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TORVET 9. TLF. 86 82 4811 

RIPOSTEN MAJ 1996 

l Leder: 
Lad os nu bruge 1996 til at få lidt mere gang i forskellige klubarrangementer. 
Der har været enkelte vellykkede arrangementer som eksempelvis fastelevns
festen og poolturneringen. 
Men der må være flere muligheder for at udnytte vores faciliteter noget bedre. 
Jens Werner har tidligere i dette dagblad været inde på tilsvarende tanker -
uden vi er kommet meget videre. 
Det~ tilladt at tage et initiativ i vores klub. 
Derfor ser jeg frem til 1996, idet jeg håber, at kJublivet i B.74 vil blomstre på 
det sportslige, men så absolut også på det sociale område. 
Husk - vi er lidt for os selv. Det er det de andre er misundelige over. _ 

fonnand finn 

VESTERGADEHALLENS KIOSK 
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Mariehøj Murerforretning 

Kl~ 
Kaj Jørgensen 
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Reportage fra det 1. officielle 
B74- mesterskab i pool 
Den første torsdag i oktober. Dette er termi
nen for det vel allerede nu traditionsrige ar
rangement. Makkerparrene (heraf op til flere 
mystiske) havde tilmeldt sig- og de sagnom
spundne 1/6-finaler var programsat e.g.r.( efter 
gældende regler). 
Spændingen var stor - enkelte havde øvet sig 
- nogle mere end andre - og netop dette af
fødte en del hån fra publikums side. Især da 
Henrik Koch listede den sorte i i 1. stød - lidt 
efter blev der ringet efter en taxa. 
De topseedede gik heldigt videre - ellers havde 
Sumpen nok været lukket og slukket allerede 
her 20. 51. Det formodet bedste par 
(Kjærsgård og Høfeber) scratchede, så alle 
muligheder var åbne. Taberne af de yderst 
spændende 1/6-finaler, går slukørede fra bor
det, men udtrykker samstemmigt: 'Vi kommer 
igen næste år'. UK - personificeret i Villa og 
Hansen - udraderede det ellers favoriserede par 
,,Alt for damerne" (Tonny og Bauer). 
Der blev snakket om snydeheld og 'født un
der stjernerne', da en utrolig 1/3-finale blev 
afgjort, da Peter Villa på mirakuløs vis stødte 
den sorte i. Og den hvide. Rygterne går i øje
blikket på, at Johnny og Fede vinder turnerin
gen uden overhovedet selv at have skudt den 
sorte i. Og hvad så? 
Publikum (flot fremmøde - også til træning 
forresten) følger spændt kampene med hån og 
sågar knips - 'Nej, det der ville jeg sgu' ikke 
ha' gjort'. Og det er jo netop de bedrevidende. 
Men de gik jo også allerede ud i 1. runde. Da 
det endnu var lyst. Første gang! 
Holger (den rutinerede ræv) sniger sig lydløst 
rnndt om bordet med et pokerfjæs af klasse. 
Hvad gør han nu? - hvad pønser han på? -
noget stort? - insisterer han?. 
Et fabelagtigt break af Villa. Og de andre har 
bold i hånd . Villa viser spil li la Ceulemans. 

Han insisterer - og fuldfører. Et stort anlagt 
projekt er ved at tage form. Endelig form. 
Der bliver vitterligt vis flot og fængslende spil. 
Jo - det er de 3 rigtige par i finalerunden. 
Vinklen bliver tegnet og udregnet, men Han
sen kan sin egen Pythagoras - men den gæl
der vist kun i Grønbæk. Koncentrationen og 
den indestængte stilhed har sænket sig over 
Sumpen. For en gangs skyld. 
Et fantastisk slutstød af John P. gjorde UK
panelet til vinder i første finalekamp. 
Gyset fortsætter på højeste niveau. Afløses 
af øredøvende jubel, da (igen) John P. sender 
den sorte i hul. Det forkerte. 
Der er nu lagt op til alletiders finale . UK-par
ret og det nu lettere forhutlede arrangør-par 
Johnny og Fede gør klar til den allersidste 
bold. Den sorte! 
'Bare snit den', 'kør den helt op til den', 'pas 
på den hvide', - ja, det er faktisk bemærknin
ger omkring et pool-bord. 
Med et stød af universel klasse, basker Fede 
den 'småt' i det rigtige hul. Jubelen, bifaldet, 
buhråbene, ærgelserne, bandeordene og klap
salverne bryder løs. 
En æra er begyndt. Tronen har fået sine første 
(og måske rette) ejermænd. 
Arrangørerne overrakte præmier til nr. 3 og 
nr.2, og den lille terrier Hansen gav kindkys, 
blomster, bystatue og diplom til de 
overraske(n)de vindere. 
'Det havde vi slet ikke regnet med' , 'og selv
følgelig vil vi ikke bruge denne sejr i ondt øje
med', lød det ærligt fra triumfatorerne. 
Alt i alt en flot start på en forhåbentlig læn
gerevarende tradition. Det kunne jo være 
spændende med en væg spækket med diplo
mer. For i fodbold vinder vi jo ikke rigtig no
get...! 

