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

Bestyrelsen
Formand
Finn Herlev
Skolegade 238
86800605
Næstformand
Thomas Jensen
Vestre Alle 34
86800549
Kasserer
Claus H. Jensen
Baggesensvej 18
86 810748

Støtteforeningen

UK -Old-boys

Formand
Christian Simonsen
Skovløbervej 24
868013 91

Klavs Kjærsgaard
Møllegade 23
86801898

Stephen Knudsen
Sanatorievej 14
86 8281 39
Klavs Kjærsgaard
Møllegade 23
86801898
Jens Kristian Hjorh
Bindslevs Plads 18
86816517
Jørn Andreasen
.Vidarsvej 10
86 815799

UK
Robin Lundkvist
Østergade 7A, 2.
David Green
Nyhøjvej 15

Niels-Henrik Buch
Vestre Alle 16
86 8113 57

Bjarne Davidsen
Fyrrehøjen 7
86837574

Keld Herlev
Rudbølvej 30
86815914

John Pedersen
Skolegade 53, 1. tv.
868027 87

Kresten Knudsen
Frejasvej 90
86 8262 53

Chefadministrator

Christian Simonsen
Skovløbervej 24
868013 91

Jesper "Bino" Berg
Vestre Alle 46
86815818

Skiafdelingen
Chr. Simonsen

Jørn Andreasen
Vidarsvej 1O
86 815799

Kampfordeler
John Villadsen
Mysundevej 1
86 8118 87

Sponsorudvalg
Finn Herlev
Skolegade 23B
86 8006 05
Henning Nielsen
Falstersgade 12
86826754
Morten Risvig
Tyttebærvej 35B
868455 57

Dameafdelingen

Lars B.R. Nielsen
Frederiksberggade 6B
86812987

Lissa Juul
Vestre Alle 34
868005 49

Redaktionen

Veteranafdelingen
Kim Konnerup-Møller
Almindsøvej 30
86824804

Chefredaktør
Thomas Jensen
Vestre Alle 34
86800549

Håndboldafdelingen

Fotograf
Søren Adsbøl
Jacob Paludansvej 52
86 812526

Lars Andersen
Fynsgade 6
86 812265

Finn Herlev
Skolegade 23 B
86 800605

Benny Rønn
Lyngbygade 69
86 815846

Jens Peter H. Jensen
Myrdalsstræde 207.
9220 Aalborg Ø.
9815 55 58

Damer:
Liselotte Herlev
Skolegade 23B
86 8006 05

LEDER:

Godsforvalter
Jørgen Risvig Henriksen
Rytevej 35
8682 31 27

Lars B.R. Nielsen
Frederiksberggade 6B
86 812987

Formandens nytårst
Endnu et år er gået. Enkelte af søens folk er gået i lan ,
andre har iført stg havtaske
og frømandsudstyr for at inspicere verdenshavene.
Kort sagt et normalår for B74.
lfl'
".~
Og alligevel ikke.
'!(• • • : .~ •
Vi har nu boet over jorden i et år. Mange skeptikkere har erklætet'sig positive, medens
enkelte standhaftige af slagsen uden tøven stå fast. Det ER noget lort.
Det er synd for disse medlemmer, idet de tilsyneladende har frasagt sig det enestående
sociale samvær, som B74 altid har været - og stadig er - kendt for. Nu foregår det bare
i langt bedre rammer.
Tak for opbakningen til alle I andre!!
Ud over de sædvanlige "Takker", skal der i år lyde en speciel tak til vores byggeudvalg, som har eksisteret siden byggeriet startede i december 1994. Udvalget består
stadigt. De varetager diverse opgaver vedr. klubhusets indretning, udseende m.v. En
stor indsats hvor belønningen er nogle fantastiske rammer til os alle sammen. Takken
skal naturligvis også lyde til alle, som under og efter byggeriet har ydet en indsats for
at få klubhuset gjort præsentabelt. En ekstra stor tak til vores parkforvalter - Knud
Larsen, som på utrolig kreativ vis har forstået at udnytte hver kvardratmeter af
grunden, så den i dag ligner en miniudgave af Botanisk Have.
Her pr. 1.12. har vi sagt farvel til en person, som alle har mærket, men få har mødt.
Vores rengøringskone gennem mange år har fået fuldtidsjob som pædagog. Vi ønsker
Lene held og lykke med jobbet, og siger samtidig mange tak for en strålende indsats,
som ikke altid har været nem at udføre. Du skal vide, at vi er mange, der har påskønnet dit arbejde.
Det utaknemmelige job som Lenes afløser bliver fra 1.12.95 varetaget af Jørgen
Risvig. Jørgen kender vi alle som en meget samvittighedsfuld person, som vi trygt
overlader jobbet, idet han samtidig bliver vores næste materialeforvalter. Jørgen er dog
allerede godt igang med jobbet, og de foreløbige resultater lover godt for fremtiden .
Velkommen til dit nye job Jørgen.
Tak til alle for et godt år i 1995. Til næste år skal vi have styr på det sportslige - både
til træning og i kampene!
God jul og godt nytår.

