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LIVE KONCERT MED LISA NILSON 

Torsdag, den 28. september 
i Teatersalen, Silkeborg. 

Forsalg af billetter: 

Radio Silkeborg, Toldbodgade, Tlf. 86 81 65 66 

FONA, Vestergade, 8600 Silkeborg, Tlf. 86 82 57 33 

B. 74 Silkeborg, Marienlundsvej 33, Tlf. 86 81 53 57 

RIPOSTEN 
Boldklubben af 1974 - Silkeborg 

AFSLUTN INGFEST FORUDE - Vender Niller & Band tilbage? Se side 18. 
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[ Hvem skal jeg tale med ? 

B 7 4 - Silkeborg 
Klubhuset 

Marienlundsvej 
Tlf.: 86 81 53 57 

Bestyrelsen 

Formand 
Finn Herlev 
Skolegade 23B 
86 8006 05 

Næstformand 
Thomas Jensen 
Vestre Alle 34 
86 80 05 49 

Kasserer 
Claus H. Jensen 
Baggesensvej 18 
86 810748 

Niels-Henrik Buch 
Vestre Alle 16 
86811357 

Keld Herlev 
Rudbølvej 30 
86815914 

Kresten Knudsen 
Frejasvej 90 
86 82 62 53 

Christian Simonsen 
Skovløbervej 24 
868013 91 

Lars B.R . Nielsen 
Frederiksberggade 6B 
86 812987 

Parkforvalter 
Knud Gud Larsen 
Karlskronavej 8 
86 8264 70 

Støtteforeningen 
Formand 
Christian Simonsen 
Skovløbervej 24 
868013 91 

Stephen Knudsen 
Sanatorievej 14 
86 82 81 39 

Klavs Kjærsgaard 
Chr. d. 8's Vej 2A 
86801898 

Jens Kristian Hjorh 
Bindslevs Plads 18 
86 81 6517 

Jørn Andreasen 
Vidarsvej 1 O 
86 815799 

UK 

Allan Hansen 
Præstevangen 28 
8643 Ans 
86 8706 84 

Finn Laursen 
Solbakkevej 1 
86 82 0210 

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

John Villadsen 
Mysundevej 1 
86 8118 87 

Bjarne Davidsen 
Guldbergsgade 15A 
86800213 

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

UK -Old-boys Sponsorudvalg 
Rene Langvad 
Fynsgade 19 Finn Herlev 
86 80 45 49 Skolegade 23B 

86 8006 05 
Henning Nielsen 
Falstersgade 12 Henning Nielsen 
86 82 67 54 Falstersgade 12 

86 8267 54 
Jørn Andreasen 
Vidarsvej 1 0 Morten Risvig 
86 815799 Tyttebærvej 35B 

86 8455 57 

Kampfordeler John Villadsen 

Keld Herlev Mysundevej 1 

Rudbølvej 30 86 8118 87 

86 81 5914 
Lars B.R. Nielsen 
Frederiksberggade 6B 

Dameafdelingen 86812987 

Lissa Juul 
Vestre Alle 34 
86 8005 49 Redaktionen 

Veteran- Chefredaktør 
afdelingen Thomas Jensen 

Vestre Alle 34 
Kim Konnerup-Møller 

86 8005 49 
Almindsøvej 30 
868248 04 

Fotograf 
Søren Adsbøl 

Håndbold- Jacob Paludansvej 52 

afdelingen 86 812526 

Finn Herlev 
Lars Andersen 

Skolegade 23 B Fynsgade 6 86 8006 05 
86812265 

Jens Peter H. Jensen Benny Rønn 
Myrdalsstræde 207. 

Lyngbygade 69 9220 Aalborg Ø. 86 815846 
981 5 5558 

Damer: 
Mogens Kjær 

Liselotte Herlev Serup Tinghøjvej 2 
Skolegade 23B 

8632 Lemming 86 8006 05 
86855815 

TRYK: HEDETRYK, ÆRØVEJ 4 
LAYOUT: PETERS PEN 

RIPOSTEN 3/95 

LEDER: 

PEWI 
Alle kender PEWI. Han gør en kæmpeindsats for at holde styr på forret
ningen SIF. Forretningen B.74 er naturligvis ikke så kompliceret, men der 
er trods alt en række administrative opgaver, som p.t. varetages af besty
relsen, UK, Støtten m.fl. 
Vi har i bestyrelsen seriøst barsl~t med tanken om at skaffe vores egen 
PEWI til at varetage disse opgaver. Det vil gøre mange ting lettere, 
ligesom det vil frigøre nogle ressourcer, som kunne anvendes til gavn for 
klubben eller måske ligefrem familien. 
Vi vil arbejde videre med tanken, idet vores mand skal findes blandt 
medlemmer eller ikke-medlemmer, 

- som i øjeblikket ikke er hængt op med klubarbejde 
- som interesserer sig for B74 
- og som gider at gøre en indsats . 