Fede 

4 RIPOSTEN MAJ 1996 

pub Bindslev Plads 18 
8600 Silkeborg 
Tlf. 86 8119 69 

. v STYRKER KULTUREN V 

~4~"4'4,\\~t@':]:p:::;> 

RNEGRILLEN 
DINER TRANSPORTABLE 

Vestergade 73 Silkeborg 

TLF. 86 82 9415 

RIPOSTEN MAJ 1996 5 



6 

Sponsorer: 
Af forskellige årsager har vi sagt farvel 
til flere sponsorer på vores Old Boys hold . 
Det drejer sig primært om vore "marginal
sponsorer", hvor det var klubmedlemmer, 
som stod bag forskellige morsomme på
fund . 
Disse medlemmer får naturligvis ikke no
get mersalg ud afat være sponsor i B.74, 
hvorfor de stopper efter nogle sæsoner. 
Der skal herfra lyde en stor tak til "Fami
lien Jensen", Team Momme, Vengo m.fl. 
for en tro støtte gennem flere år. 
Det er så sponsorudvalgets problem at 
skaffe erstatninger for disse sponsorer. 
Helt konkret mangler vi p.t.: 

I trøje på førsteholdet i serie 4 - pris kr. 
800,00 pr. sæson. 

4 trøjer på OB-førsteholdet - pris kr. 
500,00 pr. sæson for en trøje. 

I sæt tøj til vores damehold - pris kr. 
2 .000,00 for en sæson og kr. 3.000,00 for 
to sæsoner. 

VI ER MEGET INTERESSERET I AT 
HØRE FRA JER, SÅFREMT I HAR 
NOGLE EMNER TIL AT SUPPLERE 
VORE MANGE GODE OG TROFASTE 
SPONSORER. 

formand finn 

BIKUBEN GIROBANK AJS 

Anparter: 
2. omgang af vores anpartssalg har ikke 
været det store tilløbsstykke. Helt kon
kret har vi pr. 28.3. solgt 14 nye anpar
ter. Vi mangler derfor stadig at sælge 
11 V, stk. for at nå målet. 
Det må være muligt at sælge disse an
parter!! 
Spørg din mor eller din arbejdsgiver. Din 
kone eller din lokale brugsuddeler. Eller 
hvad med dig selv? 

Hvor kan du ellers få 6% i rente om 
året??? 

Hvis du ikke rigtig ved hvad dette pro
jekt går ud på, må du endelig spørge en 
fra bestyrelsen. Han kender sikkert en 
som ved det!! 

Vi SKAL nå målet på 128Yz solgte an
puter. 

Vi forhandler p.t. med en interesseret kø
ber og håber på, at vi i løbet af ganske 
kort tid kan melde udsolgt i denne om
gang. Du kan dog godt nå det endnu. 

formand finn 
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Goddag og farvel!! 
Det sker heldigvis ikke så tit, at vi siger far
vel til et bestyrelsesmedlem i 13.74. Men på 
klubbens generalforsamling i februar måned 
trak vores tidligere formand - Niels Henrik 
Buch - sig fra bestyrelsen. Han har gennem 
mange år været med til at sætte sit store præg 
på vores klub . Han var bl.a. fomiand i 3 år. 
Det er altid lidt vemodigt at sige farvel , men 
vi må naturligvis respektere, at tiden efterhån
den er en knap faktor i vores liv. Derfor må 
der prioriteres. Og Niels Henrik har så valgt 
at holde en pause i bestyrelsesarbejdet i B.74. 
Han har dog lovet at give en hånd i ny og næ, 
når der er brug for det. 

vende tilbage, hvis du kan samle stemmer nok 
på en generalforsamling. 

