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KLUBBLAO FOR BOLDKLUBBEN AF 1974 - SILKEBORG 

11. årgang, nr. 3 - Oplag: ca 248 stk. 

Carlsberg Cup blev igen i år en stor succes. 
Tak til Carlsbergs Silkeborgdepot og til Fætter BR, som 
lu.•r er omringet af forventningsfulde børn 
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HVEM SKAL ~LUS~ Veteran- Chef-:øi-t afdelingen administrator 

JEG TALE Kim Konnerup-Møller Jesper "Bino" Berg 

MED?? ~kn~O~ Almindsøvej 30 Vestre Alle 46 
86 82 48 04 86 815818 

TIDER: Harienlundsvej 338 

Sponsor-Tlf.: 86 81 53 57 

Håndbold- udvalg Vi glentirler nogle gange at læne os tilbage og nyde tilværelsen. 
afdelingen At leve i nuet og skubbe bekymringerne i baggrunden. Ofte kræ-Finn Herlev 
BennyRønn Aabenraavej 83 ver det et lods ir .. " at tænke positivt. En sjælden gang bliver vi 
Lyngbygade 69 86 80 06 05 

- på brutal vis - mindet om at livet ikke er en selvfølgelighed. 86 815846 
Henning Nielsen 

Per Riemenschneider Falstersgade 12 
Vestervænget 29 86 82 67 54 Den 12. Juli 1996 fik vi eli sådan påmindelse. Vi kunne i alle 
86 81 48 25 

medier hØie og læse om den tragiske ulykke i Frankrig, som Morten Risvig 

Bestyrelsen 
PerDuelund Tyttebærvej 35B betød B74'eren John Larsens dØd. Støtte- John Pedersen Udgårdstoften 22 86 84 55 57 

foreningen 
Skolegade 53, l.lv 86 81 57 37 

86 81 47 54 Lars B.R. Nielsen 

En livsglad ung mand, som vi alle holdt af!! Formand Damer: Frederiksberggade 68 
Finn Herlev Formand Bjarne Davidsen Liselone Herlev 86 81 29 87 
Aabenraavej 83 Christian Simonsen Fyrrehøjen 7 Aabenraavej 83 
86 80 06 05 Skovløbervej 24 86 83 75 74 86 8006 05 Ufatteligt. Hvor kan livet være forfærdeligt. 

86 80 13 91 Redaktion 
Næstformand 
Thomas Jensen Stephen Knudsen UK- Ski- Ole fredaktør I den samme periode blev en anden dansker konge på Frankrigs Vest re Alle 34 Sanatorievej 14 Oldboys Thomas Jensen 86 80 05 49 86 82 81 39 afdelingen Vestre Alle 34 landeveje. Jeg havde lidt dårlig samvi~ighed over at juble over 
Kasserer Finn Laursen 86 80 05 49 

denne historiske sejr. Kunne jeg det; når jeg lige havde fået med-Klavs Kjærsgaard Christian Simonsen 
Lars B.R. Nielsen Møllegade23 Vinkelvej4 

Skovløbervej 24 Fotograf og erhvervs- delelse om Johns dØd?? Frederiksberggade 68 86 80 18 98 86 82 02 JO 
86 81 29 87 

86 80 13 91 reporter 

Jens Kristian Hjorth Klavs Kjærsgaard Søren Adsbøl 
Jacob Paludansvej 52 Keld Herlev Bindslevs Plads 18 Møllegade23 

Park- 86 81 25 26 Kan sådan en sejr - set i dette perspektiv - ikke være aldeles Rudbølvej 30 86 81 65 17 86 80 18 98 
86 81 59 14 forvalter Redaktionschef ligegyldig? 

Kasserer 
Kamp- Finn Herlev Kresten Knudsen Jørn Andreasen 

Knud Gud Larsen Aabenraavej 83 Frejasvej 90 Vidarsvej JO fordeler Karlskronavej 8 86 80 06 05 Umiddelbart, jo. Men uanset hvor tragisk og ulykkelig en hæn-86 82 62 53 86 81 57 99 
86 82 64 70 

delse vi kommer ud for, så er det vores pligt at leve videre. Vi 
Christian Simonsen John Villadsen Korrespondent 

Skovløbervej 24 Mysundevej 1 Jens Peter H. Jensen skal og må gerne sørge, men vi må ikke gå i stå. Vi har alle noget 
86801391 UK 86811887 Myrdalsstræde 207 

Gods- 9220 Aalborg Ø. at leve for. Men husk at leve i nuet. 
Oaus H. Jensen Robin Lundquist Dame- 98 15 55 58 

Frederiksberggade 56 Resedavej 91 forvalter 
86 81 07 59 86 82 93 78 afdelingen TRYK: Vi mindes John et andet sted i dette nummer af Riposten. Jørgen Risvig BURRE REKLAME 

Morten Risvig David Green Lissa Juul Henriksen LAYOUT: 

Tyttebærvej 35B Nyhøjvej 15 Vestre Alle 34 Rylevej35 PETERS PEN 

86 84 55 57 86 83 70 72 86 80 05 49 8682 31 27 
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Da01ehåndbold 
Håndboldsæsonen står for døren. 
Succesen fra sidste sæson skal følges op. 
Måske kulminerende med en oprykning. Hvem 
ved? Selv om damehåndboldholdet primært 
består af ældre piger, som kun ser frem til 
overgang>alderen, kan vi konstatere, at enkelte 
stadig er kønsmodne. Allerede inden sæson
starten, har flere af de bærende kræfter med
delt, at de ikke ser sig i stand til at spille i 
denne sæson på grund af uforsigtighed i som
mervarmen. 
Selv om andre af de 'gamle' igen har meldt 
sig under fanen, ser der ud til at holdet træn
ger til supplering. 
Derfor tilbyder B74's damehåndboldafdeling 
interesserede piger i alle aldre en stamplads 
på klubbens succeshold. 