Hvor findes denne person??? 
Vi har et emne og har måske allerede hyret ham i læsende stund. Du vil 
høre nærmere. 

I GÅ I BANKEN FRA KL. 6-24 

djetulff6 
KUNSTHANDEL 

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 DL' res okonomi. 

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

NYGADE 26A - 8600 SILKEBORG 

v/ Henrik Fjeldgaard - den bedste højre wing i B74 håndbold 
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Få 63 i rente og støt B.7 4: 

Køb anpart(er) • 

vores klubhus 
Vi prøver nu igen at sælge anparter i 
klubhuset. Selv om du er en af de ca. 50, som 
støttede klubben ved den første tegnings
periode, kan du naturligvis supplere din 
beholdning af anparter. I princippet er der 
ingen maximum. Du kan evt. bruge dit afkast 
til et bidrag til en ny anpart. 
Har du ingen anpart~r endnu, fordi: 
- du ikke havde råd i 1994 
- du ikke rigtig troede på ideen 
- du er ny i klubben 
eller af anden årsag - er muligheden der nu. 
Som sidste gang bliver der hængt en seddel 

op på opslagstavlen , hvor du kan skrive dig 
på. Opkrævningen bliver først sendt ud i 
december måned. 
Det er vores mål, at vi i løbet af kort tid, vil 
være i stand til at indfri vores lån i Bikuben, 
hvorved vi kan spare en mdl. ydelse på kr. 
1.600,00. 
Med en garanteret forrentning på 6% om året 
er du sikret et godt afkast af dine penge. 
Støt din klub og din økonomi. 

formand finn 

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

Hjemmelavede pølsespecialiteter 

TLF. 86 84 64 24 
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0 

HANDBOLD 
Håndboldsæsonen 1995/96 står for døren. 
På grund af den svage tilslutning i sæsonen 
94195 har vi besluttet kun at tilmelde fil serie 
4 hold - nemlig old-boysholdet. Herudover 
har vi naturligvis vores serie 2 hold samt 
håndboldafdelingens flagskib - DAMERNE. 
Som bekendt har vi næsten været nede på 
vore grædende knæ for at få en bedre 
træningstid. Vi må dog erkende, at planlæg
ningsudvalget ikke ville "købe" vore mange 
og gode argumenter, hvorfor vi stadig skal 
træne om natten - dog med den ændring, at 
træningen i denne sæson foregår om 
tirsdagen, første gang: 
Tirsdag den 12. september - kl. 22.00. 
Træningen er altså i gang i læsende stund. 
Afslaget på en ændret træningstid har 
naturligvis været stærkt medvirkende til at 
droppe det ene serie 4 hold, men vi klø'r på 
og håber stadig på, at vi på sigt kan la en 
bedre træningstid. 
Men husk lige: træning om tirsdagen kl. 
22.00. 

Sponsoraftaler: 
Vores sponsoraftale med NYBOLIG er 
iøvrigt forlænget, således at den også gælder 
for den kommende sæson, hvilket vi naturlig
vis er særdeles glade for. 
Inden sæsonstarten håber vi på, at også 
Mazda Silkeborg har sagt OK til et fortsat 
sponsorat. 
Der er stadig mulighed for at tegne et 
sponsorat på buksereklamer med vore to 
herrerhold. Prisen udgør kr. 2.000,00 for 2 
sæsoner. Interesserede bedes kontakte 
sponsorudvalget. 

Damehåndbold: 
Vore gæve piger i håndboldafdelingen er i 
gang med træningskampene, idet de som 
bekendt ikke træner på normal vis. I forhold 

til sæsonen 94/95 har vi desværre måttet tage 
helt eller delvist afsked med vore mål
vogtere. Anne er flyttet til Ålborg, men vil 
gerne hjælpe, når hun er "hjemme", medens 
Maybrit har fundet andre græsgange. 
Vi mangler derfor en målvogter. 

