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Hvem skal ~LU!J. Veteran- Chef- Leder: 
• tale fø74: afdelingen administrator Bladet længe leve Jeg Kim Konncnrp·~foller JC1tpcr .• Bino11 Berg 

'11fEa0~ Almindc;ovcj '.\O Vc,trc Alle 46 

med? 
86 82 ~8 04 86 81 58 18 

Marienlundsvej 336 
Sponsor-

Det seneste nummer af Riposten var af en utilfredsstillende kva-
Tif.: 86815357 litet. Både tidspunkt for udsendelse, indhold, layout og tryk. Det Håndbold- udvnl2 

afdelingen var flere uafhængige faktorer, som spillede ind. 
Finn I lerlov Bl.a. har vi skiftet trykker. Et sådant nyt samarbejde kan ikke for-

Benny Ronn A 11ht n f' M VCj 10 ventes at løbe af stablen perfekt, så vi har lært fremtidigt at være 
Lyngbygnde 69 86 KO 06 01 

86 81 58 46 bedre til at formidle vore ønsker. Vi er sikre på at BURRE RE-
1 lennmR Nic:bc:n KLAME også denne gang lever op til sin professionelle standard, Per Riemenschneider F nl 11 t t1 1 111ø1UI~ 12 

\TC!;tervængct 29 86KH.71 1 til trods for en flok stressede fodboldgale amatører, så at denne 
86 SI 48 25 udgave er af en bedre trykkvalitet. Den sene udsendelse skyl-Morton I '""ig 
Per Duclund T ltoh"rvoj ;1513 des travlhed hos både redaktion og Peter Lodahl. Dette betød Bestyrelsen l'dglirdstoftcn n 86K41117 Støtte- John Pedcr<cn igen, at vi var presset, da indlæggene endelig var lagt ind. Derfor Skolegade 53. I.tv 86 81 n 31 

foreningen 868147 54 """ n I\ Nlcl•cn blev billeder og annoncer nærmest 'kastet' ind på papiret, med 
Formand Damer: l · mlo11~•I 'l'~ade 68 

Finn Her1cv Fomumd Bjnme Dovid11en Liselotte Herlev Kl• Kl }Q 87 det resultat at opsætningen var under al kritik. Endelig brugte vi 
Aahenrnovej 8~ Chri~tian Simon'i.cn F)TTchojen 7 Anbenraavej 8~ en gammel adresseliste, hvilket betød at flere nye - primært pas-
86 80 06 05 Skodobcrwj 24 86 8:< 75 74 86 80 06 05 

86 so 13 91 Rrdnktion sive medlemmer - ikke modtog bladet. 
Næstformand Vi beklager denne svipser, men vil samtidig appellere til læserne 
Thoma~ Jensen Stephen Knudsen UK- Ski- Chcfe tl1,l.to1 
Vestre AllC :;4 Sanatoric"ej 14 Oldboys 'I hon1M lcnttcn om at hjælpe en lidt udbrændt redaktion. 
86 80 05 49 86 82 81 :<9 afdelingen Vc;1'1r C 1\11 14 Som ovennævnte historie med al ønskelig tydelighed fortæller, 

86 KO Ol 1'1 
Kas.qcrcr Klovs Kjæ"gMrd Finn Laun;cn Christinn S imonsen så kommer bladet ikke af sig selv. Der er mange ting, som først 
Lar!I B.R. Nielsen Mollcgode 23 Vinkclvcj 4 Skovlobcrvej 24 fo1ogr11 f o~ erhvervs- skal gå op i en højere enhed. Fmlcril"berggade 68 86801898 86 820210 

86 80 l:t 91 reporlcr 
86812987 Sorc:n ,'\(M'l<,I FØRST OG FREMMEST SKAL VI HAVE NOGLE INDLÆG- TAK 

Jens Kristinn Hjorth Kia\~ Kj1<:1'lgaard .lncoh P11ludmm·cj 52 Og gerne til tiden. Keld Herlev Bindslevs Plado; 18 l\follcgade 23 
Park- 86 8 1 25 26 