*
*

.-* *

Parkforvalter
Knud Gud Larsen
Karlskronavej 8
86 8264 70

TRYK: HEDETRYK, ÆRØVEJ 4
LAYOUT: PETERS PEN

formand finn
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Fastelavnsfest
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Koncert med Lisa Nilson

Der er efterhånden tradition for, at
8.74 afholder fastelevnsfest for
børn og barnlige sjæle (Klavs
K.) .
1996 bliver ingen undtagelse.
Onkel BR og hans nevø vil stå
for arrangementet, som
kommer til at foregå

Søndag, den 18. februar 1996 .
I klubhuset.
Der vil i løbet af januar måned
komme et opslag i klubben
med nærmere oplysninger
samt en tilmeldingsblanket.

Sponsorkonkurrence
Som bekendt blev Rer Riemenscbneider en
suveræn vinder af sponsorkonkurrencen, som
løb frem til den 30.6.1995 - bl.a. fordi Per
formåede at sælge adskillige meter bandereklame.
En ny konkurrence startede allerede den
1.7.95 . Den afsluttes 30.6.96.
Det er sponsorudvalgets håb, at mange vil
udfordre Per, som allerede bar lagt sig i
spidsen for den nye konkurrence.
Flere præmier: Denne gang vil der være
præmier til de tre, som skaffer flest sponsorkroner (sponsorudvalgets medlemmer tæller
ikke med). Der er derfor noget at arbejde på.
Vi beder Jer dog om, at koordinere Jeres
henvendelser, så vi ikke forstyrer vore gode
sponsorer mere end højest nødvendigt.
Samtidig vil vi gerne opfordre til at støtte
klubbens mange sponsorer, så de mærker, at

de får noget for pengene.
Kig på sponsortavlen før du køber julgaver.
sponsorudvalget.

B.74 havde koncert med den svenske lamsebasse Lisa Nilson i Teatersalen i september
måned.
Det var en god koncert med en blanding af balader og rocknumrer. En god anmeldelse i
Midtjyllands Avis og positive tilbagemeldinger fra mange tilskuere kunne dog ikke opveje
den kedelige kendsgerning, at koncerten gav et underskud til klubben på ca. kr. 10.000,00 .
Ærgeligt at sætte penge til efter det store arbejde, som det trods alt er, at arrangere en koncert.
Tak til alle, som gav en bånd med.
Vi vil naturligvis være mere forsigtige fremover.
formand finn

Gadefodbold
B.74s bidrag til Silkeborgs 150 års
jubilæum i form af en gadeturnering i
fodbold bliver desværre ikke til noget. Vi
fik afslag på vores ansøgning om

økonomisk støtte fra jubilæumssekretariatet.
Derfor ser vi os ikke i stand til at gennemføre projektet. Vi gemmer dog konceptet, så
måske en anden gang ...

8
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Håndbold
l. halvdel af sæsonen er ved at være færdig.
Vi må konstatere, at serie 2 herrer har klaret
sig mindre godt - for ikke at skrive elendigt.
Der har ofte været tale om klasseforskel bl.a på grund af vores manglende træning.
En nedrykning til serie 3 må derfor forventes, hvilket bestemt ikke vil være en
katastrofe - tvært imod. Det er vel ret beset
her vi hører hjemme.
Det er bare trist - og dyrt - at holdet har
været nødt til at melde afbud, på grund af
manglende tilslutning. Der svigtes både hos
UK og hos spillerne.
2. holdet (Old Boys) klarer sig bedre. I
gennemsnit vinder de hver anden kamp.
Spillet er meget svingende, men gejsten er
der hver gang.
Pigerne derimod klarer sig over al forventning .
I skrivende stund (før sidste kamp i første
halvdel af turneringen) ligger pigerne på
førstepladsen. De har kun sat et point til efter en uafgjort kamp mod SIF.

