vores klubhusudvalg, adskillige hjælpere og ikke mindst vores udendørsarkitekt - Knud Larsen
- har fået lavet alle tiders udenomsareal ved klubhuset.
Støtten har igen i år sat omsætningsrekord. De har således været i stand til at sponsere nyt fjernsyn ,
parabol, borde og bænke til haven, fliser m.m.
Alt i alt et godt første halvår i vores nye klubhus. Men .. Inde i klubhuset kunne _vi godt ønske os
en bedre orden. En bedre disciplin.
Vi har flere gange prøvet at få sat skik på mødelokalet i kælderen. Endvidere savner vi stadig at
få hængt nogle billeder og vores pokalskab op på væggen.
Og så er der lige vores vaskeproblemer. Der ser ud af h ..... til i kældergangen. Vi er nødt til at
hjælpe hinanden med at få fodboldtøjet vasket, tørret og langt på plads. Vores rengøringskone er
træt af at flytte rundt på tøjet, når der skal gøres rent.
"ROD AVLER ROD" som en meget kendt skiløber en gang sagde.
Lad os bruge næste kvartal til at få styr på det indvendige, så vi alle kan glæde os over at komme
i et perfekt klubhus!!

formand finn

Ingen opgaver er for små eller for store. Kig ind
- bliv inspireret og gør en god forretning.

€(jetulff8
KUNSTHANDEL

NYGADE 26A - 8600 SILKEBORG
vi Henrik Fjeldgaard - den bedste hø;re wing i B74 håndbold

VESTERGADEHALLENS KIOSK
V/CHARLES DØSSING

bant a. andersen
Mito VVS-li•?
&vuøq.M 10.
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Sponsororkonkurrence
Så ftk vi afsluttet {1rets sponsorkonkurrence. I lobet af perioden skiflede vi førsteplads flere gange, men

Per Ribbet· lob med gavechecken fra BØGILD SPORT.
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EN EFTERMIDDAG
MED KJELD

Der er tale om et virkeligt flot samlet resultat. som har betydet at vi kom over vores budgetterede mål
for 1995.
Vi gentager succesen i l 99G. De aflaler, som I laver i resten af 1995 tæller med i konkurrencen for 1996.
så bare klo på.
Vi mangler stadig ca. 4 meter bandereklame samt buksereklamer til 4 hold. Endelig mangler vi en atlale
til vores damehold.
formand finn

Mariehøj Murerforretning

KJ~

Resultatet pr. 1. 7.1955 ser således ud:
Per Ribber.

Kaj Jørgensen

kr. 5.600,00

Solhøjsvej 11 . 8600 Silkeborg

Uffe

Kr. 3.500,00

Chr. S.

kr. 3.300,00

Niller

kr. 3 250,00

Renny

kr. 3.000,00

Kent

kr. 2.375 ,00

Thomas Mork

kr. 2 250,00

Stephen

kr. 2.000,00

Klavs K.

kr. 2.000,00

l~eldgaard

kr. 1.500,00

Fubs

kr. 1.250,00

Sv .Erik Petersen

kr. 1.250,00

Keld

kr.

775 ,00

Fi nn (L&T)

kr.

400,00

Kresten

kr.

400,00

Erik Ahlmann

kr.

400,00

Alt murerarbejde udføres
Nybygninger - Tilbygninger - Reparationer
Storm- & Forsikringsskader
Iso-kærn
Stort som småt - når det skal være godt

Tlf. 86 811504 . Biltelefon 30 86 06 95
KJELLERUP
HVIDEVARESERVICE
BJØRN HOLDT
Fuglemosevej 34
86 88 23 48

Tlf.

TRYK::>AGEH
-så tal med

HEDETRYK
ærøvej 4 · 8600 silkeborg
tel. 66 82 33 21

- god kvalitet
- rimelige priser
- hurtia leverina
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Da Jakob Kjeldbjerg ftk sin landsholdsdebut mod
Nordirland i 1992 , skulle han dele værelse med
John Jensen. Da de mødtes, sagde John Jensen:
"Dav Kjeld!". Det hævdes, at John Jensen havde
opfattet sin nye værelseskammerats navn som Kjeld
Bjerg. !dag er der vel ingen. der ikke kender den
danske forsvarsklippe . RIPOSTENs udsendte mødte
ham i London til en snak på Cafe Oscar på Leicester
Square.
Efler halvandet år i England, er du så tilfreds med
din tilværelse herovre?

- Ja meget. Jeg lever ellerhånden mere og mere en
englænders tilværelse. Det skyldes især, at jeg
bevidst har valgt ikke at omgåes danskere herovre,
samt at den danske pige, jeg flyttede med herover,
kommer jeg ikke sammen med mere. Så jeg ser
praktisk talt ikke nogen danskere mere.
- Sportsligt har jeg mere eller mindre fået opfyldt
mine ambitioner. Problemet har blot været det
sidste halve års tid , hvor jeg har været skadet.
Hvad fordriver man tiden med som langtidsskadet
dansk fodboldspiller i London?

I
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- Moder folk på Leieester Square. Nej spog til
side. Når man ikke er skadet, træner man fra halv
elleve til tolv, og så har man fri. Som skadet skal
man mode på træningsanlæggct klokken halv ti, og
gå til behandling fra to til fem om eftermiddagen , så
man har fakt isk mindre fritid , når man er skadet.
Det skyldes, at man herovre betragtes som penge ud
af vinduet, når man er skadet, så de gor alt for. at
man skal blive frisk igen.
Chelseas tilhængere er ber~'gtede for at være
meget voldelige, er det noget, du har oplevet selv?
- Nej. Lidt ved Europa Cup 'en men det skyldes
primært såkaldte nynazister. der vel ikke engang
ved, hvad fodbold er. Da vi modte Austria i Wien.
var der ballade med nogle tilskuere, men de viste
sig rent faktisk at være tilrejsende tyskere.
- Chelsea-fans bliver meget forfulgt. Da Chelsea
spillede 1 Zaragoza. · oplevede jeg fra
tilskuerpladserne. hvordan det spanske politi slog
ned med hård hånd, alene fordi der var tale om
engelske tilskuere.
Chelsea er vel nærmest et hold uden egentlige
stjerner'>
- Set fra Danmark er det rigtigt, fordi der fokuseres
mere på nogle af de andre hold. Før jeg startede i
England. kendte jeg da heller ikke nogen fra Chelsea.
men herovre er Dennis Wise og Gavin Peacoek
nogen af de største spillere overhovedet, og manager
Glenn Hoddle er naturligvis også et stort navn.
Ja men nu far I jo et rigtigt stort navn på holdeL
nemlig Ruud Gullit. Hvad betyder det for klubben?
- For mig personligt betyder det endnu en
konkurrent, der gør det sværere for mig at komme
på hold. Han er købt som sweeper, og der bliver
dermed en plads mindre i forsvaret at kæmpe for.
For klubben er det dog et meget vigtigt rygstød , og
det betyder meget for tilhængerne. De havde det
svært i sidste sæson, hvor Tottenham havde et så
stort navn som Klinsmann. Nu er han solgt, så nu
har Chelsea med Gullit fat i den lange ende.