Rudbolvcj 30 86 81 65 17 86 80 18 98 Dernæst bliver vi nødt til at få redaktionen suppleret. Chefredak-
86815914 forvalter Rednktionschcf 

Jorn Andrcn~en 
Kamp- Finn Herlev tøren overvejer alvorligt at lægge pennen på hylden, hvilket et-

Kresten Knudsen Vidar.wej 10 Knud Gud La11!Cn Aabcnrnavcj 83 terlader et tomrum. Frcja!\vej 90 86 81 5799 fordeler 1'.ATl!\kronavej 8 86 80 06 05 
86 82 62 5'.l 86 82 6470 Hvem skal overtage jobbet?? 
Chritttian Simon3cn John Villadsen 

Korrespondent Har du evnerne og lysten, vil vi meget gerne høre fra dig. 'Job-
Jens Peter H. Jen.~ ~ 

Skovlobcrvej 24 
UK 

tvlysundcvej 1 
Mvrdol'81ræde 207 bet' kan vi tilrette, så det passer dig. Bare du vil hjælpe. 

86 80 13 9 1 86811887 
9i20 1\Jllborg 0 . Gods-
98 15 55 58 Vores blad er vores varemærke. Både blandt medlemmer (pas-

Clau..'! H . Jensen Robin Lundquist Dame- forvalter sive som aktive), sponsorer og annoncører. Men også personer 
Bnggcsensvej 18 Rc:!tcdnvcj 91 

afdelingen 86 81 07 48 86 82 93 78 "lllY uden for klubben nikker anerkendende til vores blad. 
Jo en 1 i11 vif.\ 111111111 IH lAM 

Morten Ri~,·ig D:wid ('J:Tcen u~~ll Juul 1 kn 1 1k111~ 11 11\Y!lll l Det skal overleve. 
T)1tebærvcj :<SB Nyhojvcj 15 Vcti1lrc ,\11~ '\4 I yl I 111 1'111 IC l'I N 

H(1 HI 11 '/ 
8684 5557 86 83 10 n 86 RO Ol ·I'> 
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Bandereklamer ved k/11bh11set. 

Bandereklamer 
Vore atl.aler om handereklamer udlober for en dels tilfælde den 30 0(, % V1 L'r derfor gået i 
gang med at genforhandle disse kontrakter t>g forelobigt med et gt>dl •<0 '1 iil 11 I In !! ' 11 er sprun

get fra. 
I skrin:nde stund mangler ,.i at fi1 2 atl.aler på plads. Vi hfr ber derfor. Ul de 1111,·n·r nde atialer 
In her i mindst et år endnu. 
Nedenfor ser du endnu et uddrng af rnres bander. Den i1bne plads til ' ·11 st1 c c1 nu ogsi1 ud
Mdt. idet Silkeborg Skilte har knht denne plads 0g betalt i fom1 af d l 1w • ·1111\·ncskilt. i 
forhaven. 
Tak til vore bandesponsorer. Jeres st0tte giYer penge i kassen og en god rumme• >111kring klub
huset. 

fonnand Finn 

4 

VESTERGADEHALLENS KIOSK 
V/CHARLES DØSSING 

RWOSJ'EN JU.lJ"l.9.H . 

Succes!!! 
Ved udsendelsen affon-ige Ripost, hud vi 
medlemmerne om at hjælpe os med at ind
hente de oplysninger, som ,.i manglede for 
at kunne udfore de forskellige administra
tive opgaver, snm uvægerligt er tilknyttet 
det at drive en storklub som Fl syv lire. 
Det må siges at være en succes! Snesevis 
af ansvarsfulde medlemmer har ringet, 
postet eller afleveret deres ændring/tilfo
jelse af diverse oplysninger. Det være sig 
fodselsdata, adresse, telefonnumre eller 
aktivitetsdata. Somme har endog folt sig 

forpligtet til at info1mcn: om personlige op
lysninger så som e-mail-adresse og sko-
1;ummcr Det ser vi os fremtidigt venligst 
frnhedt. Vi er trods alt underlagt register
loven' 
1-Iermcd en tak til den rcspondc'J"endc del 
uf klubben, men samtidig en opfordring til 
de som har val1;.>1 endnu ikke at reagere. Tag 
jer lige sammen. næste gang I prover at få 
ryddet op i papirbunken. 
1 ljælp jer selv, ved at hjælpe os. 