Det er specielt forsvaret som er helt su verænt. Ingen af modstanderne har scoret mere
end 10 mål.
Pigernes nye motto er: "Med Christian på
bagen, klarer vi sagen"
Det bliver spændende at følge den resterende
del af turneringen. Kampprogrammet vil
blive hængt op på opslagstavlen, så interesserede kan få lejlighed til at følge kampene.

RIPOSTEN 4/95
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Bandereklamer ved klubhuset.

Pigerne går efter pokalen.

rJKKEN
FALKE"'

6jetulff6
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 ~edste højre wing i B74 håndbold
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E'J 19. 8600 SILKEBORG. TLF. 40 57 77 57
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NYT FRA HAVEMANDEN
På bopladsen herskede alt i alt en ophøjet ro,
rimelige mjøds-mængder blev mæsket med
velbehag. Via Finn Storhøvdings snedige
skarpsind og tankevækkende tålmod, havde
bersærkerne med stor kløgt og håndesnilde
banket en "Ny Storsump" på sokkel.
Finansbersærkeren Fubbi var dog svært olm
og skævsindet, thi mangen skidtbersærk
havde rent "glemt" at skyde skillinger i
fælleskassen.
Året gik nu på hæld. Udenhørms havde
snerler og sirbuske for længst smidt bladpragten. Thor Havemand traskede trælsomt
rundt, thi de sidste skvalderkål sku' ha' en af
luge-hakkeren, og det fik de, så gnisterne føg
over det nyligt anlagte stendige.
På stridspladsen gik mismodet elitestridskæmperne til marv og mæle. Pointhøsten havde dette år været så fåfold, så man
fornam, at den forestående vinterhvile ikke

ville bringe tidligere tiders sødmefyldte sul,
skrål og bægerklang. Snarere måtte man ty
til survælling og skidtfisk. Da udbrød Lasse
Budbringer med ru røst: "Den som ikke
gemmer skummende mjød til slette stunder,
er et skvat-skam!". Så tænksomme tanker
trivedes han nu med. Elite-høvding Elkjærs
vanligt spøgefulde sideliniesnak ændredes
med et slag, manglende stridslyst fik
mundvigene til at flyde med fy-fråde og
surgalde i så grumme mængder, at han nær
havde mistet grøden på mundtørven.
Lad os håbe, at hørmsk vinterhvile og harsk
survælling kan give grokraft til rå
manddomskraft og stridslyst så styg, at de
bævrende ben påny byder på boldkunst med
brask og bram. Vor lusk-lumske lune til
trods, vammelvæmmes og vantrives vi, når
det går super-svendene så skiden-slet.
THOR HAVEMAND

Hjælp!!

VESTERGADEHALLENS KIOSK
V/CHARLES DØSSING

Mariehøj Murerforretning

~
Kaj Jørgensen
SolhøjsveJ 11 . 8600 Silkeborg
Alt murerarbejde udføres
Nybygninger - Tilbygninger - Reparationer
Storm- & Forsikringsskader
lso-kærn
Stort som småt - når det skal være godt

Tlf. 86 811504 . Biltelefon 30 86 06 95

Dansk Arkitek:- & Ingeniørkontor a f 1945 A/S
A r klteK t e r MAA - ln gem o rer FR:

BALTICA
FORSIKRING

Steen List
Exam. assurandør

Damerne mangler trøjer!!

bent e. andersen

••v-·...•r

Mit. YVS-•ws 'Ma.
~ 10. HOO Sllreborg. 1'f. 8 6 8 27 5 6 6

Vores 7- "mands" hold i damerækken mangler en sponsor.
For kr. 2.000,00 kan en sponsors logo få lov til at
pryde damernes bryst (på trøjen) i 1996. Kender du en,
som kunne tænkes at være interesseret i at være sponsor
for damerne, bedes du snarest kontakte undertegnede.
formand finn