lidt å la en udenlandske manager med ansvar for
spillerindkob og den overordnede taktik.
Hvorfor skulle vi lige modes ved Burger King.
Kan du ikke li ' MeDonald's?
- Det er nemmere at finde, når man skal modes
med nogen. Min engelske kæreste er faktisk helt
vild med McDonald's.
Det er som om. at Danmark er god til at fostre
mange fremragende forsvarspillere. men få egentlige
centerforwards. Hvorfor er det sådan?
- Jeg synes. vi har mange gode offensive
midthanespillere: brodrene Laudrup og Peter
Nielsen . Øhh .. jeg synes. det er noget, der er svært
at forholde sig til. Nej , det kan godt være du har
ret...( da den gode Kjeldbjerg begynder at se frusteret
ud over at skulle besvare dette iovrigt ellers geniale
spørgsmål, hopper vi raskt videre til et lidt lettere
sporgsmål).
, Landsholdet er kendt for sit hierarki, hvor hører
du til her?
- Efter 12 kampe hørte jeg vel til midt i. Jeg anser
dog egentlig, at det der med hierarki er lidt
udflydende. Selvfølgelig er der de store navne som

Lr klubfolelse et begreb, der findes som topspiller
Chelsea?
- Jeg vil sige, at jeg aldrig har følt så stærkt for en
klub som netop Chelsea på grund af tilhængerne.
Det går dem virkelig på at tabe. Ikke for at forklejne
1

Silkeborgs fans , men hvis vi havde tabt et par
kampe. kom der ingen på stadion. Det gor der
herovre.
Hvordan er det at have E nglands Premierminister
som fan?
- Det er jeg da glad for. Tony Blair (arbejderpartiet
Lahours leder. red ) er faktisk også Chelsea-fan.
Men jeg er mest glad for David Mellor (konservativt
parlamentsmedlem , der blev pågrebet ved et
spanking-orgie iført Chclseas klubdragt, red.). Når
han er på stadion , plejer han at rejse sig op og få
stående ovationer.
Er det rigtigt, at engelske spillere ikke har nogen
disciplin?
- Hvad gælder træningsdisciplin_ vil jeg sige, at
den rent faktisk er bedre end danskeres. Det er dog
rigtigt at de godt kan finde sig på at gå på druk en
tirsdag, men stadig møder de op 45 minutter før
træning om onsdagen, hvor en dansker først ville
have modt fem minutter for for at fa sovet så meget
som 111 uligt.
- Med hensyn til spisevaner er danskerne dog
langt foran englænderne. l vinter skulle vi spille to
dage i træk - ja det lyder vanvittigt - den 27. og 28.
december. Efter den første kamp gik halvdelen af
de engelske spillere ud og spiste burgere og pommes
frites, og så kløede de ellers på igen på banen dagen
efter.
Hvad var den største spillemæssige forskel på det
Silkeborg-hold du forlod, og så det Chelsea-hold du
kom til?
- Tempoet! Selv Gulli! vil få et chok med hensyn
til det tempomæssige. Og så vil han også få et ch~k
over de mange håbløse afleveringer. Men primært
tempoet.
Hvad synes du om Preben Elkjær som træner i
.
Silkeborg?
- Det er helt sikkert en bonus for klubben. Han var
kendt som en spradebasse som spiller, men det
passer jo ikke, for han har kun kunnet opnå de
resultater, han gjorde gennem at være bundseriøs.
- Jeg tror, at når de kommer ud at spille i Europa.
så kan han fjerne noget at deres "beskedenhed" .
!øvrigt tror jeg, det er godt, at han skal arbejde
sammen med Frank Andersen, der jo har
diplomerne, for s~ kan Elkjær komme til at fungere

brodrene Laudrup og Schmeiehcl, og Povlsen da
han spillede, men det skyldes især jer medier ( 1)_
der altid taler med dem op til kampene.
Hvad siger Richardo egentlig til en landsholdsspiller. når han er på besøg?
- I-Ian sporger til. hvordan man har det, og så
snakker man lidt om den kamp. man har spillet.
- Han ringede rent faktisk til mig. mens jeg var
skadet for at hore, hvordan det gik. Det varmede.
Han er ikke kun i kontakt med de 16 spillere, han
udtager, men en bred bruttotrup. Det betyder meget
for en som spiller. På det felt er han et geni .
Hvordan er England som samfund?
- Meget anderledes end Dann1ark. Jeg var meget
overrasket over. hvor international London er. Der
er dele af byen, hvor jeg er parat til at give dig en
burger. hvis du kan finde en hvid person.
- Af negative ting er der den meget store forskel
mellem rig og fattig, og de mange hjemløse. Det er
et tragisk syn. Der er også megen kriminalitet i
forstæderne. Som noget meget positivt er der den
helt specielle London-atmosfære. Det er tydeligt. at
folk er meget stolte af at være · Londoners' .
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- Det var også meget let for mig at falde til i en
klub som Chelsea. Eftersom vel en fjerdedel af
Londons indbyggere holder med holdet, bliver man
hurtigt populær og accepteret. Det siges , at
englændere er meget reserverede, men når man har
et job, når man kommer, så passer det i hvert fald
ikke.
l Iar du nogle venner på holdet?
- Jeg ser lidt nordmanden Erland .Tohnsen , og det
hænder da også, at nogle stykker af os går på pub,
men på grund af Londons størrelse ser vi ikke
meget til hinanden.
- Det er også pudsigt, hvordan de sorte og de hvide
går hver for sig. Når vi er på hotel før en kamp, er
det sjovt at se, hvordan de hvide og sorte sidder hver
for sig og spiser - ikke fordi vi ikke kan li ' hinanden,
men på grund af den forskellige jargon.
- Der er i det hele taget masser af racisme på vores
hold, men vel og mærke i en god ånd. Vi laver
konstant grin med hinanden, især omkring damer.
F.eks. om hvordan de sorte hugger vores damer, og
om hvor utroligt det er, at damerne vil have noget
at gore med dem. Men alt sammen for sjov.
Du var jo begyndt at læse jura på Aarhus
Universitet, da du skrev kontrakt med Chelsea.