Adm. 

Arcts Hjejle-Cup atboldes lordag den 3. August. Lige for regatta-ugen 
Dct plejer at være en god dag, hvor såvel aktive som mindre aktive spillere fra forskcl
lige klubbcr fra Silkeborg og næ1mestc opland hygger sig og lader op til efterårssæso
nen. 
Mange pakker familien samt en madpakke og laver en udflugt Andre sender familien 
i byen for selv at liste ud pi1 Stadion. Uanset hvad du foretrækkcr, håber vi meget på at 
se dig, denne sidste lordag i manges ferie. på Silkeborg Stadion til årets udgave af 
HJEJLE-CUP. Vi er nogle stykker, som ikke vil gå glip af denne dag. 

formand Fi1111 

BJpOfITEN JIU I 1996 5 



6 

Hvis tnan er t:lO år, er tnan en sensation! 
Hvis tnan er 80 år, er tnan gatntnel! 
Hvis tnan erilO år, er tnan i sin bedste alder. 

N&r unge mænd kommer i deres bedste alder, er der 
tradition for at fejre det med gode venner og an
dre drukkenbolte. 
N&r 3 unge N'ere tilsammen bliver IJO &r, m& det der
for være rimeligt og naturligt, at de fejrer begiven
heden med andre N'ere og interessenter i klubben. 
Det er derfor en stor glæde og pligt, at underteg
ne.de drenge inviterer dig - kære. læser -til 3 x tlO &r's
fødselsdag-&be.nt-hus 

LØRDAG DEN .:24. AtJGU5f Kl. 
17.00I KltJBHU5Ef, 

MARIENltJND5VEJ 33, 
5IlKEB0RG. 

Af hensyn til spiritusbevillingen bliver vi nødt til at 
lukke dørene kl.OJ.00. 
Vi h&ber at ses& mange af Ripostens abonnenter 
som muligt. 
Det gælder s&ledes b&de aktive som passive 
BN'ere, sponsorer, annoncører og andre interes 
senter. 
Vi vil byde p& lidt til modsækken og lidt mere at skylle 
efter med. 
Vises . 

Med venlig hilsen 
Eot:llen\(æ.ænde.MelS.lie11d<.&esJEn.5ALal®gto_r1JJ.a11_dE61fl 

BJpOS1'EN JIRI 1996 
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Børn i 
klub

huset? 
Vi har fået henvendelse fra bornehaven 
Færgely, om evt. leje af vores klubhus i 
dagtimerne. 
Vi har tidligere overvejet ut tilbyde klub
lokalerne til dette formål, for derigennem 
at forøge vore indtægter. Dertor hor vi ud
arbejdet et oplæg til en provepcriode, 
hvor max. 11 bom og 2 voksne i 3 timer 
dagligt han benytte klubhuset. 
Om det bliver til noget , ved vi ikke p.t. , 
men I skal altså ikke blive ovem1skel, 
hvis I kommer forbi klubhuset mellem kl. 
10.00 og 13.00 og ser en flok bom lege i 
huset eller området omkring. 
Efter en C\.1 . prøveperiode, vil vi vurdere 
om aftalen skal være permanent. 

formand Finn 

Øl
salg 
til 
Regatta 
Vi har brug for alle gode kræfter i 
regattaugen. idel vi har indgået en aftale 
med Chr. Klitte - gående ud på at stille 
arbejdskraft til rådighed i forbindelse 
med salg af ol og vand i regattaugen . Til 
gengæld får klubben en timebetaling pr. 
mand. 
Der skal i spidsbel as tningerne bruges 
mange mennesker. Derfor opfordres du 
til al mc\de 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 8 7 4 med dette projekt , kan 
du kontakte Morten Risvig eller Thomas 
Mork. 