HEDETRYK
ærøvej 4 · 8600 silkeborg
tel. 86 82 33 21

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

It
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Portræt af en sponsor

Det cykler bare derudad!
Det indtryk kan man nemt få, når man kigger forbi hos FRI CYKLER på
Borgergade 9. Deres udsendte skriverkarl kan hermed bekræfte, at dette
umiddelbare indtryk svarer godt til de faktiske forhold.
Dupont og Dupond alias Arne og Torben Bjerre (jo de er brødre) overtog
forretningen i oktober 1989 (dengang hed det "Cykelcentret"). Nu skulle
folk fandme cykle, skulle de. Og det er jo gået godt. I 1993 blev forretningen udvidet, så der nu er 250 kvadratmeter at gøre godt med.
Foruden "The Dynamic Duo" er der yderligere tre personer, der bidrager
til de daglige drift. Det er Pia, Torbens kone, der ekspederer og pumper
en cykel i ny og næ. John er værkstedsmand, men kan også sælge en
pakke lappegrejer eller en mountainbike til 20.000,-. Så kommer Lasse til
sidst og rydder op efter alle de andre. Sådan!
Vi iler med at meddele, at Torben lige er blevet dansk mester i Supersenior og for hold i triathlon (en hel ironman, forstås). Der indgår som
bekendt 180 km. cykling - man prøver jo selv varerne af.
Så er der jo Arne - han er ikke dansk mester i noget som helst. Det eneste,
han er mester i, er halsbrækkende manøvrer på et par ski ned ad de
sorteste pister, der kan opdrives. Det kunne vi få en laaaang historie ud af.
Men det vil vi ikke.
Til sidst men ikke mindst: STØT DEM, DER STØTTER OS.
Husk det nu, papnæser!

Det cykler
deruda'på
hjørnet af
Borgergade
og
Sølystvej

Fri Cykler
har altid
et godt
cykeltilbud
til dig.

I~
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HVOR LIGGER SVALBARD EGENTLIG?

·11Jt

b'iii'H\ster
iAa
:li
Hostrupsgade 35 . 8600 Silkeborg
Ttt. 86 82 28 40

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

SEJLING CLAUSEN
REVISION A;S

Niller Bandoola Band.
Lad mig allerførst slå først: ifølge Nudansk
Ordbog er en irsk sætter "en art langhåret
jagthund". Derfor Mørch: nej, det betyder
ikke en typograf fra Dublin. Dette hænger,
som det vil være klart for de fleste deltagere
ved årets afslutningsfest, sammen med
konferencierens vidtstrakte historie indeholdende ingredienser som sejlsport, afsavn,
sodomi samt et afslappet forhold til geografi.
Ind imellem historien var der blevet plads til
mad og dessert. Der var også den traditionelle pokaloverrækkelse til spillere, der på
den ene eller anden måde har mødt op til
flere på hinanden følgende kampe: ingen
nævnt, alle glemt. Der var også i år et stort
lotteri med præmier af alskens kaliber, og
tilsyneladende var der indgået en underhåndsaftale mellem enkelte fra den kriminelle undergrund og notarius publicus, for
typer som Svenne og Allan Hansen løb med
broderparten af gevinsterne. Apropos Hansen
så var han sammen med den talende Oxford-

cookie Dave blevet overladt at svine folk til.
Og lad os slå fast, at dette indslag blot viste,
hvad alle godt ved: at Finn er pengegrisk, at
Tonny er en egoist med en bold og at Dave
er uforståelig .
Og så var der jo den længe ventede revival:
Nillers B 74-sang . I år var trioen suppleret
med Finderup på trommer, og up-tempo
versionen er efter sigende med på ,,Absolute
Let's Dance nr. 5.683". Vild jubel og ingen
trusser var tørre. Tenoren selv vinkede blot
til sit publikum, der replicerede med rosekast.
Så var der bal: Soul Meeting var det rette
valg og der blev straks gået til vaflerne.
Smukt var det især at høre bestyrelsesbordet
skråle med på "Wonderful tonight" - men
rædselsfuldt lød det. Dansen gik, og da
musikken endte, var det lige tid til de sidste
7-8 stykker.
Efter et svimlende antal kolde sådan en aften
i en ophedet sal i Lunden, har det en helt
speciel effekt at komme ud i efterårskulden:
black-out!