Som afløser for Niels Henrik blev Morten 
Risvig valgt. Han har efterhånden haft flere 
tillidshverv for klubben. Bl.a. har han været 
medlem af UK og af Støttens bestyrelse. I øje
blikket er han med i sponsorudvalget og revi
sor i Støtten. 
Det var derfor helt naturligt i Mortens karriere
forløb, at han måtte indtage en plads i den rig
tige bestyrelse. 
Tillykke med valget og velkommen i besty
relsen - Morten. 

Tak - Niels Henrik - for en til tider stor ind
sats for B.74 . Vi håber på, at du en dag vil formand finn 

Et godt underskud?? 
Et underskud på kr. 13.000 i 1995 er - efter omstændighederne - et godt 
resultat. Det er ganske vist ca. kr. 30.000,00 mindre end det overskud, som 
vi budegetterede med. Men denne store forskel kan dog forklares på fornuf
tig vis: 
*Manglende tilskud fra Kommunen= ca. kr. 15.000,00. Disse penge kom-
mer i år, idet vi ikke nåede at sende ansøgningen i tide. 
* Mindre tilskud fra Støtten, idet de valgte at ofre en del penge på klubhu
set. 
*Klubhuset har vi også i 1995 ofret mange penge på (vi havde ikke budget
teret med nogle udgifter hertil) . Udgifterne i 96 bliver ikke nær så store. 
Derfor ser klubben med fortrøstning på fremtiden. Vi har stadig en pæn 
egenkapital og forventer et mindre overskud i indeværende år. 
Pengene skal dog i kassen først, så indbetal dit kontingent til tiden - og 
gerne for et helt år af gangen. 

formand finn 
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Håndbold 
Håndboldsæsonen er slut, og det er tid til at 
evaluere. 
I gennemsnit gik det rimeligt. Men denne på
stand dækker over noget godt, noget skidt og 
noget midt imellem. 
Det positive stod damerne for. Ind til sidste 
spillerunde var holdet ubesejret. De havde 
spillet 2 kampe uafgjort og vundet resten. 
Det samme havde SIF, som var modstande
ren den I 0.3 .1996. 
Lige nøjagtig denne dag havde vores piger en 
kollektiv offday, samtidig med at trafikale pro
blemer efter Sifs pokalkamp mod AGF 
gjorde, at enkelte spillere og spilletøjet ankom 
lidt sent. 
Derfor var det ikke overraskende, at SIF kunne 
vinde denne kamp og dermed sikre sig opryk
ningen til serie 2. 
Pigerne skulle så ud i 2 oprykningskampe mod 
Sdr.Omme - et ungt om ambitiøst hold. Kam
pene blev begge tabt, men vores piger var 
foran i 2. halvleg i begge kampe. Så svigtede 
konditionen!! 
Men alt i alt en kanon god sæson for pigerne, 
som næste år vil satse på at komme ud i 
Europa at spille. Den vej går via pokal
turneringen. 

Den rimelige præstation stod vores OB-hold 
for. De spillede flere aldeles glimragende 
kampe med spil af meget høj kvalitet (IB 

SAM). Det er vores absolutte opfattelse, at 
der virkelig er noget at bygge på, hvilket vi 
vil gøre. Holdet sluttede i den bedste halvdel 
af rækken. Det kan vi godt være bekendt. 
Den utilfredsstillende præstation stod vores 
serie 2 hold i herrerækken for. 
Indrømmet - de havde ikke de bedste odds 
forud for sæsonen: 
- træningstiden måtte droppes 
- flere spillere havde lagt skoene på hylden 
- vi var alle blevet et år ældre. 
Men det er jo netop i modgang, at man skal 
tage sig sammen. Og det var lige nøjagtig det, 
man ikke ville/kunne. 
I ca. J/3 af kampene var det nødvendigt at 
melde fra p.g.a. manglende tilslutning. Det kan 
vi ganske enkelt ikke være bekendt over for 
vore modstandere og dommere. Men heller 
ikke over for klubbens øvrige medlemmer. Det 
giver et meget dårligt rygte, som det tager lang 
tid at komme over. 
Derfor er det et ubetinget krav, at der kommer 
mere styr over herreafdelingen i næste sæson. 
I modsat fald bliver vi nødt til at trække hol
det og droppe herrehåndbold i B.74 . 
I næste nummer af RIPOSTEN vil der blive 
indkaldt til spillermøde med henblik på sæ
sonen 96/97. På dette møde vil det blive be
sluttet, om der skal spilles i næste sæson. 

formandftnn 

6imllff& 
Ingen opgaver er for små eller for store. Kig ind 
- bliv inspireret og gør en god forretning. 