) 

Så hvis du eller dine nærmeste kunne være 
interesseret i at vogte buret, er Lissa eller 
Liselotte meget interesseret i at høre fra dig. 

Sponsoraftaler: 
Vi har for lang tid siden truffet aftale med 
WESTERGAARD GARDINER om fortsat 
støtte til pigerne. Dette er både pigerne og 
kassereren meget tilfredse med. 
Pigerne har for de kommende to sæsoner fået 
en buksesponsor - nemlig STADION
KIOSKEN, hvis logo kommer til at pryde 
pigernes buksebag. Tak Christian!' 
Det bliver således ikke udstyret, som vore 
håndboldhold går ned på! 

fo1mand finn 

Kampplan for serie 2: 

01.10. kl. 11 .00 B.74 - Gødvad 

08.10. kl. 18.20 Voel - B.74 

22.10. kl.11.00 B.74-Vrold
Skanderborg 

29.10. kl. 10.50 B.74 - Bakke
landets HK 

05.11. kl. 13.40 G.H.T 
Hovedgaard 2 - B.74 

19.11. kl. 10.50 B.74 - Virring 
Vitved 

26.11. kl. 17.35 Riis-Tebstrup -
B.74 

02.12. kl. 15.00 B.74 -
Resenbro 

10.12. kl. 12.40 Virklund - B.74 
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UK 
Der er forlydender om, at der i den kom
mende sæson sker et større mandefald i det 
nuværende UK. 
Der er ikke tvivl om, at jobbet i UK er 
tidskrævende og til tider noget frustrerende, 
men omvendt er det et særdeles vigtigt led i 
klubbens organisation, idet der er en række 
hold og utrolig mange mere eller mindre 
spillelystne spillere at holde styr på. 
Vores nuværende UK har gjort et kæmpe 
arbejde i indeværende sæson. Et arbejde, 
som ikke altid bliver påskønnet. Men I skal 
vide, at Jeres arbejd~ bliver værdsat. 

Stillingsopslag 

NR. 1: 

Jeg skal ikke forsøge at presse Jer til at tage 
endnu et år, men ..... 
En udskiftning af 60-80% af et udvalg er 
aldrig godt. Derfor skal der trods alt lyde en 
forsigtig opfordring til UK om at forsøge at 
skabe en kontinuitet, således at der eks. 
udskiftes en (max 2) mand hvert år. 
Vi vil fra bestyrelsens side forsøge at hjælpe 
Jer med det administrative (læs lederen på 
side 3. red.). 

fonnand finn 

Til et ungt dynamisk team på 5-6 mand søger vi en arbejdsom og loyal 
medarbejder. Du skal sammen med de øvrige medarbejdere på retfærdig vis 
søge at stille op mod 4 fodboldhold hver uge. Holdene skal repræsentere B.74 i 
JBUs sommerturnering. 
Yderligere oplysninger hos John Villadsen. 
Evt. interesserede bedes rette henvendelse til Lars BR Nielsen. 

NR. 2: 
Til en nyopslået stilling som materialeforvalter søger vi en samvittighedsfuld 
medarbejder, som kan træffe selvstændige beslutninger og som kan lide at 
arbejde alene. 
Du skal sørge for, 
- at der til enhver tid er de fornødne rekvisitter 
- at der er en rimelig orden i klubbens boldrum 
- at klubtøjet er vasket og lagt på plads. 
Arbejdet skal ikke nødvendigvis udføres alene. Men ansvaret er dit. 
Evt. interesserede bedes rette henvendelse til formand finn . 

fmmand finn 
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Åbent brev til kassereren (stærkt forkortet af red.): 