JENSWERNER

Søndergade 13
Box 825 · 8600 Silkeborg
Tlf. 86 81 10 33 ·Telefax 86 81 13 63

,_.INTER

BØGILD SPORT

®
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JULEMYSTERIET
OMDE
FORSVUNDNE
FAMI LI ESPI L
Det var december måned. Det gamle støvede
kontor rodede med gammelt, afslikket
McDonald 's-papir, med reklamer for diverse
forretninger, der i den søde juletid ville
sælge alskens bras, og med gamle Ekstra
Blade, tilfældigt opslået på de sp ændende
sider i området af side 9. Ruko-nøglen
snurrede i låsen og ind i det støvede lokale
trådte agent Fucks Mulle, klædet i sin slidte
co ttoncoat, med en rød Cecil kækt på tværs
af den brede kæft og umiskendeligt uglet
hår. Agent Mulle arbejder for den specielle
afdeling i PET (Pædagogernes EfterretningsTjeneste), der tager sig af sager, som
ingen kan finde en logisk, rationel forklaring
på. Disse sager kaldes populært HOMOfilerne. hvor HOMO står for "Hyber Over
Mega Overnaturligt".
Telefonen ringede ubarmhjertigt. Vor helt
(nej ikke John) tog røret og svarede med
tømmermandsbærget stemme: "Mulle". I
den anden ende af røret lød en vred stemme:
"Hvor fanden har du været henne, jeg bar
ringet hele dagen?!". Det viste sig at være
agent Mulles chef, der som alle chefer
indenfor politiverdenen er kronisk vred og
derfor bar en aldeles ukristelig sprogbrug.
"Nå for satan, nu skal du høre. Jeg bar en
sag for dig. Det er meget mystisk. I to
legetøjsbutikker i Brønshøj og en enkelt i
Horsens er samtlige udgaver af Trivial
Pursuit-spillet pist forsvundet. Og ikke nok
med det: to butiksmedhjælpere påstår, at de
så spillene forsvinde FOR ØJNENE AF
DEM! (her vil der i filmversionen blive

spillet en lyd, der understreger mystikken,
red .). Vi bar også fået rapporter fra tusindvis
af danske hj em , der bar mistet deres
indkøbte Trivial Pursuit-spil. Din opgave er
at løse mysteriet inden jul og skaffe spillene
tilbage. Ellers kan folk ikke spille det i
juletiden og det vil betyde, at DE MÅ TALE
SAMMEN OM VÆSENTLIGE EMNER! Så
nu ved du , hvad der står på spil."
"Det var dælens", tænkte agent Mulle, da
han havde lagt på. Han stak en af sine
beskidte fingre ned i sin maste cigaretpakke
og fiskede en rød Cecil op. "Føj for satan".
Cigaretten, ban havde sat ild på, viste sig at
være en fæl chokoladecigaret . "Det er nok
den satans møgunge til Allan Hansen fra Blå
Stue, der har fingrene i min pakke smøger".
Agent Mulle havde nemlig et fritidsjob som
pædagog i en børnehave for overvægtige
unger med adfærdsproblemer.
Agent Mulle tændte for flimmeren , men TVprogrammet kunne ikke fange opmærksomheden hos vor helt (nej ikke en fisk): "Jul i
Hammel By" og "Husk lige glidecremen"
med Preben Kristensen. Agent Mulle
slukkede igen og tænkte: "Jeg må gøre
noget". Og det gjorde han. Han gik i seng.
Næste dag tog han ud til en af legetøjsbutikkerne i Brønshøj , der var ramt af
mysteriet om de svundne familiespil. Inde i
Superleg stod en supersteg og var superbleg.
"Har du oplevet noget mystifistisk", spurgte
agent Mulle den yndige ekspeditrice frk.
Barbie Jørgensen. "Ja, spillene forsvandt ud i
den blå luft, mens jeg var ved at stable en
række af vores nye virkeligstro spil:
"Fremskridtsparti-spillet", der indeholder
500 fabriksklare racistiske udtryk, 6 Kim
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Behnke bølgefrisurer samt en mentalundersøgelse. Spillet kan spilles af 2-6 idioter og
koster kun 69 Uganda-dollars". "Hmm",
sagde agent Mulle, "det er garanteret
rumvæsener, der har gjort det". "Hvorfor tror
du det", spurgte frk. Barbie Jørgensen
undrende - det havde hun aldrig lært noget
om på EFG - mens hun kiggede betaget på
agent Mulles smukke, dybe blodsprængte
øjne. "Jo, jeg oplevede noget lignede for
nogle år siden, da min bror arbejde på
Kommunen. Nogle rumvæsener stjal
sagsmapper omkring ældre, senile kvinders
skatteforhold ved at 'beame' dem op , men
de kom desværre (for dem) til at 'beame'
min bror med op. De afleverede ham dog
hurtigt igen, fordi han ævlede løs konstant
og spillede støjende marginalpunk på sin
slidte walkman. Dengang gemte de sig i en
ussel hytte på Marienlundsvej 33 i Silkebår.
Jeg må straks afsted til Silkebår!".
Agent Mulle opsøgte stedet og fik allerede
hurtigt en anelse om, at han var på rette spor.
Udenfor huset holdt et 25 meter højt
rumskib, formet som en dyb tallerken, med
et bødeforelæg under vinduesviskeren i
forruden, da det var parkeret, så SMEDs
busser ikke kunne komme forbi.
Agent Mulle kiggede ind igennem et af
husets vinduer. Huset bugnede af Trivial
Pursuit-spil, såvel nye som brugte. Oppe ved
baren sad otte ondt udseende rumvæsener
med øjne på stilke, hængerøve, fem arme, to
tolvfingertarme og åreforkalkning. Agent
Mulle genkendte dem. Det var de frygtede
,,ragetezig' er" fra planeten Beztyyrrelzzen i
det fjerde solsystem fra Mælkevejen (drej til
højre to km. fra Låsby). De onde ,,ragetezig'er" havde taget tre uskyldige piger som
gidsler: Schwen, Schjli.fe(re)n og Schbruno,
der tilfældigvis havde opholdt sig i buset, da
rumvæsenerne ankom torsdag nat klokken 3.
Rumvæsenerne udøvede en grusom tortur:
de udskrev højere kontingenter og åbnede øl
for næsen af de tre, for derefter at hælde dem
ud i håndvasken. Domptøren Scbli.fe(re)n,
der er kendt for at drikke grønne elefanter og
herefter se lyserøde, udbrød med gråd i
stemmen og våde blodbundeøjne: "Jeg kan