Savner du at studere?
- Ja meget. Jeg regner også med al begynde på et
eller andet efter ferien , f.eks. noget businessengelsk. Det ligger ikke til mig at tænke på fodbold
24-timer i døgnet. Så meget går jeg tilsyneladende
ikke op i fodbold. Endvidere har jeg oplevet, at jeg
spiller bedst, når jeg læser ved siden af. Da jeg
læste på universitetet , spillede jeg op til mil
allerbedste for Silke-borg.
- Desuden tænker jeg på det liv, der kommer efter
fodbolden - det har jeg faktisk gjort, siden jeg var
17 år. Det er dog især noget, man gør, når man er
skadet i længere tid, som jeg nu har været. Problemet
er, at når vi starter igen, så vil jeg gøre alt for at
komme på hold. Så glemmer jeg mit helbred og alt
om at studere. Sådan er vi fodboldspillere egentlig
så dumme.
Hvor langt vil du gerne drive det med fodbolden?
- Jeg kunne godt tænke mig at loppe igen på det
niveau, jeg var på i Silkeborg, da jeg skrev under
med Chelsea og så blive på det niveau, men det kan
jeg tilsyneladende ikke. Det er det, der gør forskellen
på stjerner og så os vandbærere.
- Det er jo også noget, der hedder selverkendelse,
så jeg er nok nået så langt, som jeg kan komme.
JENS WERNER,RIPOSTEN, LONDON
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HILSEN TIL B7 4 FRA
JAKOB KJELDBERG:
J/dti ~ Lj Jff2e__
~

JAKOB KJELDBJERGS POESIBOG
Min yndlingsfodboldspiller: "Ruud Gulli! (det mener jeg rent faktisk, men det må jeg
nok til at vænne mig af med)"
Min yndlingskæreste: "Cindy Crawford"
Min yndlingsdrink: "Long Island Tea"
Min yndlingsdressurrytte1-ske: ,Anne Tangblad"
Min yndlingskunstner: "Eric Clapton (har set ham i London-' det var ikke det ringeste' )"
Min yndlingsspise: ,,Kinesisk"
Min yndlingsspiller på det danske kvindelandshold i håndbold: "Heidi Astrup (hende
har jeg nemlig danset med)"
Hvad er det første du tænke1· på, når du ser ordet:
Mark Strudal: "skal dø! (ifølge FCK - fin fyr iøvrigt)"
Steelguitar: "Tommy Steele"
Reggiana, Nottingham Forest og Sheffield United: "Lorte managers!" (alle klubber
Jakob var i søgelyset hos uden at få en kontrakt, red.)
Burger King: "Mødested"
Silkeborg B 74: "?"

BALTICA
FORSIKRING

Steen List
Exam. assurandør
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VETERAN NYT
Flere og flere af de unge har ofte spurgt
undertegnede, om det ikke var en ide at portrættere
nogle af de ældre, de såkaldte "idoler" .
Denne tanke af oral åndrigdorn , også kaldet
"folkekrav", har medført, at "side 9-fyren" suppleres
med udtalelser fra såvel ukendte som prominente
personer, der kender K.B.
Hvad er mere nærliggende end en udtalelse fra
selve Finn Herlev, formand i B 74:
- Jeg kender K.B. som en lattermild spiller, der
ofte sætter sig klare mål. Desværre har det vist sig,
at det er Bjarnes "Målet", han prioriterer fremfor
kampmodstandernes. Dette må nok ses i lyset af
hans store forbrug af kamppatroner!
Knud Målmand supplerer med denne episode fra
en kamp:
- Da jeg for 87. gang sparker en lang bold frem til
Kresten i front, resulterer dette i, at Kresten løber
direkte ind i hjørneflaget og falder. Han larmer løs
til dommeren.
- Hvad er der galt?, vil dommeren vide.
- Jo, han skal da vises ud, ham den lange, tynde
med det gule halstørklæde, svarer Kresten!
- Jeg er glad for Kresten, da han er den eneste, der
forstår betydningen af mine lange udspark, afslutter
Knud og fortsætter med arbejdet på sin tilbygning
nummer 27.
Esben fra "Humletidens Hegn" har følgende
kommentar:
- Kort og godt: Kresten har lært mig alt! Før jeg
mødte Kammerat Kresten kunne jeg ikke spille
luftguitar, danse på bordene, rafle om øl eller
" turnere" rundt i byen. Faktisk læste jeg til
hjælpepræst og hørte kun musik med ,,Mantovanis
Orkester" . Jeg var ved at blive en rigtig dødbider
indtil mødet med Kresten - i "Bjarnes
Selskabslokaler". Jeg skylder Kresten alt! Idag er

jeg til det hele og har startet en karriere som
dressman i undertøj på "Målet" . Indtægterne fra
disse " gallaforestillinger" doneres ubeskåret til
Krestens og min tur til Langelandsfestivalen '95 ,
hvor vi bl.a vil optræde med vores luftguitarer
forklædt som havegrill.
Som slutreplik udtaler Esben:
- Og så ser vi iøvrigt bedre ud end Jan & Keld!
Sidst men ikke mindst udtaler Stephen alias
Sjæfen samt hans kone Sanne (den rigtige Sjæf)
følgende:
- Snurre Snup er lille, dårlig til mavedunk og med
typisk hang til at klæde sig ud, udtaler Sjæfen stout
med tændte stålgrå øjne.
- Sludder og vrøvl, fremstammer Sanne, iøvrigt
iklædt ternet kjole å la skakspillet på Søndertorv.
- Kresten er en høj , senet og spændstig fyr, der
ikke kan gøre for at have en tendens til topmave,
fordi I to drikker for mange majs-øl sammen.
!øvrigt er han god mod dyr, for ellers ville han ikke
komme sammen med dig, Bettepus!
Under almindelig diskussion mellem disse
turtelduer om hvorvidt aftensmaden skal indeholde
70 eller 95% fedt, forlader deres udsendte lettet,
men omtåget "The Ægtepar of the Year".
Deres Indsatte: B.N.
PS: Rent fodboldmæssigt står vi til en klar
oprykning, såfremt de syv foranliggende hold
trækker sig inden efterårsstarten!
PPS: Billedet af K.B . er vel·;illigt udlånt af
Tollundmandens Familiemuseum i Brede.

0

GA 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, betale
girokort og få oplysninger om Deres økonomi.