NYGADE 26A - 8600 SILKEBORG 
KUNSTHANDEL vi Henrik Fjeldgaard - den bedste højre wing i B?-1 håndbold 
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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 

Damehåndbold 
Gåde: Hvad er forskellen på damehåndbold 
og herrehåndbold i 8-74? 
Svar: Ca. 14 sejre og en del pænere ben. 
Altsammen i damernes favør. Før sidste kamp 
mod SIF, som ligeledes var opryknings
aspiranter, havde Fru Formand Finn's Lottes 
diamanter, kun sat 2 point til i temmelig mange 
kampe. En sejr mere og oprykning til serie 2, 
ville være en kendsgerning. Efter kun at have 
eksisteret i 2 år, det er flot. Desværre viste 
det sig altså at SIF'erne, på dagen var lige en 
tand bedre. 
Med et knebent nederlag på 17-6, blev de 
stolte rødblussede fra kvarteret syd for banen 
sendt ud i nogle nervepirrende opryknings
kampe. Rygtet lyder, at vores amazoner i de 
første 2 kampe skal møde et hold af udvalgte 
kalvekastende malkepiger fra Keldsens 

Småkagefabrik i Nørre Snede, eller også vat 
det brugsuddeler Svendsens 8 førstefødte pi
gebørn fra Sdr. Omme. Jysk Håndbold For
bund holder stadig kortene tæt til kroppen. 
Hvorom alting er, så har damerne gjort et flot 
stykke arbejde og virkelig bragt foreningens 
navn på alles læber ude omkring i oplands
kommunernes spillesteder. 
Damehåndbolden er kommet for at blive, også 
selvom oprykningen skulle glippe. Rad
aktionen ser frem til at få restultateme af 
oprykningskampene og vil da gerne sræde til 
festlighederne, ved at give en kasse øl i for
eningens lokale, både i tilfælde af oprykning 
og i tilfælde af forbliven i serie 3. 
Det er godt gået, piger! 

Redaktionen 
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PORTRÆT AF EN SPONSOR: 

Sejling Clausen 
Revision A/S 
De fleste husker vel matematik
lærerens manende pegefinger sam
men med de vise ord: Det er vigtigt at 
kunne regne. 
Det forstår vi slet ikke her på bladet. 
Vi mener, at det er langt vigtigere at 
kunne regne den ud .... den slags kan 
man få hjælp til - professionel hjælp. 
Søndergade 13, 1. sal, så er du der. 
Sejling Clausen Revision NS. Bag 
skiltet gemmer sig i første omgang
ja, rigtigt gættet: Jan Sejling Clausen 
og Per Krogh Pedersen. 
Førstnævnte startede i kælderen 
hjemme i privaten helt tilbage i 1978. 
I 1986 kom Per til og pr. 1. 7. 87 blev 
han medejer. I alt er der 12 personer i 
firmaet. Udover de to "frontfigurer" 
er der fire registrerede revisorer, fire 
assistenter og to elever. 
Per har - i øvrigt ganske pudsigt en 
glorværdig fortid på Silkeborg kom
munes skattekontor. Der havde han 
travlt med at tømme folks lommer -
nu har han travlt med at fylde dem op 
igen. Jamen, livet er da fuldt af para
dokser. 
Jan kender vi ikke rigtigt, men han er 
garanteret en flink fyr. 
En herboende cykelhandler (vi har 
garanteret ham anonymitet) bad os 