Henvendelse sker til Liselotte Herlev eller 
Lissa Juul, som også forestår kontrakt
forhandlingerne på klubbens vegne. 
Vi håber og tror på, at vi får et slagkraftigt 
hold i sæsonen 1996/97. Sponsormæssigt er 
holdet sikret godt med en ny aftale med Torve
centrets Frisørsalon. 

Herrehåndbold 
Herrehåndboldafdelingen har fået ny ledelse. 
Per Duelund har afløst den langtidsskadede 
Lars. Duen får hjælp af navnebror Riemen
schnieder på serie 3 holdet og Benny Rønn 
på OB-holdet. 
Vi håber på lidt mere diciplin i den kommende 
sæson. 
Det er ikke lykkedes for os at få en trænings
tid, som vi kan bruge til noget. Derfor må vi 
satse på et par træningskampe og ellers spille 
os i form. Det forventes dog, at alle er i be-

siddelse af sædvanlig grundkondition. 
Skulle der blandt læserne eller disses bekendt
skabskreds være håndboldglade mænd, som 
kunne tænke sig en afslappet form for hånd
bold, er man meget velkommen til at kontakte 
ovennævnte, som kan oplyse om mulighe
derne for at få ambitionerne indfriet. 
Lad os hjælpe hinanden med at få en god og 
problemfri sæson. Holdet har fået en ny spon
sor, Nybolig, og der forhandles fortsat med 
Mazda om forlængelse af deres aftale. 

VESTERGADEHALLENS KIOSK 
vi Charles Døssing 
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TIL 
-DE DER MØDTE OP 
-DE SOM HJALP 
-DE SOM - SAMMEN MED ANDRE - BE-
GAVEDE OS 
-DE SOM BLEV HJEMME 
-SKADESTUEN 
-FAMILIE OG VENNER 

UDEN JER HAVDE VI IKKE FÅET EN GOD 
OG HYGGELIG AFTEN MED RIGELIG 
MAD OG ØL. 
VI HÅBER AT KUNNE VENDE TILBAGE I 
ÅR2006. 

Spjald, Niels-Henrik og formand Finn 

BRUG DIN LOKALE 
SKILTE· OG TRYKBUTIK •.. 

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

IURE REKLAME 
Jembanevej 67 . 8600 Silkeborg 
T1f. 86 81 39 69. Fax 86 81 57 81 
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SVANE 

KØKKENET 
5ilkeborgvej 8 7 400 He<rung 
Tii . Q7 21 55 11 fax Q7 22 4b 71 

NYGADE 36. 8600 SILKEBORG TLF. 86821316 

bente.anderaen 
eut.VWlt•T 'w.m"r '•" 
~ 10.HOO•i'lla e. 1'1. 86827566 

BIKUBEN GIROBANK AIS 

BANK 
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/ . ..,-- - --_,.." -~ lt)v---°"\_ m;ur ............. . " · - ---, 
"" I f - .. - IJ·-~ 

ilt c1TRO 
.. ·.·.- · . ....,...__~ 

N ~~-~~~~ lbulMunk! lETGENSVEJ 30 · 8600 SILKEBORG 

THRIGESVEJ 1 _ 8600 SILKEBORG 
MALERARBEJDE 

TLF. 86 82 27 00 af enhver art 
Udlejning af lift 

KJELLERUP 
TLF. 86 80 30 88 HVIDEYAAESERYICE 

BJØRNHOLDT Telefax 86 80 30 89 

f"uqlell\Osevej 34 
- Fouetninost. B. J. PederSl!n 

Dalvejen 165 ...... .. ........ ........ ... ... 86810557 
Tlf. 86 88 23 48 

~~.~~~·~····························· · 
~ 9, 8600 Silleborg 
Tlf. 86 82 09 SS. Fu. 86 82 66 18 

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

NYGADE 26A - 8600 SILKEBORG 
KUNSTHANDEL vl Henrik r]eldgaard- den bedste højre wing i 874 hdndbold 

~ Johansen 
Speciak>ptik NJllJll 

......,........._ ............. ..,.....," lllMll . " ........ . "_ 8682148] 
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Ny 
kasserer 

iB74 
Som enkelte opmærksomme læsere 
har lagt mærke til, har vi haft vagt
skifte på kassererposten i b74. 
Fubs har ønsket at trække sig, da ti
den ikke mere tillod at yde det ar
bejde, som hans samvittighed for
langte . 
Det er dejligt, at man kan og vil drage 
konsekvensen i sådanne tilfælde såle
des man undgår kaos. Samtidig,giver 
det rig mulighed for at sætte den nye 
kasserer ind i arbejdet. Fubs har såle
des lovet at stå 'standby' for Lars'BR' 
_Nielsen, som nu er kasserer i B74. 
Endvidere håber og forventer vi, at Fubs 
forbliver i bestyrelsen, så vi stadig har 
en mulvarp på den kommunale admini
stration. 
Velkommen til BR, og en stor tak til 
Fubs for din indsats som kasserer. 