(j

JYSKE BANK
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VINSMAGNING

SA ER DET NU

Ja ærede medlemmer, så er det med at kridte de hojkulturelle fornemmelser, for nu barsler
Socialudvalget igen med et arrangement. der burde munde ud i en overtegning på tilmeldingslisten.
Vi vil nemlig. som overskriften svagt antyder. arrangere en vinsmagning. Men tov nu lige en kende,
snaffelhoved. Det er vinsmagning og ikke en bællefest. i hvert fald ikke de første par timer.
Vi har alliere! os med Martin Nygaard omme fra PIAF (for de mere udcforstående kan jeg fortælle,
at Martin spiller i klubben og har sponsoreret 24 flasker meget fin sydamerikansk vino besvimo til
klubben) Martin vil fortælle om vinene, lade os smage lidt forskelligt og samtidig give nogle
formidable tilbud til klubbens medlemmer.
Derudover skal det nævnes, at hvis du påtænker at leje klubhuset til lidt socialt samvær og dansant,
så tænk på, at du kan kobe vinen gennem B 74. Vi køber så vinen af Martin. som giver klubben et
beløb pr. solgt flaske. Han er en flink fyr, ham Ma11in.
idspunktet for vinsmagningen regner vi med bliver engang til efteråret/vinteren. Så hvis I ikke vil
snydes for denne oplevelse. så hold oje med opslagstavlen i klubhuset, for lige pludselig er
tilmeldingslisten der, og det er .10 begrænset, hvor mange vi kan være i klubhuset. Udover selve
provesmagningen vil vi lave et kursus i, hvor meget man skal løfte lillefingeren, og hvor på glasset
man skal holde, for at kunne begå sig til en sådan vinsmagning.

Aftalen med Baltica bliver opsagt, såfremt de ikke snart får konkret udbytte af aftalen.
Vi er indkaldt til møde med Baltiea efter sommerferien. Her skal vi .drøfte det fremtidige samarbejde.
Som det ser ud p.t. opsiger Baltica den aftale, som i princippet udløb pr. 31.12.1994. Aftalen blev dog
mundtligt forlænget til 31.12.95, hvorfor vi naturligvis forventer, at denne aftale overholdes.
Hvad går vi så glip af??
Aftalen indebærer som bekendt, at Baltica står for udsendelse af Riposten, ligesom vi får kr. I 00,00 pr.
forsikring, som vore medlemmer overfører til Baltica.
I kroner kan værdien af aftalen opgøres således:
Portobesparelse: 175 x 5,00 = 875,00 x 4 gange
= kr. 3.500,00
Nye forsikringer - anslået pr. år til 20 stk.
= kr. 2.000,00
lait
= kr. 5.500,00
- trøje til I.holdet, som sælges til anden side
= kr. 800 00
Alt i alt går klubben af anslået
= kr. 4.700,00

PÅ SOCIALUDVALGETS
OG MARTINS VEGNE:
MØRCH
PS: Skulle du inden da have brug for at købe en god vin til fornuftige penge. er du velkommen til
at kontakte Martin (tlf. 86 91 41 45).

VENNER!!!

Hvad kan du så gøre??
Det er ganske enkelt. Du skal kontakte assurandør Steen List hos Baltica og lave en aftale om et
"forsikringscheck". Kan han give dig et tilbud, som gør dine forsikringer billiger og/eller bedre, og du
herefter flytter dine forsikringer til Baltica, så tjener B.74 penge og vores forhåbninger om en forlængelse
af vores samarbejde med Baltiea stiger.
Det er bare NU og ikke i næste måned, du skal handle.
Gør det for din egen skyld men også for klubbens.

formand finn

Vores klubs eksistens er bl.a. afhængig
af medlemmernes kontingentindbetaling.
Der er stadig 15 kontingentrestancer for
forårssæsonen samt 5 håndboldrestancer
for sæsonen 94195.
Betal venligst nu.
NYGADE 36, 8600 SILKEBORG TLF: 86821316

Fubs selv.
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SPONSOR-SPONSOR-SPONSOR-SPONSOR-SPONSOR
Det forlyder fra pålidelig kilde (det er jo
ellers ikke noget vi værdsætter så højt - så
ryger underholdningsværdien), at en
prominent person har solgt sit hus. Vi
nævner ikke navne her, men en rigtig
bagmand det er han.
Hussvampender hed Børge, borebillerne
i tagspærene og rotterne under gulvet gik
virkelig godt i spænd. Sammen med revnerne
i soklen, de punkterede thern1oruder og den
drivende fugt var det et Virkelig spændende
og utraditionelt hus.
Huset blev virkelig solgt. Alle husker vel
fhv . statsminister Sehliitters "Rotterede"?
(Æh - bæh. Der var garanteret nogle, der
troede noget andet! !) .
M en vi ved , at hvis du benytter
NYBOLIG, så sker den slags garanteret
ikke.
NYBOLIGerenstorfranehisekæde, men
organiseret således, at den enkelte mægler
er sin egen driftsherre. NYBOLIG er
landsdækkende med 130 ejendomsmæglerforretninger.
NYBOLIG på Tværgade 3 i Silkeborg
har 7 ansatte. Heraf 4 sælgere. Her er du
sikker på at Ia. en sober og reel rådgivning
(spørg bare formand finn).
Så skal du købe eller sælge hus - eller bare
er nysgerrig efter at vide mere - så kontakt
NYBOLIGpå Tværgade. De støtternemlig
B74 - og der SKAL noget den anden v~j .
Husk det!!
Støt dem der støtter B.74.

IS
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NYB0LIG
)

lrvin feder sen frs Ny bolig er glad f or at have solgt Formand Finns hus.