for111a11d Finn 

BRUG DIN LOKALE 
SKILTE· OG TRYKBUTIK •.• 

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

li BURRE REKLAME 
Jembanevej ftt _ 8600 Silkeborg 
Tlf. 86 81 39 69. Fax 86 81 57 81 

RIPOSTEN Jiii i 1996 7 
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SUPER ~ SV/\NE 
KØKKENET 

Silkeborgvej 8 7 400 Herning 
Tlf 97 2 1 55 11 Fax 97 22 46 7 1 

NYGADE 36, 8600 SILKEBORG TLF. 86821316 

BANK 

bent a. andersøn 
Mit.VVS-li•'' ................. 
~ 10. HOO~ Ill. 86827 5 66 

BIKUBEN GIROBANK AIS 

RIPOSTEN JI 111 1996 

~Johansen 
Nyt.,. Specialoptik 
!-*'I,,,,..._ . .......... ~-11111.-.... . ...,........,.. . TI'- 86821483 

m
·~ ru 

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 
Oalvejen 165..... .. .. . • .... . 86 81 05 57 

~·~~ f J ··v- IL . -

~-~~ 
~ CITROBf~~ 

FbulMunk! 
THRIGESVEJ 1 . 8600 SILKEBORG 

TLF. 86 82 27 00 

KJELLERUP 
HVIDEVAAESERVICE 

BJØRN HOLDT 

Fuglemosevej 34 
Tlf . 86 88 23 48 

9 



Thors-Cup ... 
Hvad er nu dct'r? Har klubben skiftet sponsor 
ellerh\'a · .. 
Næ, overskriften hentyder s.'1mænd blot til at vor 
gamle nordiske o,·ergud, na-r haYde overtaget 
st)Tingen under afviklingen afYor legendariske 
C/\RLSBERG-CUP den 8ndc Juni. Sleipner & 
hans rytters !'a_-rd over himmelll\·:dvingen kom 
foretri:1cnde tæt på Stadio Communalis efter 
nordpå at hm·e standset trafikken: s!l\·el den med 
rug.brods- som med brændstofmotor. Dette ' bv 
courtesY or Carlsbergs udsendte i Viborg. I-Ians 
opringning gm· oYervejelSt.'r. efter krisernode hos 
de ansvarlige for Carlsberg-Cup ·s sikkerheds
mæssige afvikiing, om at evakl.1ere samtlige til
stedeværende. Men h\"(>rhen·) Ol teltet Yar prop
pet til bristepunktet. & der ,·ar kun fii minutter 

igen for korttidsprognosen forudsagde at ham
meren fra Kronjyden ville svinge over de tapre 
fodboldhelte. som uagtet faren ka,,mpede for 
Tihhc's trofæer Til sidst skar Bergwald igen
nem: 'Det kan \'el hojest koste lidt vand i oliet, 
& hvem smager forskel på dette !Temskredne 
tidspunkt?" . & derved blev det. At der så nok 
var enkelte som tillagde den kraftige vind i de 
30-40 sek den stod på, et hav affejlafleveiinger 
samt ad~killige væltede 0lglas, er så en anden 
sag. Faktum er at dommertriaden mistede en
kelte resultatsedler til l)fonens( ... ?) nåde. men 
et sædvanligt medleYende publikum lod intet 
resultat , ·ære upåagtet. Derfor må folgende si
ges at stå for troende: 

Showturneringen: 

Pulje 1 
Kings Puh !Op 
Ornecafeen 9p 
Stokrosen Sp 
Hærvejskrc>cn 4p 

Pul_je2 
Ejstrup Kro !Op 
Smøgen 7p 
Den Våde Hone 7p 
John ·s Bodega 4p 

Pulje -t (de lidt mere seriø~e end de 
andre): 
Ejstrup Kro I Sp 
Picasso I Op 
Afrodite 0p 
Målet 6p 
Smog.en 4p 

Pulje3 
Målet 
Hyttefadet 
Cate Huset 
Spar 2 

Resultat i slutspillet 

10p(+2) 
!Op(+!) 
6p 
3p 

King ·s Puh 4p 4-3 
Ejstrup Kro 4p 2-1 
Målet Op 
Vinder: Kings Pub med flest scoringer 