formand Finn 

HJERTESUK .... 
Hermed en opfordring til alle 
bidragsydere af indlæg til Ripo
sten: Adskillige skriftlige indlæg 
bærer umiskendelig præg af at 
være skrevet på computer. Det vil 
være en kæmpe hjælp, om I i ste
det for at fremstille et print, læg
ger testen på diskette & ind
leverer den. Denne vil naturlig
vis blive returneret efter endt 
brug, hvis det ønskes. 
Dette vil spare redaktionen for man
gen en musealbue, smertende nakke 
& adskillige timer ved skærmen 
(samt læserne for at kunne klandre 
andre end den pågældende journalist 
in spe evt. taste/stavefejl... ... ) 
På forhånd tak!! 

Redaktionssekretæren 

John Larsen er død 
Vores g~e ven og ka~merat John er død. På en ferie til Frankrig, omkom John ved 
en menmgsløs og tragisk drukneulykke. John var en dejlig og positiv person. Aldrig 
et s~~t o~st_ød fra ham, hverken på banen eller udenfor. Altid kunne John se det 
pos1t1ve 1 s1tuati~nen og få de folk som var omkring ham til at trække på smile
båndet. Det er v1 mange, der kan lære meget af. John fik desværre ikke lov til at 
føre sin positive og livsglade væremåde ud i livet længere end til sit 22. år. Lad' os 
derfor leve videre i hans positive ånd; det ville John have ønsket. 

Vi vil alle savne ham. Æret være Johns minde. 
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Hjejle Cup '96 
Hjejle Cup'en blev i år af
viklet lørdag d. 3. August 
med deltagelse af 6 senior
hold og 3 oldboyshold. 
Det var desværre ikke mu
ligt at stille med 4 damehold 
i år, men vi tager revanche 
til næste år, hvor vi også 
påtænker at invitere nogle 
veteranhold (primært for at 
udbygge omsætningen af et 
bestemt produkt fra 
Carlsberg. Ideen kom, da vi 
hurtigt kunne se på Sjæfen 
at 3 ugers ferie lige var star
tet) 
De deltagende hold var: 
Seniorer: Resenbro, ABK, 
KFUM, HA85, Laven/Linå 
ogB74. 
Old Boys: SB, Gødvad, 
B74. 
Der blev spillet en masse 
gode kampe (hvor var Radio 
Silkeborg?) og flere af hol
dene gav udtryk for at det 
havde været en god og hård 
dag og ville meget gerne 
være med igen til næste år. 
Stillingen blev således at 
B74 slipper for at pudse 
pokaler fra Hjejle Cup-en 
'96, idet de var så beskedne 
at indtage sidstepladserne i 
begge rækker. KFUM vandt, 
med Laven/Linå og HA85 
på de næste pladser. I Old 
Boys-rækken vandt Gødvad 
foran SB og B74. 

Jørn 

mlØ_?~~:,,_, 
,::. __ ?: ·--··i 
: : : : : - ·~~:.~r 
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Mariehøj Muretforretning 

~ 
Kaj Jørgensen 

Solhlljsvej 1 1 . IØlO Silkellolg 
Al rnuterarbefde udllNK . 

Nybygninget -Til~ -Repamoner 
storm· & Fe>rs*ringsskadel 

I~ 
9"'".., ..... "t*llllW•gad 

Tlf. 86 811504 . Biltelefon 30 86 06 95 
Dansf. Ati<lteit:· & lngeniørkontor a: 1945AI~ 

Arecne.c:. · MAA . jopEmorer FR 

Det handl~r om at være • 

Søren Sandvad 
Assurand01 

e>epert 

10 

( .Yr,Jir/'\) Bfedet hvor 
\PUB / 1Ha11 IHOdeg ! 
~/ 

ALOERSLVSTS FESTLIGE HJORNE 
BorgerE<.da 111 . 6600 Silkeborg 

TELEFON 86 80 58 57 

•cHEFRORREN X KOLDT & VARMT 
• //,"/ ",/ "/ /, ffH I 

B~rgc·gado 111 BSCO 5 :>ctorg 

TELEFON 86 BO 57 53 

Pelers Pen - SPORTENS VEN 
PRESsEBUREAUET SILKEBORG 
TORVET&. TLF. 8112 4111 
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pub Bindslev Plads 18 
8600 Silkeborg 
Tlf. 86 8119 69 

V STYRKER KULTUREN v 

RNEGRILLEN 
DINER TRANSPORTABLE 

Vestergade 73 Silkeborg 

TLF. 86 82 9415 

RIPOSTEN - SEPTEMBER 1996 11 



Fra en landsbydegns dagbog ... 
Situationsbilleder og betragtninger over et klubskifte fra en 
storklub i svøb til en landsbyklub med linievogtere! 