RIPOSTEN 1 /95
16
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

EN PINSEFORTÆLLING

"Og det skete i de dage, hvor ..... ". Sådan omtrent
starter en af Biblens (til Kumar og Mulle: en bog,
der svarer til jeres "Koranen" ) kendeste fortællinger.
Den lille historie, som jeg her skal gengive, sker
efter en udlevering fra en kammerat, som jeg
kender - en hvis bror har en svoger, som er fætter til
en udsmider. som har en lillebror, der spiller i
klubben. Så det er altså næsten en førstehånds
vidne beretning. Hvorom alting er, så bliver historien
ikke dårligere af det. Her er som følger:
Natten til pinsesøndag (her har vi koblingen til
Biblen) har en i det silkeborgensiske natteliv kendt
person, vovet sig om på et af byens såkaldte
diskodaskoer, en lastens hule - et Sodoma og
Gomorra (endnu en gang en bibelsk sammenligning). Han har på grund af en kombination af
lysten til at blotte sit jættebrede mandfolkebryst og
en abnorm indtagelse af stærkt spirituøse
drikkevarer, som har fort til nedsat svedtærskel,
smidt/lagt sin til lejligheden fremdragne italiensk
håndsyede !ammeskindsjakke (sagde de i hvert
fald oppe i "Tøj og Sko" ).
Natten skrider frem, og vores vens muligheder for
at komme i kontakt med den del af Homo Sapiens,
som kroppen tager sig bedst ud hos, forsvinder i
has tig takt med, at indtagelsen af både øl og
spirituosa forceres i nærmest uhyggelig grad. Ikke
kun hans chancer hos kvindekønnet decimeres,
ligeledes forsvinder også et betrageligt antal
neuroner i hjernebarken . Så da den sidste sjæler
toner ud fra højttalerne, og vores ven forgæves har
forsøgt at komme ud danse med en stumtjener i
halvanden time, indser han, at dette nok heller ikke
lige var hans aften.
Men så opstår det egentlige problem. Det med
tøsebørnene har han prøvet så tit, men hvor seven
er jakken?!? Desparationen er enorm, for i den
højre jakkelomme befinder nøglerne til hans
penthouse-lejlighed sig!
Efter at have forulempet adskillige mennesker i
sin søgen efter skindjakken, må han erkende, at
ikke blot er slaget, men også krigen tabt. Jakken er
væk.
Mumlende om, at det garanteret er de satans
fremmedarbejdere og såkaldte flygtninge, som har

neglet herligheden , drager han mod ukendte
destinationer, hvor han kan finde en smule ro til sit
forpinte legeme. Men det er sgutte let. En sidste
gang forsøgte han at finde husly hos nogle af
vennerne på endnu et udskænkningssted, men det
viser sig faktisk, at alle de "venner" han kontaktede,
havde enten svigermor på besøg, hunden led af en
ekstremt smitsom sygdom eller også var
gæstesengen til ombetrækning.
Nu var gode dyr rådne! Man kunne jo heller ikke
tillade sig at banke underboerne op på dette
ukristelige tidspunkt. Men vores ven er en
handlingens mand - og så tilsmilede heldet for
første gang den aften vores ven.
Just som han trådte ud af indgangsportalerne til
de hellige haller, så han sit natteleje lige foran sig:
trappestenen op til en erhvervsejendom. Indbydende
og lækker så den jo ud, som det nu stadigt tiltagende
solskin strålende skinnede på. Så med skjortekraven
godt oppe omkring halsstykkerne og armene over
kors, faldt vores ven i de uskyldiges søvn - der på
trappestenen foran en privat erhvervsdrivendes
forretning. Rygtet, og det er et rygte, vil vide, at en
gruppe af morgenfriske pensionister i al hast og
med fuld udrykning måtte bringes til Silkeborg
Centralsygehus til behandling for chok, efter at
have lagt morgenruten omkring Nygade, hvor det
aldeles modbydelige syn havde ramt dem og
fuldstændig slukket den sidste gnist af livsglæde,
som de måtte have. For synet af ungersvenden, kun
iført skjorte, en lys flannelsbuks og et par udtrådte
Ecco-sko + blå sokletter med munden på vid gab og
et ansigt som et par tydelige tegn på både et ukvemt
leje, en meget hård pinse og ærgrelsen over at have
mistet sit kæreste eje, må have været meget grimt.
Resten af historien er i virkeligheden temmelig
banal. Efter et par timer som ufrivilligt gadebarn,
samler vores ven de sidste rester af sig selv sammen
og begiver sig mod sit eget matrikelnummer. Her
banker han underboerne op. Disse indvilger i at
hjælpe ham, dog først efter at de har forvisset sig
om, at det ikke er Fanden selv, der er kommet efter
dem, men faktisk deres overbo. Så ind går det
gennem toiletvindue og op med døren, så vores

RIPOSTEN 1/95
for pinte ven kan finde sengen. som for forste gang
i um indelige tider har oplevet en ensom nat. Uden
u l affore sig sine beklædningsgen stande, lagde
kns Kristian Rådyr (navnet opdigtet red ) sig ned
med et dybt, dybt. suk og faldt i en trancelignende
sovn.

17

Hvorvidt han har fået sin jakke tilbage. melder
historien intet om. Og havde man ikke vidst bedre,
havde man jo troet, at det hele var opdigtet. Men det
var det ikke. Godnat og sov godtl
EN MORGENVANDRER

f serien "Jorden Rundt med B 74 er Jens Werner denne gang kommet til London.
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RUG-BEER
På min nyligt overståede fjortendages turne i
Europas metropol om nogen, London, oplevede jeg
specielt tre ting, der kunne tænkes at være afi hvert
fald minimal interesse for RIPOSTENs (g)ærede
læsere.
For det første var jeg dagen efter ankomsten taget
til Wemblcy med det spinkle håb at kunne kobe en
billet til kampen i Umbra Cup (eller Før-EM som
turneringen også kaldtes) mellem hjemmeholdet
og de brasilianske verdensmestre. Desværre var
det ikke muligt at købe billetter på kampdagen af
sikkerhedsgrunde, og over store lysaviser anbefalede
man på det varmeste IKKE at købe billetter af
sortborshajer, både på grund af prisen, men også
grundet faren for, at billetten ikke var gyldig.
Om ikke andet fik jeg set det imponerende
Wembley Stadium udefra. Et fantastisk, kridhvidt
bygningsværk med tårne, der rejser sig som på en
middelalderborg. Ved en af indgangene var der
iøvrigt tavler med navnene på alle vinderne fra De
Olympiske Lege i 1948 på selvsamme stadion. Det
var jo det år, hvor Danmarks krysteragtige
pacifistpolitik under 2. Verdenskrig for alvor kom
til sin ret. Eftersom de andre landes udøvere var
blevet slagtet på slagmarken, optrådte der således
adskillige danske navne på vindertavlerne ved
stadionindgangen. Især noterede man sig navnet
"Paul Elvstrøm".
Det var lidt træls, at det ikke var muligt at komme
ind og se kampen, men ærgrelsen fortog sig kraftigt,
da det udenfor stadion lykkedes mig at erhverve
mig et dobbeltskærfet halstørklæde med de smukke
ord .,Nottingham Fores!".
Den anden sportsrelaterede begivenhed for mit
vedkommende i den engelske hovedstad var et
interview med Jakob Kjeldbjerg. Jeg havde inden
afrejsen aftalt et møde med ham i London, selvom
det var på et hængende hår. Jeg mødtes med ham
om onsdagen, hvor han netop var returneret fra
Danmark den foregående fredag, og førstkomne
fredag tog han på ferie til Florida og Barbados