Hr. Pengeudtrækker 
Claus "Goebbels " Jensen 
Baggesensvej 18 
8600 Silkeborg 

Jeg har netop modtaget Deres ophidsede brev 
angående det beløb, jeg skylder B.74 i form 
af kontingentrestance! 
I brevet påstår De, at De meget nemt kunne 
påføre mig alskens problemer, eftersom De 
mener, at beløbet skulle have været betalt for 
længe siden, og at De ikke kan forstå, hvorfor 
dette ikke er sket. 
I relation til disse trusler, tillader jeg mig jvf. 
min advokat, at oplyse følgende i al beske
denhed: 
I 1970 købte jeg et savværk på afbetaling. I 
1975 en gammel lastbil og en tømmervogn, 2 
heste, et gevær, en traktor, en colt-revolver, 
og et par drægtige søer. 
I 1977 brændte savværket og efterlod stort 
set ikke andet end en forbandet masse aske. 
En af hestene døde. Den anden udlånte jeg til 
en såkaldt fejlfarvet, som lod den sulte ihjel. 
Efter alt dette begyndte jeg at gå i kirke 
suppleret med et enkelt besøg i Sumpen. 
I 1978 døde min værge og min bror blev 
hængt for at stjæle en hest. En stodder gjorde 
min datter tyk og jeg var tvunget til at betale 
en kvaksalver af en doktor kr. 440,00 for at 
hindre bastarden i at blive min slægtning. 
I 1979 fik en af mine drenge fåresyge, som 
desværre gik ned i ham, så han blev nødt til 
at lade sig kastrere for at redde livet. 
En dag tog jeg ud at fiske . Båden tippede 
rundt, og jeg mistede den største tunfisk jeg 
nogensinde har set, og to af mine drenge 
druknede. Ingen af dem var ham der blev 
kastreret. 
I 1980 stak min kone af med en neger og 
efterlod et par sorte tvillinger som souvenir. 
Jeg giftede mig i stedet med husbestyrer
inden for at holde omkostningerne nede. Hun 
var en kold kartoffel, og jeg havde problemer 
med at få den til at gå på hende! Derfor gik 
jeg til doktoren igen. Han rådede mig til at 

skabe en smule spændingA r tiden var inde 
for hende. Jeg tog derfor geværet med i seng, 
og da jeg syntes tiden var moden, stak jeg 
geværet ud af vinduet og trykkede af. 
Nå - for at gøre en lang historie kort: Min 
kone sked i sengen, jeg blev afbrudt og jeg 
skød den bedste ko jeg havde. 
I 1981 brændte resten af bygningerne, og jeg 
begyndte at drikke med købevenner i 
Sumpen. Jeg ophørte ikke med den vane, før 
jeg ikke havde andet tilbage end et vandtæt 
ur og nyreproblemer. En rum tid bestilte jeg 
ikke andet end trække uret op og pisse!! 
Efter 13 år på denne måde, var jeg kommet 
så meget til fornuft, at jeg besluttede at gøre 
et nyt forsøg. 
Jeg købte en selvbinder, en slåmaskine og en 
møgspreder, men en cyklon kom forbi og 
blæste det hele ind i et andet sogn. Min kone 
slog sig sammen med en uldkræmmer, min 
søn tørrede sig i røven med en majskolbe, 
der var belagt med rottegift, og en eller 
anden bastard skød testiklerne af min 
præmietyr. Nu er jeg så fattig, at hvis det 
kostede en øre at skide, så ville jeg blive 
tvunget til at kaste op i stedet. 
At forsøge at få penge ud af mig, vil være det 
samme som at forsøge at stoppe smør op i 
røven på en vildkat med en strikkepind. Og 
nu påstår De, at De kan give mig problemer. 
Det eneste jeg kan sige Dem - min herre - er, 
at De er hjertelig velkommen til at forsøge. 
De venligste hilsner og med ønsket om mere 
og større kredit. 

Bruno Nielsen 
Vejlbovej 10 

8600 Silkeborg 

PS: Til almen oplysning kan tilføjes, at 
ovennævnte person er tilknyttet PBS og har 
meddelt B.74s højeste ledelse, at kontingent 
bør trækkes via PBS. Nummeret er tidligere 
tilstillet Jer! 
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Fubs igen!!! 
Så er den gruelig gal igen! 
Kontingentrestancerne er pr. 14.8.95 løbet op 
i - ja hold godt fast - k.t: 22.400,00. Toogtyve
tusindefirehundrede gode danske kroner. 
Det er f... .. træls (godt jysk ord) at skulle til 
at sende rykkere ud en gang til. Det koster en 
masse til og ærgelse og en del udgifter til 
frimærker o.s. v. 
Vi arbejder jo hårdt på at la vores kassekre
dit bragt ned til det absolutte nulpunkt, så 
det vil være et skridt i den rigtige retning at 
la kontingentrestancerne ind. 