DART 
Semifinale 
Hæn·ejskroen - Cafe Huset I 1-3 
Hokeren I - Cafe Huset 2 3-0 

Finale 
Hokeren I - Cafe I-luset I 1-3 

874 takker Carlsberg for et som sædnnlig , ·elni\·iklet arrangement. 
P.S.: S:ifremt der blnndt de deltagende mangles en Basta cvkelnogle. kan den nthentes hos 
874 's administrntion . Dommerhordet. 

JO BIPoS']'EN JI 111 1 996 

I landboldsæsonen starter i slutningen ar ~p
tembt:r. 
Der er desvæm.: ikk..: lvkk..:des for us at skulk 
en brugbar t.ræningsti.i , h\·orfor , .i er ov..:rladt 
til træningskamp<:: hos by..:ns ovrige hold. 
Det \'il vore nye kontaklji..:rsoncr mask..: ar
rangere·1n 

Håndbold 
1-krudoY..:r Jurv..:ntes savd dame- som h..:m!
afdelin!_!en at indkald..: til opst<ll'tsmode i for
st.: dd uf s..:ptember mimed. 
D.::r vil komm..: ..:t opslag pa opslagstavlen mal 
dato og klokkeslæt. 
Har du ikk.:: tidlif,er.: spilkt hundbold i 87 4, 
kan du kontakte unden..:gnede dkr en af 
kontaktp..:rsoneme. som er: 

Li~lolle Herle\· (86800605) i dameafddigen 
l'er Dudund t868 I 5737) i hem.:afddingen 
l:k1my Ru1m ( 868158-16) i oldboysaJClelingcn 

Hvis næste nu1runer af Riposten komm<::r pi1 
gaden ind~n handboldstarten og alkrhdst in
d..:n o\'<!nnæn11<.: mod..:r, vil I blive orienteret 
herigennem. 
Vi skulle gem'-' ha\''-' c:n god Ol:\ prubkrnfri 
handboltbæsl>ll. 

.for1111111dFi1111 

RIPOSTEN Jiii I 1996 11 



På Århusbakken, det er den ll'll::1::11::11~:4\,:,,, ,,,: .. ,.,., ... · 
bakke som man kører opad ·· ·· ::::r· 
når man skal til Århus, lig- \\jj\\ 

ger Bakkegrillen. ::::::. . . 
Det er et gemytligt sted. Der 
kommer en masse menne
sker. Man kan nemlig både 
spise der og samtidig sidder 
inde i 'klokken ' (slyngel
stuen, red.) og få en lille en :::@fM::t:::::l:t'': 
til halsen. En udmærket 
kombination . Bare spørg 
Svenne. 
lndehaveren Børge Hansen, 
sørger sammen med en 
fuldtids- og 3 hjælpepiger 
for, at grillpølserne får lige ]HL. 
meget på begge sider. i:::::m,,, __ ,,,,.. ··. · ... 

Der er stille og roligt udvi- sken. Samme Børge er for øvrigt 
det og omforandret siden sikker mand ved SIF's hjemme-
starten i 1992, da Børge kampe og naturligvis ligeså sikker 
med rystende hånd langede efter kampen i B74's klubhus, når 
den første ' høker ' over di- modstanderne skal svines lidt til , 

12 Brposn:N Jiii i 1996 

og SIF's dyder fremhæves . Eller 
omvendt. .. 
Det er kommet Børge for øre, at 
874 har problemer med navngiv
ningen af vort klubhus . For at få 

en ende på den diskussion, 
har Børge anparter og ban
dereklamer i et omfang, så at 
han på et tidspunkt simpelt
hen har anpartsmajori-teten. 
Vort klubhus vil dernæst 
komme til at hedde 'Grill
bakken'(!!!), hvis ikke vor 
dynamiske bestyrelse gør no
get. Nej , spøg til side. Vi er 
meget taknemlige over den 
massive støtte vi har modta
get fra Børge og Bak
kegrillen (også tak til søens 
folk og Svenne), men husk 
at støtte den anden vej, folks 
- støt dem der støtter os. 