Efter på forholdsvis smertefri vis, at have 
bragt den omsiggribende græsrodsklub B74 
to skridt tilbage i forhåbningerne om de store 
penge ude i Europa, ved at trække holdet ned 
i serie 4, forlod jeg i sommerpausen klubben, 
hvor enkelte stadig flintrede rundt med linie
vogter-drømme (utopi), og drog 
nordpå til en pengestærk landsby
klub, hvor det at skulle stille 3 kop
per ind til tepausen i 
dommerrummet har 
været en selvfølge 
så længe JBU har 
ført statistik. 
På min nuværende 
arbejdsplads Skals 
Efterskole, blev jeg 

grebet af overmod~~~~=~ 
og lod mig overtale:; 
til at deltage i 'no-
get' morgen-løb. Blot for at kunne konstatere, 
at min grundform erhvervet i de sure vinter
måneder stadig var intakt. Lige indtil om ef
termiddagen, da vi på cykel skulle tilbage
lægge 18 kilometer i Pyrenæterræn for at 
komme til en, for mig på det tidspunkt fuld
stændig ligegyldig lejr, hvor kanoroning og 
åbadning var dagens sidste program. Jeg måtte 
frekventere min sovepose i flere tempi, for at 
undgå beskadigelse af vitale muskeldele! 
Allerede der burde alarmklokkerne for længst 
have søndregungret mit naive indre, og 
drømme og intentioner om yderligere sports
lig udfoldelse resten af mit liv, burde have ind
snævret sig til sportssektioneme i mandags
aviserne. 
Men nej, hybris( overmod) er for ikke for in
genting en indgroet del af mange idrætståbers 
mentalitet, så efter en uges rekreation, påtvun
gen hvile og åndedrætsøvelser, følte jeg mig 
klar til at indtage Skals Valkyrien's trænings-

baner en solvarm torsdag aften. Alene efter
navnet Valkyrien (en af Wagners store ope
raer, der ender i Ragnarok!) burde have 
igangsat svingninger i de øverste tanke
regioner. Men nej, nej! Man ervel kåd! 
Det startede ellers lovende - blev budt vel
kommen og præsenteret af træner Ole Pretz

mann (som ikke rigtig kendte B74, men 
Herning Fremad havde han vist engang 
mødt i en serie 1-kamp ). Et net med 

lO(ti) bolde og en kurv med veste og 
toppe blev bragt ud på den tørke>- ramte og tu~dralig-nende og 

°it: . > for mig at se enorme 
,,, træningsbane. Med en 

anelse forundring og 
el allerde der blan
ede følelser iagttog 

"eg trænerens place
. ng af de førstnævnte 

og allerrede nu djævleske røde toppe og keg
ler. 
"Vi starter lige med 5 minutters løb - og 
jeg mener LØB" og han mente det sgu'! En 
augustdag i Helvede var begyndt. 
Om det var de 10 runde læderbolde eller sim
pelthen tanken om overlevelse, der holdt mig 
i gang, står hen idet uvisse, men de næste tre 
kvarters tid står som et sort hul i min hukom
melse. Jeg har før oplevet sorte huller (og det 
ved I jo), men fand'me ikke hvor jeg skulle 
løbe og svede så meget for det! Mine små 
dueæg pålægmusklerne udviklede sig til Emu
afkom, da der endelig var pause til udstræk
ning (hvad jeg rent faktisk ikke turde af ren 
og skær frygt for længerevarende læsioner) 
og introduktion af næste øvelse. Intervalløb, 
spurtøvelser, tagfat, varierende stafetter og 
lignende rædsler var nu vel overstået, og ti
den var kommet til øvelser med bold. Da jag 
nu i flere år har spillet på hold mad gamle 
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(undskyld: ældre) spillere, var det ikke noget 
nyt for mig at spille ung mod gammel - og 
efter lidt startvanskeligheder fik vi gamle over
taget, og det endte faktisk med en massakre 
af de unge af Holocaust'ske dimensioner. 
Men jeg var ramt - hårdt ramt. Da klokken 
sneg sig lidt over halv ni, og jeg stod på vak
lende Zillleben og tømte Skals og Omegns 
Vandreservoirer og blev spurt om spille
tilladelse og om jeg kunne spille lørdag efter
middag, er jeg overbevist om at træneren 
havde indtil da ukendte bugtaleregenskaber, 
da jeg hørte mig slev sige: "Ja, ja - det skal 
jeg nok finde ud af, og hvad tid skal jeg 
møde?". 
Fredagen forløb overraskende uden nævne
værdige smerter og pinsler, men lørdagens 
formiddag ramte mig som Jørn Maders møbel
banker på Hautacams stejle bjergvægge. Ne
mesis var ankommet! 
Jeg overvejede seriøst egenhændigt udført 
dobbelt benamputation eller et momentant 
anfald af hukommelsestab, men da den 'offi
cielle' spilletilladelse fra 874 lå i postkassen 
overmandede den olympiske det-gælder-jo
om-at-være-med-ånd mig, og jeg begav mig 
optimistisk over til serie 5 kampen mod 
Aalestrup. 
Under omklædningen var mine tanker i den 
grad rettet mod grøntrøjehaderen over alle 
grøntrøjehadere, Lal! Jeg iførte min dyb
grønne løstsiddende strømper, halvlande nær
mest neongrønne Hummel-benklæderogsom 
det sidste clou - den kortærmede græsgrønne 
PVC-trøje med brystreklamen Super-1; Skals 
Købmand! Hvad siger du så, Lal? 
For flere af mine holdkammerater var 