engang karakterisere hr. Per Krogh 
Pedersens ski-stil - han er nemlig al
pinist, vi har selv set det... .. flere 
gange (B74 har som bekendt en ski
afdeling, red.) 
Helt præcist må Pers kortsvings
teknik betegnes som en kombination 
af et halvt ufrivilligt telemarksving og 
et sammenkog af de tre værste 
morgenstyrt på Oudalbakken. Om 
ikke andet så sikrer føromtalte løbes
til, at Per får mindst en alvorlig skade 
pr. år pr. tur. Det er da meget godt. 
Nu kommer vi til noget vigtigt: Støt 
dem der støtter os. Husk det pap
hoveder! 
Går du rundt med en ide, vil du åbne 
en pølsevogn eller bygge en bro til 
Norge, så tag en snak med kunde
rådgiveren. Det er Per. 
Det første møde koster ikke noget - i 
værste fald bliver du en smule klo
gere. Kom i gang! 
OBS: Til alle medlemmer: Husk at 
der hvert år til Riverboat er 
øludskænkning i gården til Sønder
gade 13. De spiller vist også noget 
musik. 

SA. 
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Per er medejer af Sejling Clausen Revision AJS i Søndergade. 
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Ølsalg til 
Regatta 
Vi har brug for alle gode kræfter i regattaugen, 
idet vi har indgået en aftale med Chr. Klitte -
gående ud på at stille arbejdskraft til rådig
hed i forbindelse med salg af øl og vand i 
regattaugen. Til gengæld får klubben en time
betaling pr. mand. 
Der skal i spidsbelastningerne bruges mange 
mennesker. Derfor opfordres du til at melde 
dig under fanerne. Der skal bruges folk alle 

dage - kulminerende med fredag og lørdag 
aften, hvor der i snit skal bruges 20 mand. 
Vil du hjælpe B.74 med dette projekt, kan du 
kontakte Morten Risvig eller Thomas Mørk. 

formand finn 

~ 
SV/\NE 

KØKKENET 

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

NYGADE 36, 8600 SILKEBORG TLF. 86821316 
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oeni e. anu~rst:n 
aut. VVS-installatør, Blikkenslager 
Estrupsgade I 0, Silkeborg, 86827566 

BRUG DIN LOKALE 
SKILTE· OG TRYKBUTIK ... 

SKILTE . SERIGRAFI. TRYKSAGER . ETIKETTER 
GRAFIK. DESKTOP. LOGO . DESIGN. KOPI CENTER 

•!!~~6~ 
Tlf. 86 813969. Fax 86 815781 

Fastelavn 
Søndag den 11/2-96, vil ikke kun blive hu
sket for, at det var den dag Jylland blev be
gravet i sne. Nej, det var også den dag damerne 
slog Sorring-Toustrups veltrimmede hånd
bold-damer med 21-3 og ikke mindst på, at 
der var fastelavnsfest i klubben. BR og Mørch 
havde til dagen forsøgt at klæde klubhuset i 
fastelavnsdragt. Dette fodboldens Sodama og 
Gomorra, blev festligt pyntet med balloner og 
serpentiner og senere også med flotte udklædte 
kloninger afbåde aktive og passive B-74 'ere. 
Traditionen tro, skulle der selvfølgelig slåes 
katten af tønden. Ungerne blev delt op i 2, de 
små (incl. Mørch) og de store. De små slog 
og slog og slog og slog og slog og slog i time
vis! Sidst på eftermiddagen gav tønden dog 
op over for de 25 5 tusinde slag som den havde 
modtaget. Anderledes gik det derimod med de 
s_tores gruppe. Med flere udspekulerede og 
stærkt taktiske slag, faldt tønden til jorden 
efter kun I 0 min. 
Redaktionen er desværre ikke bekendt med 
hvem der blev kattekonger og -dronninger. Til 
ungerne var der selvfølgelig masser af slikke
lader og bøvsevand, samt frugt som kun blev 

brugt til at kaste med. . 'Brugen af frugt i 
danske tønder, er stærkt overdrevet', som en 
unavngiven yngling erklærede. 
Forældrene, eller dem der betaler, blev stop
fodret med hjemmebag og kaffe. Enkelte for
søgte dog også at få presset citronkagen ned, 
med en pilsner eller 2. 
Som en af sine sidste seriøse gerninger den 
dag, uddelte Lars BR præmier til de bedst ud
klædte. 
BR-kæden var igen sponsor af tønder, kølle 
og præmier. Min beskedenhed forbyder mig 
at nævne, at Lasse vandt den ene. 
Alt i alt tog dette omkring 2 dejlige timer for 
de 30 børn og 30 såkaldt voksne. Da gæsterne 
var gået, hjalp Jørgen og Fubs, BR og Mørch 
med at få bragt klubhuset i nogenlunde nor
mal stand igen. Her kunne vi dog ikke nøjes 
med at skylle støvet ned med kaffe. 
Vi gør det sgu ' igen til næste år, men ikke nok 
med det. Vi fik faktisk den ide, at lave en 
sommerudklædningsfest, for de store børn i 
klubben. I hører nærmere. 