Søren A. 

BJpOSJ'EN Jiii i 1996 13 



Peters Pen - SPORTENS VEN 
PRESSEBUREAUET SILKEBORG 
TORVET 9. TLF. 86 82 48 11 ;~ 

Dan s~: P. r1-:11ex :- & ln;~orkonto; a: 194 5AI~ 
Aoote,.;:~ : MA,:.. in~e:i101e~ rR· 

Mariehøj Murerforretning 

KIS-
Kaj Jørgensen 

Solhø1sve1 11 8600 Silkeborg 
Alt murerarbejde udføres 

Nybygninger - Tilbygninger - Reparationer 
Storm- & Forsikringsskader 

I so-kærn 
Slort som smal · når del skal være godt 

Tlf. 86 811504 . Biltelefon 30 86 06 95 

Det handler om at være • 

Søren Sandvad 
Assurandør 

ex pert 
... --- ---------- ---T 

pub Bindslev Plads 18 
8600 Silkeborg 
Tlf. 86 8119 69 

v STYRKER KULTUREN V 

DlNER TRANSPORTABLE 
Vestergade 73 Silkeborg 

TLF. 86 82 94 15 

BJpoS'J'EN Jill.I 1996 15 
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~lff& 
KUNSTHANDEL 

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

NYGADE 26A - 8600 SILKEBORG 

vi Henrik r)eldgaard- den bedste hø;re wing I 874 håndbold 

VESTERGADEHALLENS KIOSK 
V/CHARLES DØSSING 

SILKEBORG KONTORASSISTA.NCE 
Nygade 12 · 8600 Silkeborg· Tii. 86 80 49 00 · Fax 86 80 '19 09 

~Johansen 
N)'IQD Specialoptik 
Henlq-.v-v-.......... --.-..-...111. 86821•81 

. v STYRKER KULTUREN V 

BJPOSTEN Jiii i 1996 

• 
Ørn sø 

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

SEJLING CLAUSEN 
REVISION-% 

Sondergade 13 
Bo• 825 8600 Silkeborg 

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

LORD•LSOll --·---5-tWirWJ UIM. 

"INTERSPOIU" 
BØGILD SPORT 

RJpOSTEN J1 ll I 1996 17 



Veteran nyt: 

Sex på jernet 
Mens Riis, Rolfog rødderne kører de franske landeveje tvnde, tager veteranernes Tour-mand
skab sig et velfortjent sommerferiehvil efter et forår, som blandt mange andre opmuntringer 
bragte det ene målorgie efter det andet. Helt i orgiernes ånd sluttede verdens største drenge
hold da også sæsonen med sex point. 
Det suverænt mest orgasmatiske orgie fandt sted på de visne stepper uden for Oversumpen, 
hvor opgøret mod Funder bød på hele IS mål - ,; no.iedes beskedent med at tage os af en 
tredjedel af sconngeme - samt et comebackwards til selveste hr. fonnanden, der Mrnovenikobet 
stod for to af de særdeles kunstfærdige mål, veteranholdet skabte i den kamp. 
I det hele taget har det i forste omgang været det kunstneriske indtryk, holdet har lagt sin 
meget store vægt på. 

Kampen mod SfF, som faktisk var totalt ned~pillet, viste, at holdet besidder nogle hidtil godt 
skjulte, tekniske kvaliteter. Desværre havde holdets Schmeicel en meget gavmild dag, og fra 
sidelinjen lod kommentarerne, at han passer bedre i sine vanlige klummer. 
Med Nordeuropas bredeste trup er det lige netop lvkkedes at stille hold hver gang - seh-om 
skadeshsten efterhånden er alenlang. Men efter sonunerferien skal alting nok blive bedre .. 
vi går efter pokalen igen i år. 