frustrationerne store og bitterheden bredte sig, 
da serie 2 brugte alle deres udskiftere, ingen 
på tilskuerpladserne kunne/ville/måtte spille 
netop den lørdag eftermiddag, og vi derfor kun 
var 11 spillere. 
Men det var jo absolut ikke noget nyt for mig 
-jeg kunne bare se muligheden for ikke at blive 
taget ud for dårligt spil! Og hvilken debut -
efter 70 sekunder havde modstanderne (et 
bundhold, sågar) bragt sig på 1-0, hvilket jeg 

dog ikke havde en direkte andel i. Men vi 
fik os kæmpet tilbage - vandt 3-1 og er stadig 
med i kampen om avancement til serie 4. Jeg 
fik efter IO minutter 'snakket' mig ned fra en 
plads som regulær spydspids (ja, sommer
pausen har åbenbart været hård ved min hur
tighed!} til en plads som højre midtbane, hvor 
jeg fandt mit tråd, min metier, min plads i 
classementet. 
Og efter et par fadøl til kr. 8,-(otte!} havde 
kroppen det da også helt acceptabelt, selvom 
jeg gruer for tirsdagens træning og torsdagens 
kamp mod Haubro. 
Ja - en hård start i en ny klub er forhåbentlig 
ovre, snakken i omklædningsrummeter den 
samme som alle andre steder; holdkammera
terne er flinke og venlige (som alle andre ste
der), menet par enkelte gode råd kan dog gi
ves, hvis andre går og pusler med tanken om 
et klubskifte: 

-kom evt. småhaltende til træning 
-vær klar med en beretning om en gammel 
knæskade, som forskellige 
læger og specialister bare ikke kan finde 
ud af 
-kampe om eftermiddagen er særdeles dår
lige for min kronisk bronchie-astma 
-min kone kan føde nårsomhelst 
-jeg har et uhyre kompliceret vagtskema i 
mit fritidsjob som tankpasser 
-jeg er altid bedst enten om foråret eller ef
teråret 
-jeg har en stor familie med deraf følgende 
mange bryllupper, begravelsero.lign. 
-mine nye støvler skaver 
-osv,osv,osv 

Jeg håber at alt næsten er ved det gamle der
nede i Sumpen. Glem nu ikke den traditonsrige 
Makker-Pool-Turnering (find en kapabel mak
ker, Johnny). Kan I alle have det rigtig fornø
jeligt og hyggeligt - håber vi snart ses! 

Mange glade hilsner 
Rene 'Fede' Mikkelsen 
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Tak til Niels-Henrik: 
Jeg er glad for, at det endelig lykkedes for mig 
at formå NHB til at lave et indlæg i vores 
debatskabende ugeblad 'Riposten'. Indlægget 
blev bragt i sidste nummer og indeholdt en 
skamrosning af min ringe person (hvilket sik
kert ikke har været tilsigtet). Det vil jeg na
turligvis gerne kvittere for, idet jeg gerne vil 
udtrykke min glæde over, at NHB alligevel har 
fattet noget. 
Samtidig er jeg nødt til at understrege, at jeg 
ikke er til købs. Jeg vil ikke lægge et godt ord 
ind for dig på den kommende generalforsam
ling. Du er forhenværende Niels-Henrik. 
Ellers sad vi jo stadig i lort til ørerne, og måtte 
nøjes med at spille kort, hvor vi i dag kan 
vælge mellem dart, rafling, pool, backgam
mon, 28 programmer på TV, blot at at sidde i 
den friske luft på terrassen og nyde en kølig 
Carlsberg og samtidig se fodbolden på 
træningsbanerne og glæde sig over blomster, 
planter og nabokone - eller spille kort .. ... 
Jeg har ellers kun ros til overs for det, du ud
rettede i din regeringstid. 
Tænk blot på ORGANISATIONSPLANEN. 
Det var ikke blot en organitationsplan, men 
vores helt egen plan, som endda en kort over
gang så ud til at kunne gennemføres. 
Du har endvidere truffet to meget vidtræk
kende, og - for klubben - positive beslutnin
ger, som jeg specielt vil fremhæve . 

Den første var, da duenkendte, at tingene var 
ved at vokse dig over hovedet og kun nytænk
ning og en ny ledelse kunde redde klubben. 
Du trak dig som formand i det håb, at andre 
kunne og turde tage de nødvendige beslutnin
ger i en brydningstid. Kun en rigtig mand har 
den selverkendelse. Aot, flot. 
Den anden beslutning, som var af stor betyd
ning, tog du sidste år, hvor du måtte indse at 
din indflydelse i klubben efterhånden var be
grænse til spæde forsøg på at manipulere med 
bestyrelsesmødereferaterne. Du forlod besty
relsen og overlod pladsen til yngre kræfter. Der 
~dog forskel på gavlen og sternen på et hus -
Niels-Henrik. 
Jeg erkender gerne at det kan være vanskeligt 
at følge med for alle. Du er et glimrende ek
sempel herpå. Og så er du et godt eksempel 
på, at alderen ofte giver visse erindringsfor
skydelser!! 
Kortspil til bestyrelsesmøderne!!! Det har vi 
ikke gjort siden vikingen Knud Kortspil stod 
ved roret! 
Men du er som hovedregel særdeles velklædt, 
og så har du uovertruffen formuleringsevne, 
som vi burde have udnyttet bedre. Beklager 
at vi ikke var opmærksom på denne gode side. 