BR&Mørch 
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Generalforsamling 
B74 Støtteforening torsdag d. 07.12.95 
Efter en kort indledning ved fonnand Chri
stian Simonsen, der hovedsagelig gik ud på at 
bestille øl til de ca. 20 tilstedeværende, gik 
man hurtigt videre til første punkt på dagsor
denen. 
Pkt. 1: Valg af dirigent. 
Efter lidt diskussion tilfaldt hvervet Fonnand 
Finn, der kunne konstatere, at generalforsam
lingen var lovligt indvarslet, og overgav or
det til fonnand Christian Simonsen. 
Pkt. 2: Formandens bereh1ing. 
I sin beretning udtrykte Christian stor tilfreds
hed med klubbens drift, både hvad angik øko
nomi og den hygge og atmosfære, som var 
blevet skabt. 
Der er sket en stigende omsætning i huset, 
hvilket bl.a. skyldes et godt salg ved super
ligakampene. 
Der blev uddelt stor tak til både godsforvalter 
Jørgen Risvig og parkforvalter Knud Larsen, 
der tilmed blev tildelt en gave. 
Fonnandens beretning blev herefter godkendt. 
Pkt. 3: Kassererens beretning. 
Kasserer Jørn Andreasen gennemgik regnska
bet, der fremviste et pænt overskud, på trods 
af at der det første år i det nye klubhus, er 
foretaget adskillige store indkøb af bl.a. fjern
syn, parabol , service, opvaskemaskine samt 
borde og bænke til terrassen. 
Endvidere havde der også måttet betales re
sterende husleje og el til den gamle sump. 
Fonnand Finn foreslog, at et tilgodehavende 
på kr. 75.088 ,- ved hovedforeningen næste år 
bogføres som et tilskud til 874, af hensyn til 
en korrekt udformning af regnskabet . Forsla
get blev vedtaget. 
Det overvejes at købe poolbordet, der for øje
blikket henhører under hovedforeningen. 
Kasserens beretning blev vedtaget. 
Pkt. 4: Valg til bestyrelsen. 
På valg var Stephen, Klavs og Christian, der 
alle med glæde modtog genvalg. 

Pkt. 5: Valg af revisor. 
Morten Risvig blev genvalgt som revisor. 
Mogens Kjær blev valgt som revisorsupple
ant. 
Pkt. 6: Indkomneforslag. 
Der blev vedtaget forslag om, at regnskabs
·året ændres til afslutning pr. d. 31 .12. 
Fremover vil repræsentanter fra støtten del
tage i bestyrelsesmøder, og der vil blive af
holdt fælles bestyrelsesmøder ca. hvert kvar
tal. 
Pkt. 7:Eventuelt. 
Knud Larsen forespurgte om støtten vil etab
lere telefon hos lejerne, med henblik på fore
byggelse af tyveri. Der arbejdes videre her
med. 

Jens Kristian Hjort 

OPROB 
Når du sådan går derhjemme en tors
dag aften, og har en afgrundsdyb dårlig 
samvittighed, over ikke at have været 
til træning, men alligevel går og venter 
på at UK skal ringe til dig, for at tigge 
og be' dig om at spille i weekenden, så 
kan du gå der i lang tid. 
UK har ændret metoder! Nu vil UK ikke 
længere komme til dig, men du skal 
komme til dem. Hvis du vil høre om du 
skal spille bold, skal du kontakte UK 
senest kl. 20.30 om torsdagen. 
Så derfor: 
Hvis du rundt på banen med en bold vil 
springe, 
skal du til UK inden klokken 1h ni ringe. 
mvh 