ikke klare at se en Carlsberg dø forgæves".
Pludselig lød der et ordentlig brag. Ind i
huset brød en kæmpemæssig gummiged.
"Så'r u "', råbte den nordjyske chauffør,
mens han hoppede af. "Idiot, det her er ikke
arresten", råbte Scbbruno tilbage. "Satans
osse, det er fjerde gang i dag, jeg tager fejl".
Mens vor nordjyske ven forsøgte at genne
gummigeden ud af huset, benyttede agent
Mulle forvirringen til at snige sig om bag
,,ragetezig'erne", og ban fangede dem i et
hårnet, der engang havde tilhørt en kvinde
med et stort hoved. "Klokken er mange, I er
taget til fange", sagde agent Mulle, mens
han tændte en smøg med den ene hånd,
åbnede en øl med den anden og kløede sig i
hårbunden med den tredie. "Og så er det ud
med sproget: hvorfor har I stjålet alle de
familiespil, og dermed truet julen i så mange
danske hjem, I uslinger?!". Svar eller I får en
kindhest og en næsestyver! En af ,,ragetezig' erne" forklarede: "det var meningen , at
vi skulle skaffe alle Trivial Pursuit-spil i
Danmark. Hermed ville vi kunne alle
svarene, og alle danskere ville miste deres
paratviden. Herefter ville vi så stille op i
JEOPARDY! med Søren Op-Kaster, og her
ville vi kunne svare rigtigt på alle spørgsmål,
så TV 2 måtte betale os så mange penge, at
de gik konkurs". "Hvem er dog bagmand bag
denne djævelske plan?", spurgte agent Mulle
med hævet stemme. Og her faldt det
overraskende svar: "Cbr. S. Nissen - direktør
for Danmarks Radio".
Efter at have fået disse oplysninger slagtede
agent Mulle rumvæsenerne i koldt blod med
en sløv boldpumpe, så blodet flød på
væggene, og herefter tog ban til København,
hvor han fik Nissen arresteret. Endnu en
HOMO-fil havde set enden (!). Folk fik
deres spil tilbage, så de ikke behøvede at tale
sammen om noget væsentligt i julen. Fætter
KR og de andre legetøjsbutikker kunne atter
sælge spillene til vanlig merpris. Agent
Mulles chef var mindre sur, og agent Mulle
kunne koncentrere sig om holde en stille jul i
ren sprit.
Moralen af denne historie er: ansæt aldrig
hedenske skabninger i ledende positioner af
statslige radiofonier!
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TrCEningsopstart 1996

Skafningstid f or Tour-rytterne.