(lucky b ...... !). Vi aftaltes at mødes på Leicester
Square (en stor plads i det centrale London) foran
Burger King. Han understregede kraftigt, at det var
Burger King og ikke McDonald ' s, da han for nylig
havde lavet en lignende aftale med Carsten Werge
fra DR-Sporten, og hvor sidstnævnte troligt var
mødt op udenfor McDonald 's, mens Kjeldbjerg
stod udenfor Burger King. Det der overraskede mig
mest ved synet af ham var, at han rent faktisk selv
var noget af en "Dobbelt-Whopper" . Jeg havde et
ret klart billede af ham, efter at have oplevet ham
så mange gange på Silkeborg Stadion, men jeg
havde overhovedet ikke forestillet mig, at han var
så stor. Meget atletisk, veltrænet, stor og bred. Så
forstår jeg bedre, hvad det var der skilte mig fra en
karriere som professionel forsvarspiller i udenlandsk
fodbold ...
Vi gik på en fortarvsrestaurant, der hedder "Cafe
Oscar", hvor han velvilligt svarede på Deres
udsendtes mange udspekulerede spørgsmål. Han
var akkurat så sympatisk og "nede på jorden", som
jeg havde på fornemmelsen på forhånd. Det er typer
som Jakob Kjeldbjerg, der atter kan give en troen på
professionelle fodboldspilleres intelligens efter at
have hørt for længe på Mark Strudal og Stig Tøfting.
Efter interviewet var overstået, og de værste
billeder var blevet taget, sad vi og sludrede lidt,
mens Kjeldbjerg drak sin Grolsch (hollandsk øl)
ud. Efter cirka en times hyggeligt samvær sagde jeg
pænt tak for interviewet, gav ham en dejlig flaske
vin indkøbt i den lokale døgnkiosk, og han drog
afsted mod sin lille hytte i Windsor, vest for London.
Interviewet, som kan læses andetsteds i dette blad,
gik fint og blev faktisk kun lidt pinligt, da han
forundret spurgte, hvor jeg egentlig havde faet hans
engelske telefonnummer fra . Problemet var, at det
var Mørch, der havde skaffet mig det , og jeg var
ikke helt klar over, hvor han havde det fra .
Chefredacteurens veje er jo, som I ved, uransagelige.
Den sidste oplevelse fandt sted i bedugget selskab,
rettere betegnet l?å vores lokale pub " The Belsize
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Tuvern" . Begivenheden var verdensmesterskabet i
Rugby, der blev afholdt i Sydafrika, og hvor det var
lykkedes England at spille sig frem til semi-finalen.
Modstanderen denne søndag var New Zealand, der
i rugby-kredse ikke kaldes andet end ,,All Blacks"
(givetvis efter deres trøjefarver).
Det havde undret mig uhyre , hvor meget
englænderne går op i denne voldsprægede sport.
Aviserne havde været stoppet med stort og især
småt om matchen i mange dage op til kampen, og
budskabet var entydigt: ,,ENGLAND WINS!". Som
et lille kuriosum til begrebet "mandesport" kan det
nævnes, at jeg læste et harmdirrende læserbrev i
"The Daily Tclegraph", hvor en vred sportsinteresseret læser klagede over, at avisens rugbyreporter
var - en kvinde!
"The Belsize Tavern" var fyldt til bristepunktet og lidt til. Folk råbte o~eg, kun afbrudt af de
"Lagers", "Aies" og "Bitters", de hældte ned.
!øvrigt er det mest charmerende træk ved den
engelske pubkultur, at når man beder om "a pint of
lager" hælder bartenderen øl op til kanten - og så
lidt til. Baren og bordene flyder med ølslatter, men
man rar i hvert fald en HEL øl. Et eksempel til
forfølgelse på "Målet", Bjarne ... ?!?
Folk gik vildt op i kampen og råbte og skreg ved
en hver given lejlighed. Vild var jublen da også, da
England scorede sine første tre points. Problemet
var blot, at det var til stillingen 25-3 til "All
Blacks". Englænderne var blevet løbet totalt over
ende og var bagud 12-0 efter 7 minutters spil. Det
er meget - selv i rugby. Uden at kende en pind til
reglerne var det tydeligt selv for mig, at ,,All
Blacks" var meget hurtigere, havde meget mere
struktur på spillet ved at spille ud over flankerne
samt et mere sammenhængende forsvar.
Jeg må dog indrømme, at rugby er en tand for
brutalt for mig. På et tidspunk-i kom en engelsk
wing løbende ned langs sidelinien. En newzealandsk
spiller kastede sig efter ham, fik fat i trøjen på ham
og slyngede ham trekvart omgang med det resultat,
a t englænderen endte pladask ovenpå en
opretstående bandereklame. Konsekvens: indkast
til England!
Især en spiller var tydeligt helt suveræn, nemlig
" All Blacks"-vidunderdrengen, den farvede
venstrewing Jonah Lomu. Englænderne havde før

kampen talt om ham, men man valgte ikke at gøre
noget specielt for at dække ham særligt. Det var
dumt. Han scorede fire "tries" til hver fem points
med efterfølgende mulighed for at score yderligere
points på et "kick", og løb igennem de engelske
spillere, som var de der ikke. Lomu blev i en avis
karakteriseret som en blanding af Jesse Owens og
George Foreman på grund af sin fysiske styrke og
hurtighed. Han er med sine 20 år jagtet af de store
rugbyklubber, og aviserne snakker om ham som
den største åbenbaring for rugbysporten nogensinde.
Det var da heller ingen overdrivelse, da " The Sun"
dagen efter kampen skrev på forsiden:
"LOMURDER".
Man må alligevel tage hatten af for de engelske
tilhængere på pubben. Som en af dem sagde i anden
halvleg: ,,Ifyou can ' t win the match, win the fight".
Og de jublede efter hver scoring, som var de blevet
verdensmestre. At de også er ret hurtige og
opfindsomme illustreres af, at da deres "kicker"
Rob Andrew havde scoret til 25-3, sang tilhængerne
"Sir Rob' s Gonna Carry Us Home". Rob Andrew
var dagen før blev adlet på Dronningens officielle
fødselsdag.
Alt i alt var det genialt at opleve stemningen på
pubben som den kogte før, under og specielt efter
kampen, hvor der blev sunget ikke mindst stærkt
sjofle sange. Lige så typisk var det dog at være på
toilettet, hvor kampen mange timer efter
afslutningen blev analyseret på kryds og tværs .
Kendetegnende for analyserne var, at folk mente, at
England rent faktisk godt kunne have vundet
kampen, og at dommeren ikke havde været til deres
fordel. Som tidligere centrum for et stor-imperium
er man tilsyneladende stadig ikke villig til at
indrømme, at man fik en røvfuld af en modstander,
der på alle punk-ter ganske enkelt var en overlegen.
JENSWERNER