Med venlig hilsen og godt otium 
formand finn 
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Der var engang 3 bjørne, der af hele deres 
bjørnehjerte ville spille fodbold på Veteran
holdet. Der var først lille bamselamsebjørn: 
Rene, den mellemste, Benny Bjørn og ikke 
mindst - men højst, Finn Bjørn. 
Deres strenge, men dybt uretfærdige mor, ville 
ikke høre tale om båld i B74. Hun havde tidli
gere hørt tale om vilde selskaber i Over
sumpen, anført af Sjæfen m.fl . 
- Uf, sagde moderen, og ledte tankerne tilbage 
til faderen, der år forinden druknede i en 
ølbeholder - faktisk forlyder det, at det tog 14 
dage at fjerne faderens smil. 
Nej - så måtte de 3 bjørne hellere deltage på 
det lokale synkronsvømmehold for barnselam
ser. 
Men disse 3 havde nu en anden plan! Under 
dække af at ville hente for 4.50 kr. vingummi
bamser i den lokale Døgner, ville de i stedet 
snige sig i Oversumpen. Efter en flot modta
gelse med humle og sejrssang, der kunne få 
regattafyrværkeriet til at ligne en fuser, var 
barnselarnserne klar til deres første udekamp. 
Enhver glatnakke kunne her se, at der var 3 
bjørne der havde poter og lapper der ville no
get. Første kamp var mod Grauballe, hvor de
res far tidligere var fundet. ~ 
At dette skulle præge bjørn il 
i negativ retning, blev hurtigt gjo 
til skamme. Under ledelse af en su
blim aJlfører (undertegnede) kunne 
bamselams-holdet hurtigt lugte 
honning i dåsen. 
Under ledelse af lille-
bjørn Rene, blev 
Grau-balle hurtigt 
sat under kon
stant pres, der 
udløste mål af 
Store Bjørn, Kre
sten Ølbamse, Jan 

Nok'så'hurtig, Stephen Berusia Dort
munder og Kristian Vægtvogter tornede 
svinet i netmaskerne, så målmanden lig
nede en praktikant hos Palles Tivoli. 
Knud Gråhårsbjørn optrådte som Den Gode, 
Den Onde og Den Knud med et bragende 
langskud i krydset. En flot fight, krydret med 
lækre detaljer og spirit, man ikke har set si
den slaget ved Helgoland. 
Moralen i historien - hvis en sådan findes: Tja 
- fodbold er mere lækkert med vingummi
bamser! 

PS: Fra sædvanlig høvisk kilde forlyder der 
igennem S.E.T., at Svend Dellepude vil af
træde i sædvanlig ung og ædruelig alder 
( rokokkotiden ), og at der i den anledning bli
ver arrangeret en Teste Moonhjerne kamp. 
Overskuddet vil ifølge Jan Mølby gå til fat
tige folkeskolelæreres fodbespisning samt 
opretning af diverse vejskilte. Nationalbank
direktøren har over Interfax udtalt følgende: 
- Finansrådet og jeg vil gerne dække under
skuddet. 
Sådan! 

Udkigsmanden 
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AFSLUTNINGSFEST. 

Lørdag d.9-11-96 kl .19 -01 
DAGHØJSKOLEN,TOLOBODGADE 29-31 

MUSIK : Troels Stærk Band 

UNDERHOLDNING: Kommerthe great pretender 
eller hva? 

AFTENENS CLUE : ? 

Dette overflødighedshorn af Toptrimmet 
underholdning tilsat oralt mulje kan af det 
latterlige beløb af 100 penge pr. person 
erhverves hos : Sjæfæen i Oversumpen. 

'flt 4U nt Met:4, ~ I 
9~. 

1>«-11 ael•k.t>•llo- ~ir: 

SJ&rtte1 ,.g gitr"e 111 "H"I" wrinn1H ; e~ nyguf'~ 
1'91 1•.S"Seri el\lflr. lian er trz:i.oe,...øc it•·e' 9j 
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SEJLING CLAUSEN 
REVISION-% 

Søndergade 13 
Box 825 · 8600 Silkeborg 

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

Ørn sø 
Døgn- og Nærbutik 

Gjessøvej l, Silkeborg 
Telefon 86 81-36 00 
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AFEN'I1N'I1NOMANS 
BEKENDELSER 