plo 
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Keeping up appearances 
Fint skal det væ 
I gamle dage da , .i i 1374 havde Sumpen -
altså den oprindelige Sump, da var der rigtigt 
klublivtil. 
Dengang levedes efter det anerkendte princip 
om, at hvor der handles. der spildes - og ko
ner og kærester var overhovedet ikke i t\·id . 
om man vitterligt ha\·de været i Sumpen. 
Der var en helt speciel aura omkring "'11 . n{\r 
man havde aflagt hesog i Sumpen. Man fik 
masser af plads omhing sig, og frie udfold
elsesmuligheder. når ens beklædning udsendte 
de karakieristiske aromastoffer - tænk engang, 
et liv i ubetinget frihed . 
Nu om dage er forholdene helt anderledes. Nu 
er der skam ansat rengøringspersonale, der 
sikrer at har man blot en enkelt gang tilfæl
digt frekventeret klublokalerne. dufter man så 
langt væk af skvllemiddel og andre rengoring
sartikler, at det bor gore ethvert rimelig for
nuftigt hindefolk mistænksom. 
Dette forhold er et udslag af Finn fomems 
umanerlige hang til det velfriserede. 
I gamle dage da vi i B74 hnHle Sumpen -

altså den gamle Sump , da var der rigtigt 
hestvrelsesli\' til. Dengang var det frit kort
spil. lystig tale og kammeratlig dunken i rvg
gen, der prægede best:>Telse~moderne . mens 
man hurtigt aftalte, hvem der skulle vride de 
sidste kroner ud af medlemmer og annonco
rer. 
Nu om dage er forholdene helt anderledes. Nu 
er der skam ansat en administrator, og der er 
strategisk planlægning, sponsorships og ad
ministrative papirgange. der tvnger de grå 
mapped\T, nltr der er indkaldt til koordi 
nationsmode i st\Tegrnppen 
Endnu et udslag af Finn Fornems umanerlige 
hang til det \'elfriserede 
I gamle dage da , .i i B74 havde Sumpen -
alts<i den oprindelige Sump. da var der rigtigt 
ude nd orsliY til. Dengang bar ude noms-

__,.- '? :~: 

~r_J . 

arealerne tvdeligt præg af et særdeles aktivt 
fritidsliv, der udfoldede sig efter det aner
kendte princip om. at naturen er til for at blive 
firng:t 
Nu om dage er forholdene helt anderledes. Nu 
er der skam ansat en havemand. der sikrer at 
hverken de anrettede rosenbede. den trimmede 
græsplæne eller den klippede ligt151erhæk på 
nogen måde \ 'irkcr anstodelig på det bedre 
borgerskab. 
Endnu et udslag af Finn Fornems umanerlige 
hang til det \'elfriserede. 

I gamle dage da vi i B7 4 havde Sumpen -
altså den oprindelige Sump. da var der rig
tige formænd til. Formændene \·ar mænd af 
folket. Mænd der skældte og 'mældte, prn
stede og stønnede. svedte og fros - ja endog 
tog bad sammen med ganske almindelige men
nesker. 
Nu om dage er forholdene helt anderledes. Nu 
er en formand skam en person, der skri\'er 
læserbre\'e til avisen. forer ret~sager mod ube
midlede gvmnastikforeninger, spekulerer i fast 
ejendom og holder alenlange taler ved promi
nente selskaber. 
Det eneste der kan o,·erraske , er at Finn 
Fornems personlige fremtoning ikke bærer 
næmeYærdig:t præg af hans umanerlige trang 
til det velfriserede. NHB 
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Det var fa'me 
hyggeli t, du! 