UK 
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Sæsonstart 
Der er faktisk folk , som stadig vakler mellem 
at tage snescooteren eller om de kan nøjes med 
snekæder på bilen, når de skal til træning. Ikke 
desto mindre nærmer sig dagen, hvor træ
ningskampe og lange bukser er en saga blot. 
Sagt med andre ord : Sæsonstarten nærmer sig 
(faktisk er starten nok allerede gået, når denne 
smudsige skrivelse læses!) 
Sidst Siriuspatruljen foretog målinger af 
pennafrostdybden på stadion, blev det kon
kluderet at det snart måtte spilles fodbold på 
den til årstiden velfriserede tundra. Rener og 
andre klovbærende, nærtbeslægtede rensdyr
arter, må vige pladsen på områderne og over
lade dem til småfrysende, blåfrosne mande
og dameben. Disse har kun det ene fonnål, 
nemlig at komme i gang med den nye sæson. 
Der er ikke blevet sat nye mål for sæsonen. 
Det er de samme gamle som nu efterhånden 
har stået på boldspilsbanen i føje år. De vil 
endnu engang komme til at opleve megen jam
mer og klagen og ringe fodboldspil, men vil 
til tider også begejstres af de ivrige aktørers 
sublime leg med den til lejligheden oppustede 
svineblære. Mange nye er kommet til og 
mange gamle er vendt tilbage. 
Som sædvanlig regner/håber vi med/på en 
oprykning for serie 4, men bliver de i rækken, 
er det nu heller ikke så tosset. 2. holdet i serie 
S, satser vistnok på at blive placeret i den bed
ste halvdel, mens 3. holdet, ligeledes i serie S, 

håber på også at være der næste år. 
Så har vi jo også et såkaldt hverdagshold. De 
regner helt sikkert med at blive. Der er nem
lig ingen op- og nedrykning. Her har vi en 
enestående chance for at holde målsætningen. 
Old boys'erne er næste kapitel. Ifølge Hen
ning Høfeber kan man ligeså godt vinde ræk
ken, som blive nr. 4. Så det prøver 1. karlene 
så på . Vel vidende at den 1. kamp, nok også 
bliver den 1. gang flere at notabiliteterne rø
rer læderet. 2. holdet snupper lige en sæson 
mere i næstbedste række. Veteraner er i bed
ste gruppe i år. Deres målsætning er helt klar: 
mandagene skal gøres til en fest, dernæst må 
vi så se hvad de kan drive boldspillet til. Som 
Bruno Bitch siger: "Fodbold er en dejlig drik". 
Sidst, men absolut ikke mindst, er der vores 
kjære fodboldspillende damer. I år er kamp
tiden udvidet til 2x25 min., og det må absolut 
komme vores mange konditionfænomenale 
bevægelsesøkonomer til gode. Damerne reg
ner, som sædvanlig, med en plads blandt de 3 
første. Også her vil det I. spark være sæso
nens første berøring med fodbolden . Dette 
gælder jo selvfølgelig også for veteran
drengene. Her har træningen mere bestået i 
kortspil og pool. 
Så alt i alt: velkommen til en ny sæson, held 
og lykke og til sidst: vær forsigtige derude. 

Mørch 

~Johansen 
Nyt.,. Specialoptik 
........ ..._ .................... ".~ . ...,lllUOOIV.Tlf. 86821483 
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En af årets store klassiske klassikere: ~~'11. 

FLANNERN' RUNDT ~~ 
Løbet ligger af natur godt for Verdens største 
drengehold. Asfalt, brosten og brægende bel
giere er ingen hindringer for Nilleriis & Co., 
der udnytter de mange års erfaring fra fod
boldbanerne. Her har de sæson efter sæson 
udviklet den helt specielle "flannern' rundt
teknik", som giver dem et uomtvisteligt for
spring i denne forårets klassiker. 
Sammen med Ørnen fra Sydbyen har Knuddi 
Museuw, Klitte Pantani og Svenne Merckx 
spillet deres trumfer ud meget tidligt på sæ
sonen. En utrolig høj satsning, som holder 
sportsdirektørerne vågne om natten. Udbrud
det truer samtidig med at isolere dem fra de 
øvrige finna-hold,.som i træningsløbene for
gæves har sendt vandbærere frem til fører
gruppen for at genetablere fællesskabet, men 
hver gang er de blevet afvist arrogant og selv
bevidst. 
En oplagt opgave for holdleder Kim Fod An
dersen, men han har groft svigtet sine pligter, 
for at mele sin egen kage ved pool-bordet (der 
dog er ryddet, så vi igen har et grønt klæde'). 