Peters Pen - SPORTENS VEN
PRESSEBUREAUET SILKEBORG
TORVET 9. TLF. 86 82 4811
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MU-ZAK OG BAZAR
Engang i det allertidligste forår var der komsammen i
det lille klubhus. Zak-fest var dagens dagsorden.
Dagen startede efter diverse holds hjemkomst fra
diverse nederlag med, at Steen List fra BALTICA gjorde
et behjertet forsøg på at trænge igennem massernes
interne spilanalyser og tiltagende bajsernedsvælgning.
Steens budskab var, at man kunne løbe ind i en grumme
skade (især på The Hill !) nårsomlielst med deraffølgende
ufrivillig ferie fra arbejdet. Efter at have vist en lille film,
der så afgjort ikke indeholdt pornografiske elementer,
men som dog tidligere havde opnået fire Bogart-hatte
grnndet filmens franske lydmixer-assistent, var der
spørgsmål fra salen. Spørgsmålene var af en kvalitet,
der ville have fået Familie-Journalens madskribent til at
fælde en tåre. Pludselig rejs.te en mand sig og udtalte
spontant fra gulvhøjde, at "han kunne vel nok sønne
godt tænke sig at få lavet et forsikringscheck hos
BALTICA". Hvis det ikke var fordi, man vidste, det var
Næstformanden, kunne man godt foranlediges til at tro,
at det var en person, Hr. List selv havde medbragt til at
komme med "passende" kommentarer (lidt som Doc
Doxey, mikstursælgeren fra Det Vilde Vesten, har det i
Lucky Luke-albummet af samme navn).
Efter seancen med BAL TI CA-sælgeren, som
forhåbentlig ikke har mistet modet efter delllle lørdag
(se nu at få lavet det forsikringscheck!), blev der rnllet
højtbelagte, lækre smørrebrodder ind fra HJØRNEGRILLEN. Ikke alene smagte madderne himmelsk,
men vores dejlige sponsor gav heroveni 150,- til indkøb
af ol til maden. SÅDAN! Tusind mange tak til HJØRNEGRILLEN for den flotte gestus.
Som sagt smagte det som rent guf, og man sad
stopmæt tilbage. Kun de to mad-makuleringsmaskiner
Bachmallll og Kent kulllle ikke få nok til at fylde deres
oppustede korpusser op med, men heldigvis for dem,
var der et par madder i overskud. Disse lykkedes det
snedigt Næstfonnanden at få solgt.
Efter den kulinariske oplevelse var der almindelig
plapren, kortspil, rafling og ikke mindst pool-spil. Det
er da utroligt, hvilken succes dette grølllle klæde har
været i "Sumpen" - det var i konstant brng HELE
aftenen. Måske man fra bestyrelsens side burde være på
forkant med udviklingen og investere i det nye
vandbaserede billard-spil: "Swimming-pool".

Midt på aftenen kom den store salgssucces: TØJAUKTIONEN. Op fra "Sumpen"s skumle kælder havde
Næstfonnanden hentet alskens dejlige tøjrester fra nu
20 års B 74-fodbold. Mørch styrede med en Brnun
Rasmussen'sk elegance og snilde auktionen, og grundet
folks tiltagende beruselse (måske forstærket af
auktionsgenstandenes ubehagelige odeur), måtte de
fremmødte gribe dybt i tegnedrengen for at få fingre i
klenodierne.
Specielt to trøjer var populære blandt pøbelen: en Tshirt med påskriften "Jeg var ikke med i Sejs" (fremstillet
efter førsteholdets to-cifrede pokal-nederlag for et par
år siden) samt ikke mindst en langænnet, forvasket
bleg-rød kamptrøje, som efter en kulstof 16-prøve blev
dateret til slutningen af 1970'erne. Sidstnævnte gik for
formedelst 115,- til den fallerede pladesmed Hr.
Baclunallll. Delllle solgte den dog videre til spotpris til
Fede, da den fattige lærerstud med bedende Bambi-øjne
henvendte sig for at forhøre sig om muligheden for at
erhverve dette stykke Danefæ.
Herefter gik det slaw i slaw. Fonnanden førte sig som
en anden Tom Crnise frem ved pool-bordet, mens
lannen var tiltagende. Ved midnatstid blev der desuden
spontant samlet folk til en gang olstafet på
Marienlundsvej. Undrende måtte et ældre ægtepar med
blød hat i en fabriksny Morris Marina årgang I967 køre
en anden vej end tiltænkt, da de kom rullende fra
Vejlsøvej. Gaden var ganske enkelt fyldt af fulde løbere.
Selve konkur-rencen udviklede sig til et sandt drama, og
sejren kunne have gået til hvilken som helst af de to hold,
hvis ikke en jembernset Frede, efter at have bundet en
øl og roteret I0 gange om en tom ølflaske, lob ind i
klubhuset istedet for til sit rettelige bestem-melsessted
ned ad Marienlundsvej. Ærgerligt.
Aftenen endte dog alligevel lykkeligt, og det var helt
ærligt en skæg og hyggelig dag i "Sumpen". Måske
havde vi regnet med lidt flere deltagere, men vi der var
der, havde det sgu' da sjovt. Mon ikke vi prøver igen til
efteråret...?!
PÅ SOCIALUDVALGETS VEGNE:
JENS WERNER
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Denmark

Elkjafrin
shock move
PREBEN ELKJAER, the legendary.striker
from Denmark's dynamite side of the
1980s, has stunned everyone by agreeing
to become manager of Silkeborg.
The 37-year-old had carved out a successful
media career as a TV pundit with the TV2 station.
But he announced out of the blue that he would take
up the challenge of leading unfashionable Silkeborg.
The club from Jutland may be Denmark's reigning champions - and with four rounds left were still
in with a chance of retaining their title - but Elkjaer,
the bullish striker who thrilled fans all round the
globe, did not seem the management type.
"It wasn't something I had actively considered.
But when Silkeborg approached me, it stirred my
thoughts," he said. "It is a challenge which, if I
hadn't taken up, I might have regretted tater."
Elkjaer consulted his old national manager Sepp
Piontek befare accepting the offer. The irony is that
Piontek himself returns to club football in Denmark
in July when he takes charge at Aab Aalborg.
Aab were favourites to clinch this year's title.
They were one point ahead of Brondby with four
games left. Silkeborg were a further two points
adrift. The Aalborg club have been inspired by the
goalscoring exploits of Erik Bo Andersen, who was
on target to collect a 40,000 kroner reward for
reaching 25 League goals.
Andersen, 24, had 21 goals going into the final