Jeg prøver at danne mig et indtryk af, 
hvordan en rigtig skyldner ser ud, men den 
eneste professionelle jeg kender er Søren 
Fis! ! Men han er undskyldt (det med at 
"glemme" at betale kontingent). Han skulle 
jo have det etablerede sundhedsvæsens ord 
for at han har haft en hjerneblødning. Tro det 
hvem der vil. 
Men resten er fedterøve. Se så at la betalt. 
Der sendes snarest rykkere ud pålagt gebyr. 
I håndboldafdelingen er der stadig 2, der 
mangler at betale kontingent for sæsonen 
1994/95. Disse to spillere kommer ikke til at 
spille i år, før dette mellemværende er bragt 
ud af verden. 

Den vedholdne - Goebbels. 

- Y 
SV/\NE 

KØKKENET 

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

B. 7 4 Støtteforening 
indkalder herved til generalforsamling 

torsdag, den 7. december 1995, kl. 20.00 i klubhuset. 

Dagsorden ifølge vedtægterne. 

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlin
gen, skal være støttens bestyrelse i hænde senest 14 

dage før generalforsamlingen . 

Støtten vil være vært for en lille forfriskning efter gene
ralforsamlingen. 

p.b.v. 
Christian Simonsen 

Formand 

expert 

rlKKEN 
FALKE, E'J 19. 8600 SILKEBORG. TLF. 40 57 77 57 
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Gadeturnering 
I forbindelse med Silkeborgs 150 års 
byjubilæum i 1996 har B.74 seriøst overvejet 
at være primus motor for en gadeturnering 
for samtlige gader i Kommunen. Det drejer 
sig faktisk om op mod 500 gader, så det er et 
meget stort arrangement. 
1 skrivende stund er det hele kun på tegne
brættet, men i løbet af efteråret vil der tegne 
sig et langt bedre billede af denne turnering. 
Vi påregner 8 - 10 indledende runder rundt 
omkring i Kommunen, hvor en lokal fodbold
klub skal stå for denne del af arrangementet. 

Herefter skal B. 74 stå for evt. semifinaler og 
den store finale . 
Vi får naturligvis brug for en række frivillige 
hjælpere. Derfor vil vi gerne høre fra dig, 
hvis du vil give en hånd. 
Endelig kan ALLE B.74'ere gøre en indsats 
ved at samle et hold på "Jeres" gade. 
Mere om dette arrangement i næste nummer 
af Riposten. 

fo1mand finn 

llØDll 

HAARUP AUTO·&mH 

Bandereklamer 
Salget af bandereklamer er gået helt forrygende . Alt udsolgt på første række. Sådan. 
Vi har dog fundet plads til 7 meter lige over gavlen mod træningsbanerne. Heraf er der 
reserveret 4 meter, så der er altså kun 3 meter tilbage. 
Evt. interesserede bør derfor kontakte en fra sponsorudvalget hurtigst muligt, for at komme i 
betragtning. 

I dette og de kommende numre af Riposten vil vi præsentere vores bander for læserne. Her ses 
således et udsnit af vores bander, 
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pub Bindslev Plads 18 
8600 Silkeborg 
Tlf. 86 8119 69 

v STYRKER KULTUREN V 

SllKEB08G SUOBANEf-ABfHK 

Ba.unehøjvej 16. 8600 SILKEBORG 

Telt 86 82 09 00 
--- 86 82 05 24 

Fax 86 80 44 24 
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Portræt af en sponsor_/ 

Man starter som lille - og så 
bliver man stor. . . 
Sådan omtrent lyder om
kvædet til en kendt børne
sang. Om den unge boghol
der, der i 1923 hoppede til 
og overtog den tømmer
handel, hvori han var ansat, 
har forfattet disse vise ord, 
har vi på redaktionen ikke 
kunnet finde ud af Men 
sikkert er det, at navnet 
Reimar Nielsen i de forløbne 
72 år har udviklet sig til et 
regulært varemærke her i 
det Midtjyske 
Så snart der sker noget in
den for byggeri eller handel 
i vort lokalområde, er sand
synligheden for et 
"Reimarsk" fingeraftryk me
get stor. 
I de to virksomheder her i 
Silkeborg - Tømmer
handelen på Århusbakken 
og det store Hus - Have -
Gør det Selv Tempel på 
N ørrevænget er der ansat 
61 medarbejdere - og 
BJARNE. 