Urimeligt pres 
Den internationale sportspresse har i dybde
borende artikler afsløret, at det er blevet alt 
for dyrt for sponsorer og firmahold at inve
stere i den professionelle cykelsport. Det gi
ver et helt urimeligt pres på rytterne, som i 
hvert eneste løb må leve op til deres bedste. 
Sådan ser det også ud for Verdens Største 
Drengehold. 
Terminer, renter, afdrag, ejendomsskat og 
tårnhøje administrationsudgifter ligger som en 
tikkende bombe tmder moderselskabets oppu
stede økonomi. Det stiller helt uhørte krav til 
rytternes indsats i Oversumpen - det forlyder 
således, at de fleste af vore idoler i løbet af 
sæsonforberedelserne har belastet deres i for
vejen fuldt udnyttede legemer til det yderste .. 
i enkelte tilfælde har det endog resulteret i 
utilpashed dagen efter en travl træningsaften! 

Et lys i mørket 
Midt i den målrettede træning fandt rytterne 
tid til at hylde en af gamle koryfæer, Rolf Sam 
Sørensen, som nu er nået så langt op i årene, 
at han kan være med uden at lyve sig ældre 
end han er. Moderfirmaet havde storsindet stil
let sine receptionslokaler til rådighed for en 
fest, hvor begrebet vandbærer for en stund var 
glemt. 
Mange husker til gengæld Bruno Jaskula og 
Esben Ekimov for deres eminente Status Quo-
luftguitar-seance ....... og heldigvis for det, for 
de kan helt sikkert ikke huske noget selv. 

En lys ide 
Indusjæfen har sammen med den spændende 
italienske sprinter, Bentakurti, stået for det 
taktiske oplæg til sæsonen. Analyserne er 
utrætteligt indført i skema på skema, men ind
til nu har de to ikke haft held til at overbevise 
deres økonomiske bagland om genialiteten -
og der er ved at brede sig en vis skepsis til, 
om taktikken overhovedet er i stand til at give 
gevinst. 
I følge en anonym rytter - ved navn Jørgen 
"Sko" Schmidt - er tilliden til tippe-mafiaen 
således ved at svinde helt, og man kan i løbet 
af sæsonen forudse, at investorerne trækker 
sig ud af projektet, for med det samme at an
vende midlerne til at fylde rytternes drikke
dunke. Denne udvikling synes ikke at kunne 
vendes, selvom Lodah I J alabert i løbet af vin
teren er blevet placeret centralt ved TIPS-bla
det. 

Et lyspunkt 
Som et Lyspunkt skal det dog nævnes, at Sven. 
Ztllles leden efter sit højdepunkt flere gange i 
løbet af vinteren nåede et klimaks. 
Til sidst en undskyl(d)ning til læserne for de 
sure opstød i dette indlæg, men I bedes be
tænke, at det er skrevet ganske kort efter af
slutningen af AMSTEL GOLD RACE -LJ 
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b1f~sters4 
Al Hostrupsgade 35 6600 Siikeborg 

./f1 Tii 86 82 28 40 

SEJLING CLAUSEN 
REVISION A;S 

Sondergade 13 
Box 825 · 8600 Silkeborg 

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

YINTER 

Øm sø 
Døgn- og Nærbutik 

Gjessøvej I, Silkeborg 
Telefon 86 81 36 00 

BØGILD SPORT 
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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, bet<1le 
girokort og få oplysninger om Deres nkonomi. . 

(j JYSKE BANK 

Julsovej 7 4 . Sejs 8600. Silkeborg 
MAD UD AF HUSET 

Hjemrnelavede pølsespecialiteter 

TLF. 86 84 64 24 

l ______ _____J 
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SILKEBORG 
TAGDÆKNING 

1-. Aut. Sikaplan entreprenører 
\~ ~ Lysåvej 29 - SILKEBORG 

Telefon 86 81 25 99 - Biltelefon 30 81 35 99 

TAGDÆKNING m/ tagpap, 
renovering el. nybygning 

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

VILLAER - GARAGER - INDUSTRI 

lllT Til HOS - HllVE 
OGH088Y 

REIMAR 
SILKEBORG TØMMERHANDEL A/S 
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