HERGE: TINTINS OPLEVELSER 

TINTIN I 
AMERIKA 

Nu skal det være slut med at leve på en livs
løgn. Jeg springer ud af skabet: jeg elsker 
Tintin. Altså ikke fysisk, da det jo ville øde
lægge tegneseriesamlingen. Nej, jeg elsker 
Tintin åndeligt. 
Hvorfor gør jeg så det? Det skyldes først og 
fremmest manglen på rigtige helte i dag. Clint 
Eastwood, der engang havde nosser, kysser 
yndlingsaversionen Mery I Streep og GRÆ
DER! (endda på grund af FØLELSER ogil<ke 
en kugle i rygmuskulaturen). Hvor er vi så 
henne. Og at vi har brug for helte i et sam
fund, hvor en voksende del af befolkningen 
synes, at Uffe Ellemann er begavet, synes 
oplagt. 
Derfor vil jeg have Tintin. Og dette til trods 
for alle de modbydeligheder, man i tidens løb 
har måttet lægge øre til fra gudsbespottende 
Tmtin-ignoranter. 
"Tintin er bøsse" . Dette er en påstand som 

intet har på sig. Jeg har i hvert fald aldrig set 
ham tungeslaske med Kaptajn Haddock (som 
ondsindede tvivlere kalder Had-Dick). Indtil 
andet er bevist, lever jeg i troen på, at vores 
unge helt blot venter på den eneste ene, og 
derfor er lidt sendrægtig med sin seksuelle 
debut med det andet køn. 
"Tintin er pædofil" er en af de andre 
modbydeligheder, jeg har måttet lægge øre til. 
Selvom dem der påstår dette, givetvis mener, 
at de med den seneste udvikling i Belgien på 
netop dette område mener at have et skudsil<
kert argument (Tintins far Herge var belgier), 
er det endnu en håbløs påstand. De drenge 
Tintin møder, behandler han som sine sønner 
-hvilket jo er med til yderligere at underbygge 
hans heteroseksualitet. Jeg tænker her på 
Tchang, som han alfaderligt tager sig af til 
trods for dennes vanskelige barndom, samt 
Abdullah, Mohammed Ben Kalish Ezabs irri-
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terende møgunge, som vor 
helt ikke er bleg for - for dren
gens eget bedste selvfølgelig 
- at give en ordentlig røvfuld 
(Det sorte Guld, side 51 ), som 
det sig hører og bør. 
Beskyldninger om at Tintin 
dyrker seksuelt samkvem med 
Terry, kan man jo også kun 
trække på skuldrene af. Hvad 
bliver det næste: at han har 
forgrebet sig på Madame 
Castafiores papegøje? 
Nok om ondskabsfulde sex
rygter. Tintin er min helt. Ikke 
mindst fordi han, sit spejder
ydre til trods, omgiver sig med 
brutale og begavede person
ligheder: Kaptajn (mere af 
navn end af gavn) Haddock -
denne prægtige havets mand, 
der ikke går af vejen for en 
Loch Lomond-whisky eller 
uhøvisk sprogbrug, der har 
fået politisk korrekte tegne
filmsskabere til at barsle med, 
at hans voldsomme bandetier skal afløses af 
steriel Glamour-tale. Dream on - Haddocks 
banden og svovlen kan ikke tæmmes. Vi el
sker jo også alle sammen de finurlige politi
tvillinger Dupond og Dupont, der vel har vir
ket som inspiration for den senere filmhelt 
Inspector Clouseau: de er kluntede, men alle 
mysterier løses. Og så er der jo det store 
naturvidenskabelige unikum Toumesol,dertrods 
professoral distræthed og nedsat hørelse er i 
stand til·at berige verden med alt fra raketrul
leskøjter og avancerede farvefjern-synsapparater 
til den allerstørste genialitet: månerakketten. Det 
geniale ligger selvfølgelig i, at den ultimative 
Tintin-historie "Månen Tur-Retur" er skrevet i 
1953, dvs. 16 år før amerikanerne kiggede forbi. 
Hvilken forudseenhed. 
Førnævnte rumekspedition er dog ikke kun 
sublim grundet sin synskhed, men i lige så høj 
grad gennem sit science fiction-drama med 
klassiske scener som Duponternes rumsyge 
med deraf følgende kraftig, farvet hårvækst, 

den modbydelige og sataniske Oberst Boris' 
brutale overfald på Tintin i rumfartøjet samt 
ikke mindst den sympatiske slyngel Wollf, der 
grundet spillegæld presses til ugerninger, men 
som til sidst tragi-romantisk ofrer sit liv for 
at vore helte kan overleve i det iltfattige rum
fartøj. Ikke et øje er tørt. 
Næh, Tintin trodser alle farer som f.eks. 
kæmpeaben på Den Sorte Ø og den amerikan
ske gangsterunderverden. Han kæmper for 
retfærdighed ved f.eks. at forhindre Kong 
Ottocar i at miste sin retmæssige trone eller 
ved at befrie slaver i "Koks i lasten" (hermed 
skulle alle påstande om, at Herge var racist 
vel være manet til jorden). Kort sagt: Tintin 
er den helt, vi mangler idag. 
Mange snakker om, at mændene skal slippe 
deres indre dyr ud. Jeg vil hellere slippe min 
indre Tmtin ud. 

JENS RIÆVERMOSEWERNER 

PS: Død over Tapioca! 
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I vores SelvService-bank, kan De hæve kontanter, 
overføre penge til Deres andre konti eller til 
andre personer, udskrive kontoudtog, hctille 
girokort og få oplysninger om Dert'$ nkonomi. 

t:l JYSKE BANK 

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

Hjemrnelavede pølsespecialiteter 

TLF. 86 84 64 24 
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SILKEBORG 
TAGDÆKNING 

~ Aut. Sikaplan entreprenører 
..__-,, ~ 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 

VILLAER - GARAGER - INDUSTRI 

lllT Til lllJS - HAVE 
Ofi HOBBY 

REIMAR 
SILKEBORG TØMMERHANDEL A/S 
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NYE REGLER 
Ovenpå det småkedelige spil ved somme
rens EM-slutrunde i fodbold, er det fra 
mange sider blevet ytret, at reglerne må 
ændres for at skabe mere attraktivt spil. 
RIPOSTEN har researchet lidt i sagen og 
spurgte en række mere eller mindre 
kendte personer om deres syn på sagen: 

Hr. Friedrich, guldsmed: Vi støtter klart 
ideen om Golden GoaJ, fordi det vil kunne 
bibringe en ikke så ringe kæde-reaktion. 
Det kræver dog, at spilleme tager sølv
skeen i den anden hånd, for ellers vil spil
let ikke blive af en højere karat. 