Butikken på Nørrevænget er 
en lille fedtbiks på 8100 m2 -
under tag forstås - er lige 
udnævnt til den første 
"Grønne butik" i Danmark, 
Det er den fordi, der er inve
steret i omfattende 
miljømæssige tiltag, der er til 
gavn for såvel medarbej-

dere som for alle vi andre 
med jævnlig gang i butik
ken. 
Og husk så lige. Selv om vi 
her på dagbladet ikke tror, 
der er ret meget "Gør det 
Selv" over et typisk B . 7 4 
medlem (ud over at han 
drikker sig eget øl og er 

superegoistisk på banen), så 
støt vores sponsor. 
Sponsorerne støtter B.74. 

HUSKDETNU!!! 

Søren Fis. 
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Veteran-nyt: 

Med i Champignons League 
Veteranernes fuldfede og vellagrede sump

svampe har sejret ad helvede til i denne 
sæson. Som eneste 874-mandskab kan 
Midtjyllands tungeste drengehold slutte 
sommerens strabadser på en fornem første
plads i sin række. 

Johan Konnerup Cruytf, holdets højt 
estimerede "coats", forsøgte at forhindre sine 
spillere i at udralle sig til pressen om den 
højst uventede succes, men den mission var 
på forhånd dømt til at mislykkes. 

Ganske vist lykkedes det for dommeren at 
lukke munden på Chri.stian "Oh have mercy" 
Klitte i den uafgjorte kamp mod Skægkær, 
men Cruytf står stadig med et uløseligt 
problem i holdets på alle måder mest 
farverige spiller, Greven af Ingolf. 

Til glæde for alle - og her tænkes først og 
fremmest på læserne - fandt Golles udgydel
ser dog ikke nåde for Pressens Pen, der 
stædigt og vedholdende vendte det efterhån
den døve øre til. 

Svampenes vej fra sumpen mod tinderne 
forløb over et efterår, som sent vil blive 
glemt. (Bare vent til næste sæson, hvor vi 
skal finde undskyldningerne for det dårlige 
spil frem). Et enkelt nederlag blev det dog 
til, nemlig mod Ejstrupholm, der viste sig at 
have varmet op med kamfer og kage i bilen 
på vej hertil. På den måde udnyttede de på 
kynisk vis deres udebanefordel! 

Derudover skiller især to kampe sig ud. 
Klittes brok-operation i Skægkær vil gå 

over i historien som den begivenhed, hvor det 
altid hårdt-fightende og mund-løbende talent 
ændrede sine ambitioner fra match-vinder til 
fair-play-pokal-kandidat. 

Den aften forspildte han ikke en eneste 
chance for at komme i Centrum, men 
dommeren foretrak nu at se ham på sidelin
jen. 

Siden hin mindeværdige aften, hvor en 
sikker 3-0 føring med stor overbevisning blev 
brokket væk, har Klitte opført sig galant og 
beleven som en Mercedes-ejer..". nu mangler 
vi bare, at han også opfører sig som om, han 
ejede fast ejendom! 

Men øverst på listen over store bedrifter 
står så uomtvisteligt Esben Fernandez' 
dobbelte hat-trick mod Gødvad. 8-2 lød 
sejrscifrene, og man må indrømme, at Esben · 
mente det alvorligt, da han for et par år siden 
blev selvstændig. Det kan medspillerne 
snakke med om efter dette syrede egotrip! 

Nå, men nu var holdet jo slet ikke det 
samme uden den trofaste flok af supportere 
(fremmedord, sammensat af to gammel
danske gloser: søb og porter), som gennem 
hele sæsonen har støttet os i tykt og tyndt(!). 

Mon disse bemeldte fodboldfanatikere har 
gjort sig deres ansvar i den forbindelse 
bevidst???? 

PP. 
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FS OFFSET TRYK 
Egeparken 2. 8600 Silkehor.!,'. 

TELEFON 86 812400 
Telefax 86 81 22 11 

TIDENS W TEGN 
--- TEGNESTUE -·-

Arkitekt Esben Pedersen 

Tegnes tue, 1 værgade 25 

- 8600 Silkeborg --

-L. 

l 
Fax 86 80 67 07 

TELEFON 86 80 00 64 

----

Nygade 41 . 8600 Silkeborg 

TLF. 86 80 41 42 
TELEFAX 86 81 57 50 

l 

Alt i tryksager 
Bogtrvk 
Offset 
4 farver 

JENSENS 
1fRISØRHUS 

Dame- & herrefrisør 
Vestergade 25 . Silkeborg 
P i Bio's gård - Indgang ved MR. 