Kvaliteten af billedet afNyboligs håndbolddrenge i sids·te nummer var ikke for god, og det
beklager vi sel1folgelig, og iler til med at bringe det nyekvipe~ede hold i en reprise.

month of the season and is being watched by a
number of top European clubs, along with
Brondby's Mark Strudal and Bo Hansen.
Denmark's win against Macedonia, thanks to a
goal from Peter Nielsen, has revived hopes of
reaching Euro '96 in England. The crunch match
will now be away in Belgium on September 6.
e DENMARK beat Finland 1-0 in a friendly in
Helsinki. It proved to be useful preparation for the
Euro '96 qualifier against Cyprus, which Richard
Moller Nielsen's side won 4-0.
JIMHOWEN

I! 1 1 og andre si/keborgensiske fodboldhold vækker opmærksomhed rund/ omkring i hele
Jens Werner fandt delle eksempel i "Wor/d Soccer, juli 95"
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CARLSBERG CUP 1995
Så oprandt lordagen, hvor vi skulle have
CARLSBERG CUP. Organisationskomitcen havde
i ugerne forinden gjort et stort arbejde med at få det
hele på skinner og I 000 andre småting. Og det
havde Keld og Co. gjort til UG med kryds og bolle.
Man kunne dog godt på et enkelt punkt mærke. at
det var forholdsvis nye kræfter, der var kommet til.
Vejret var jo ikke noget at råbe ,Jabadabaduu" for.
men det lærer de nok at styre næste år.
Nå men det er jo traditionernes arrangement. Det
betod bl.a .. at som tiden gik (læs: folk øgede
omsætningshastigheden i baren). blev folk mere og
mere aggressive på banen, og værre og værre i deres
verbale angreb på dommernes manglende retfærdighedssans. Pudsigt nok er det jo altid de
.,klogeste" . som er de personer, der har sværest ved
at overskue boldspillet og dets facetter. Alt i alt må
man nok sige, at dommerstandarden passede helt
fint til spillerstandarden. Trods diverse små scener,
som udspillede sig i løbet af dagen, er det jo et godt
stævne. Det gælder nemlig for langt de fleste , at når
kampen bliver fløjtet af, så forsvinder de sorte
skyer også fra kompetantcrnes sind, og man er igen
bedste venner. Sådan skal det være.
Alt imens folk forsødede ganer med vådt og pølser
i pausen. optrådte Fætter BR til stor glæde for
mange af de til lejligheden samlede børn. Mange af
disse uskyldige poders barnetro fik dog et gevaldigt
skud for boven, da flere af dem, til deres rædsel,
opdagede, at der rent faktisk var nogen indeni! Og
ikke nok med det, det indeni genkendtes af flere
som værende Mørch! Skuffelsen ville ingen ende
tage. Flere af ungerne prøvede derefter i dyb afmagt
af afmontere BR 's hovede. Forehavendet
mislykkedes kun, fordi Lars BR kom den lille fyr til
hjælp ved at uddele poser indeholdende diverse
fejlslagne indkøb i ER-koncernen. Et meget
populært indslag hos den yngre del af tilskuerskaren.
Tak til BR for det gode indsalg.
Det hele ender selvfolgelig med, at der er nogle.
der vinder, og nogle som ikke vinder, men det er i
bund og grund forfærdeligt uinteressant, hvem det
er, for det er ikke det, der er essensen i denne

turnering. Vi skal blot have en hyggelig lørdag
sammen med lidt ol og lidt bold. Det er som sagt
ikke alle, der forstår det. Dagen sluttede med
pokaloverrækkelse, som "Tippe" (Claus fra
CARLSBERG) meget professionelt stod for. og
efter det tog et velorganiseret oprydningshold fat. I
løbet af omkring to timer, og nogle enkelte bajsere,
var pladsen igen fin og nysselig. Derpå var det op
til den enkelte, om de ville glæde lillcmor med
deres selskab et par minutter, inden sofaen kaldte.
eller om man skulle forsøde tilværelsen med et
besøg på en eller flere af byens forlystelsesetablis sementer. Mange valgte at forlænge
lørdagen og forkorte søndagen. Sikker! til stor
glæde for diverse koner/kærester derhjemme.
Sluttelig vil jeg gerne på B 74 's vegne sige tak til
CARLSBERG for endnu et godt og sikkert
udbytterigt stævne. Vi snakkes ved igen næste år.
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EN B 74-NÆSTFORMAND

EN
POSTGANG
FOR SENT
Grundet uregelmæssigheder i postgangen
mellem Chefredacteuren og RIPOSTENs
indskriv-ningscentral i Aalborg er nogle
indlæg, lavet af et par ærede medlemmer til
dette klubblad, forsvundet i Postvæsenets
sommerrod. Vi beklager dette meget, og
indlæggene vil istedet blive bragt i næste
nummer.
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Nygade 41 . 8600 Silkeborg

TLF. 86 80 41 42
TELEFAX 86 815750

Alt i tryksager
Bogtryk
Offset
4 farver

JEN0ENS
fRISØRHUS
Dame- & herrefrisør
Vestergade 25 . Silkeborg
Pi Bio's gård - Indgang ved MR.

TLF. 86 8217 36
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MALERARBEJDE
af enhver art
Udlejning af lift

Hostrupsgade 35 . 8600 Silkeborg
Tit. 86 82 28 40
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MALERNES

ANDELS-FORRETNING
TIETGENSVEJ 30 · 8600 SILKEBORG
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SVANE
KØKKENET

TLF.Telefax
86 8680
30 88
80 30 89

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

- - Forretnings!. B. J. Pedersen
Dalvejen 165...........
· .......... 86 81 05 57

(

Ørnsø
Døgn- og Nærbutik
Gjessøvej I, Silkeborg
Telefon 86 81 36 00

I

SEJLING CLAUSEN
REVISION Ah
Sønd ergade 13
Box 825 · 8600 Silkeborg
Tlf. 86 81 10 33 · Tel efax 86 81 13 63

Julsøvej 7 4 . Sejs 8600 . Silkeborg

MAD UD AF HUSET

Hjemmelavede pølsespecialiteter

TLF. 86 84 64 24
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BØGILD SPORT
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