Fuicchhhh .. Hvad var det? et var sgu' ens verden, vil vi kort se på hvordan det 
forårssæsonen som for forbi. 11 kampe egentligt er gået foreningens mange vel
som man havde glædet sig til. Væk. For- trimmede hold. 
svundet i historiens sorte hul. Pludselig I. holdet har, efter en formidabel start, 
er det blot en lille mikroskopisk del af al- fundet sig en nogenlunde lun midterplads 
verdens fodboldhistorie, en lille brik i i serie 4. Det er en meget lige kreds, hvor 
universets utallige mængder af forårs- hvert point skal skattes lige så hojt, som 
sæsoner. Men inden vi fortaber os i poesi- en kold Carlsberg blandt 37 lunkne. Jeg 
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tror at vi skal screw down the expec
tations , og så håbe på og regne med. at vi 
også næste år har vores I . hold i serie 4. 
I ovrigt forlyder det jo så, fra spiller
handlernes gråzone, at klubben har skilt 
os af med 2 af profilerne (godt nok ikke 
særligt konne, men alligevel). Fede, an
forer og indpisker, er blevet solgt til Skals 
og Allan Hansen er overtaget af Ans GF. 
For overgangssummen vil klubben inve
stere i en Yankiebar og I 0 stk. kridt til 
poolspillet. Vi ved at Fede er tabt for for
eningen, men håber at det må gå ham vel 
og i ovrigt regne med et rigtigt passivt 
medlemsskab fra hans side. Lykke til 
Fede It 
Hansen kan vi jo altid håbe skifter me
ning. Når du alligevel ikke træner. kan du 
sgu· ligeså godt spille heri Hvis det ikke 
er lokkende nok, må du selvfolgelig også 
have al mulig held og lykke fremover. Vi 
regner også dig og din lille krop som pas
sive. 
2. holdet gik ned i de sidste 2 kampe, men 
oversomrer alligevel på en opryknings
plads. Del har fungeret utroligt godt på 
holdet, selvom der selvfolgelig har været 
et par, lade os kalde det episoder, men 
lad nu det ligge. Her vil jeg ikke frem
hæve nogen specielt, bortset fra Frede 
som ser ud til at han har fået sit 9. fodbold
forår. Samtidig er det rart at se, at det 
ikke er på målmandsposten 2. holdet (el
ler I. eller 3. holdet for den sags skyld) 
går ned. vi har nemlig 3 meget gode mål
mænd, som skiller mellem holdene, som 
slanger skifter ham. Også har vi jo også 
Pedersen .. 
3. holdet ligger i den tunge ende, men det 
bliver der snart lavet om på, nu med Man
ses genfodsel. Sammen med de ovrige 
skakdrenge (minus Frede Farmand) og 

mange andre etablerede 3. holdsspillere 
bliver efteråret tiden til ' at redde sig i 
land ' . 
4. holdet spiller i hverdagsrækken. Nogle 
ordentlige nogen påkassen bliver det til, 
men samtidig deler de også nogle betrag
telige oretæver ud. Hvorom alting er, så 
tages det altid med godt humor. nojagtig 
som 3. holdet gor det. Det vil vi gerne se 
på I . og 2. holdet også. Der kniber det 
lidt. 
For oldboysholdene går det noget la-la -
rent sportsligt. 
1. holdet har spillet nogle drommekampe, 
men har ikke formået at omsætte de 
mange chancer i mål. De har også spillet 
nogle forfærdelige kampe. men heller ikke 
her formået noget som helst. Det sker i 
efteråret! 
2. OB triller bogstaveligt talt derndad. 
Runde, trinde mennesker optræder på 
dette hold, men de omsætter til gengæld 
chancerne i mål. Det kunne være 1. hol
det kunne lære noget her. 
Veteranerne er en historie for sig selv. Læs 
andetsteds i dette organ. 
Så har vi damerne. WOW 1 uafgjort re
sten lutter sejre . De går direkte fra 
håndboldbanen efter nogle nervepirrende 
oprykningskampe (de spillede vistnok et 
sted mellem 12 & 15) og ud på græsset 
og sejrer sig bare igennem hele svineriet. 
Og de hygger sig. Siger de. ' Vi behoves 
ikke 20 bajere for at have det sjovt', ly
der det sukkersodt fra skribentens søde 
hustm Det behoves vi ikke at lære af1 I! 
For som det jo så klogeligt lyder fra en af 
verden store filosoffer, Ø.L. Bayer: 'Mor
skab uden spiritus er falsk, så hellere spi
ritus uden morskab· 
Vi ses til efteråret. 

Mark 

RJP«M1EN Jill I 1996 23 