TLF. 86 8217 36 

I -- - - - - -

. 

I - ~ 

i1i1!l,!Æ!,:.iia~Aitl 



Jens Werners bandbulle mod DSB. 
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NU GAR TOGET, WERNER! 
Eventyret om den lille nordjyde, der 
ikke kunne komme hjem til sin moder 
Der var engang en lille sød dreng, der var så 
klog, at han måtte rejse helt til den anden 
ende af landet for at finde bare en enkelt 
professor, der var dygtig nok til at lære ham 
noget som helst. 
Den lille dreng var faktisk så klog, at det han 
mente og skrev, mens han studerede, blev 
trykt i avisen - med billede desværre, og 
derfor kunne ses og læses af hele landets 
befolkning. 
Den lille dreng havde tre store brødre, der 
ikke var særligt rige og ikke var nær så 
kloge, ja måske vel nærmest lidt enfoldige, 
men som betalte deres høje indkomstskat 
med stor glæde og stolthed, for at den lille 
dreng kunne få mulighed for at bo i den store 
by og studere på det fine universitet og blive 
om muligt endnu klogere. 
Når de store brødre kun sjældent besøgte den 
lille dreng på det fine universitet i den store 
by, var det ikke fordi , de ikke holdt af den 
lille fyr, men simpelthen fordi det var meget 
vanskeligt for dem at få enderne til at nå 
sammen med alle de munde, der skulle 
mættes, og alle de skolepenge, der skulle 
betales, og der var slet ikke plads til unødigt 
rejseri. 
Det var meget svært for de store brødre at 
forstå , hvad det egentlig var den lille dreng 
studerede. For når de ved sjældne lejligheder 
besøgte ham, viste han dem glædestrålende 
de steder, hvor han opholdt sig, og hvor han 
var en agtet, kendt og respekteret person. 
Han forklarede de uforstående og enfoldige 
store brødre indgående , at hvis man ønskede 
at studere den lokale kultur og folklore, var 
det nødvendigt at søge tilbage til de oprinde
lige rødder. For de store brødre mindede 
disse studerekamre nu mest om lokale 
gæstgiverier - men det havde de jo som sagt 
ingensomhelst forstand på. 
Nu var det imidlertid sådan, at den lille 
dreng var noget af en grisebasse og altid 

svinede sit tøj slemt til, og det i sådan grad at 
kun den stolte moders knofedt og hengivne 
kærlighed til sin yngste søn kunne gøre tøjet 
rent og probert igen. Derfor var det ofte 
nødvendigt for den lille dreng at rejse den 
lang~ trange og besværlige vej hjem til sin 
elskede familie. 
Den lille dreng holdt af at r~jse med kollek
tivt transportmiddel og helst tog. Han kunne 
studere undervejs og indgå i lærde diskussio
ner med ligeværdige rejsefæller, hvis de 
fandtes. Den lille dreng plejede at sige til de 
store brødre, at man fiir sjælen med, når man 
rejser på denne måde. De store brødre syntes 
nu mest, det var kæresten, han kom slæbende 
på . 
Men så skete det aldeles uforudsigelige og 
fuldstændigt urimelige. 
De danske statsbaner havde uden at konfe
rere med den lille dreng og uden forvarsel 
overhovedet hævet billetprisen. Den slags 
uhyrligheder kunne gøre den lille studerende 
dreng harmfuld - og det med rette. Vel gik 
privatiseringsbølgen som en svøbe over 
landet, men der var vel moralske grænser for, 
hvad et menneske burde finde sig i. 
Straks fattede den lille studerende og nu også 
slemt utilfredse dreng pen og papir for ved 
ordets stærke magt i en af landets førende 
aviser at bringe den formastelige stats
institution til orden. 
Trusler føg gennem luften. 
Hvis ikke den gode generaldirektør for de 
danske statsbaner ønskede at miste en af sine 
allermest prominente passagerer, og dermed 
bringe sin virksomhed i alvorlig miskredit, ja 
måske på fallittens rand, opfordredes han til 
straks at bringe disse utilbørligheder til 
oprør. 
Der fik de den at tygge på ved de danske 
statsbaner. 
Og det gør de så - stadigvæk! 

NIELS-HENRIK 
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SKIFERIE: 
Val D' isere, Frankrig 

B.74 SKITOURS har gjort det igen! 
I samarbejde med Oure Skihøjskole er det lykkedes 
os at arrangere en tur til verdens vel nok bedste 
skiområde. 
Turen vil finde sted i uge 4 ( 1996), så hvis du vil med 
på dit livs .skiferie, så meld dig til straks. 