Tour de Veteran 1996
Prologen til årets store Tour, som fik Verdens største
drengehold på sejrsskamlen
Prologet er gensynet. Mødet med alle
karaktererne. De har været spredt rundt i
inferiøre løb på byens værthuse for at
forberede sig til sæsonen på den rette måde.
For Indusjæfen vender hverdagen tilbage.
Rammerne er lagt, han er klar til at betræde
scenen . Som en konge, der holder hof..".
mange Hof.
Bruno Jaskula og Sven Ziille har satset helt
anderledes. Målet for deres træning er at

finde klimakset på det rette tidspunkt. I
bestræbelserne på at nå højdepunktet, har de
slået træningslejren op på Lyspunktet.
Abdogolle er ofte blevet beskyldt for
livsfarlig kørsel. De andre ryttere mener, at
han kører som en blind. Selv plæderer han
sig uskyldig, giver Jaskula skylden for
ubalancen i båden og siger, at han ikke kan
se, han gør noget forkert"" hans førerhund
har blot taget den korteste vej mod målstre-

gen og den nu nedrevne Resenbro Kro. Han
er populær på sit hold på grund af gasudslip
under træningen, for den flerfarvede uzbeker
lider af kronisk klem.
Rolf Sam Sørensen har holdt sig væk fra
sadlen under årets tour. Kun få gange har
han deltaget i små, ubetydelige løb. Ukueligt
har han kommenteret kammeraternes gøren
og laden på banen, ikke mindst Bjarne
Nillerriis. Det dybfølte spil og den ultimative satsning på vesnstre back-pladsen har
tændt jalousiens flamme i Rolf Sams hjerte det hjerte han selv helt og holdent har
skænket den ufattelige hob af holdets
tilhængere.
For holdleder Kim Fod Andersen er prologen
en kæmpeudfordring. Vil det lykkes at snyde
i dopingtesten?
Følg de kække knægte på de midtjyske veje i
den kommende sæson.
Her på kanalen.
P.P.

"" selvom der selvfølgelig allerede er
en del, der spiller fodbold (vandpolo).
Lørdage kl. 13.00 og torsdage 18.30
skal der alligevel gøres opmærksom
på, at officiel opstart for serie-spillere og dem der gerne vil være det - samt
evt. nye medlemmer bliver lørdag den
10. februar 1996"" kl. 13.00 - omklædte!
Vi spiller en let (tung?) gang bold,
hvorefter vi alle mødes i Oversumpen,
hvor det forlyder, der vil blive serveret
to røde og en skorpe.
Klokken 15.30 er der spillermøde, hvor
UK vil fortælle spændende nyt, blandt
andet om hverdagsrækken og tirsdagstræning - og vi forventer en god
dialog"""øh: Snak" ". om forventningerne for sæsonen.
VEL MØDT!
UK

. .............. ............................
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TAGDÆKNING
Aut. Sikaplan entreprenører
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NYGADE 36, 8600 SILKEBORG TLF. 86821316

,_ø/ ...... Lysåvej

29 - SILKEBORG
Telefon 86 81 25 99 - Biltelefon 30 81 35 99

TAGDÆKNING m/ tagpap,
renovering el. nybygning
10 års garanti iflg. aftale m/ Sikaplan PVC
15 års forsikring
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CITROEN

'lT Til HIJS- H'VE
OG HOBBY

REIMAR
SILKEBORG TØMMERHANDEL A/S

FbulMunk!

THRIGESVEJ 1 . 8600 SILKEBORG

TLF. 86 82 27 00
KJELLERUP
HVIDEVARESERVICE
BJØRN HOLDT
Fuglemosevej 34
Tlf. 86 88 23 48

m~J

MALERNES

ANDELS-FORRETNING
TIETGENSVEJ 30 · 8600 SILKEBORG

MALERARBEJDE
af enhver art
Udlejning af lift

TLF.Telefax
86 8680
30 88
80 30 89
- - Forretnings!. B. J. Pedersen
Dalvejen 165
.................. 86 81 05 57
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Alt i tryksager
Bogtryk
Offset
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SILKEBORG SUOBANEfABRIK
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