PRIS KUN KR. 2.400,00 

Heri er inkluderet: 
- sovebus (både ud og hjem) 
- ophold på hotel 
- helpension 
- 5 x 2 timers undervisning 

Helpension betyder bl.a. at man kan få smurt en 
madpakke til frokosten, hvis man har lyst til det. 
Undervisningen foretages af danske skiinstruktører 
med hold på alle niveauer. Så hvis du er nybegyn
der eller blot ønsker at forbedre dine evner, har du 
en enestående mulighed her. 

Begrænset antal billetter så meld dig til nu!! 

Henvendelse til: 

Christian - tlf. 86 80 13 91 
Kræn selv - tlf. 86 81 65 17 
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Mariehøj Murerforretning 

Kl$ 
Kaj Jørgensen 

Solhøjsvej 11 . 8600 Silkeborg 
Alt murerarbejde udføres 

Nybygninger - Tilbygninger - Reparationer 
Storm- & Forsikringsskader 

I so-kærn 
Stort som småt - når del skal være godt 

Tlf. 86 811504 . Biltelefon 30 86 06 95 
Dansk Arkitekt- & lngeruørkontor af 1945 AIS 

ArKneKter MAA - lng emorer FR~ 

BALTICN 
FORSIKRING 

Steen List 
Exam. assurandør 

bent e. andersen 
Mit. YVS4vt • .,_. B•"'-'0 '•11•r 
&vupqede 10. 1800 Silret>or9. 1tf. 8 6 8 2 7 5 6 6 

HEDETRYK 
ærøve1 4 · 8600 silkeborg 

tel. 86 82 33 21 

Peters Pen - SPORTENS VEN 
PRESSEBUREAUET SILKEBORG 
TORVET 9. TLF. 86 82 4811 

Motiverfra tidligere togter med B74 SKI TOURS 



~~ ........... ~!~~~!~~ ~!?~ .................. . 
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' .. ~bllft' 

t(lf'~ster s4 
/j/J Hostrupsgade 35 8600 Silkeborg 

SEJLING CLAUSEN 
REVISION Ah 

Søndergade 13 
Box 825 · 8600 Silkeborg 

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

V'INTER 

JY" Tlf. 86 82 28 40 

Ørn sø 
Døgn- og Nærbutik 

Gjessøvej I, Silkeborg 
Telefon86813600 

BØGILD SPORT 

® 
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B-74 
HO LDER AFSLUTNINGSFEST 

"'8 3o I LUNDEN. LØRDAG d. 28/10-95 kl. I 

DER KAN FOREKOMME UNDERHOLDNING,SANG, 

TALER' KONKURRENCE r< OG FESTLIGE- INDSLAG. 

DANSEVENLIGT LIVEMUSIK VED SELVESTE : 

BILLETTER KAN KØBES I KLUBBENS BAR. 

PS: DER LUKKES KUN 160 PERSONER IND -

SÅ SKYND DIG ! 

Festudvalget. 

VESTERGADEHALLENS KIOSK 
v/CHARLES DØSSING 
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w CITROEN 

IbulMunk! 
THRIGESVEJ 1 8600 SILKEBORG 

TLF. 86 82 27 00 
KJELLERUP 

HVIDEVARESERVICE 
BJØRN HOLDT 

Fuglernosevej 34 
Tlf. 86 88 23 48 

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 

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

NYGADE 36, 8600 SILKEBORG TLF. 86821316 

~Johansen 
NytlJD Specialoptik 
Henl*'ll .IDMfw . v..woWle. ~· Mii . ..., 11nr.ooro . Tlf. 8682148 3 

SILKEBORG 
TAGDÆKNING 

~) Aut. Sikaplan entreprenører 
\'-~7 .ti&. Lysåvej 29 - SILKEBORG 

Telefon 86 81 25 99 - Biltelefon 30 81 35 99 

TAGDÆKNING ml tagpap, 
renovering el. nybygning _ 

1 O års garanti iflg. aftale ml Sikaplan PVC 
15 års forsikring 

VILLAER - GARAGER - INDUSTRI 

111.T 111. HIJS - HAVE 
OGH088Y 

REIMAR 
SILKEBORG TØMMERHANDEL A/ S 

ts 