* 
Richard Møller-Nielsen, kommende finsk 
folkeffen de nr. 1: Jeg synes afgjort, at man 
bør forbyde angribere, udskifte målene 
med ishockeymål, lave boldene større, til
lade 5 målmænd på banen af gangen, 
bygge 3 meter høje mure omkring straffe
spa rksfel teme, minere banen samt ud
lægge spredte partisanersøm. Hermed vil 
verden først kunne se det geniale i mit 
5235-0-0 spilsystem. May the Helsing
Force be with me! 

* 
Sbuffenberg, jødisk bogholder og kasse
rer i B 74: Jeg er fand'me ligeglad. I har 
kraftedme bare at betale jeres kontingent, 
I forpulede oggenokker. Det gælder osse 
jer, der har betalt! 

* 
Stephen Stivert, formand for Dansk Ona
nist Forbund: Jeg går afgjort ind for for
længet spilletid. Vi må smede mens jer
net er stift, og det er da et forsøg værd, 

for som vi plejer at sige: går den, så går 
den! 

* 
Klavs Kjærsgård, stor: Jeg går ind for 
større mål. Mine mål er i hvert fald blevet 
større. 

* 
Peter Maler, dommer: I skal bare bruge 
maske. MASKE. Jeg går ind for flere ste
nede dommere på banen. Hov, hvad var 
det for en lyserød elefant. Det passer i 
øvrigt ikke, at jeg har malerhjerne. Jeg 
sniffer lim, så jeg har klæbehjerne! 

* 
Lykkelige Ørkensky, selvstændig er
hvervsdrivende, Pusherstreet 8, Christia
nia: Vi må eddermame ha' nogen større 
baner. Og mere græs. Og så vil vi ha' 
Kumar tilbage på grønsværen - han ku' 
om nogen skabe en kogende stemning. 

JENSWERNER 
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Nyt fra lnm1-l'r r-11fcld ingc 11: 

HV RDER 
HANDLES I 
SPILDT 
MÆLK ..... 
Den forgangne sommer har budt på nye re
korder i spillerhandler i moderne topfodbold. 
Vanviddet kender ingen grænser. Alan Shearer 
sælges for et tre-cifret millionbeløb til en mid
delmådig engelsk provinsklub, og selv Jens 
Risager tillægges økonomisk værdi . Galska
ben griber om sig. 
Også B-74's transfer-afde ling ha r haft en 

hektisk sommer med forhandlinger med stork
lubber fra både ind-, ud- og opland. Se lvom 
disse forhandlinger foregår i dybeste hemme
lighed, på kodesprog i gustne og tilrøgede lo
kaler, er det lykkedes Ripostens udsendte mod
arbejder at opsnuse nogle af de mest opsigts
vækkende nyheder: 
-En sammenslutning af serieklubber i hoved
stadsområdet tilbyder B-74 et ukendt beløb 
på 100.000 matadorkroner for at tilbageholde 
Kumars spille- og opholdstilladelse, da 
ucharmerende rygter taler om, at han agter at 
genoptage sin karriere i det sjællandske. 
-Columbia Pictures ønsker at skrive kontrakt 
med Null efter at de har set, hvordan han i en 
serie 5-kamp mod Vinderslev bragte den ædle 
sport "Fald over egen Skygge" op på et hidtil 
uset niveau. "We have never seen anything Iike 
it", udtaler selskabets direktør. Null skal in
struere en film med den nye actionstjerne, 
Bruce Wilbek. 
-Knud Lundberg Fonden tilbyder Niels-Hen
rik et velvoksent beløb for at lægge støvlerne 
på hylden, -og derefter indkapsle dem i beton 
og bly. Knud Lundberg frygter for sit efter
mæle, efter at han gentagne og flere på hinan-

den følgende gange er blevet forvekslet med 
Niels- Henrik. 
-Hells Angels FC (ikke at forveksle med HA 
85) udlover en næsten ny panserværnsraket 
og et par på ørerne til den, der kan hjælpe dem 
til at pågribe Mureren, død_ eller levende. 
Mureren selv tager den ellers nok så alvorlige 
situation med en knusende (mad)ro. "Det hele 
er en misforståelse", smågnasker den velnæ
rede ungersvend. "Jeg sagde, at jeg var vild 
med piratos, -ikke Bandidos". En talsmand for 
HAFC siger, at han håber, at der er tale om en 
misforståelse, og tilføjer: "Skal du ha' et par 
på ørerne?" HAFC kan forøvrigt tilbyde alle 
spillere med bare den mindste skudstyrke en 
kontrakt med satellitklubben AK 47. 
-Dansk Sprognævn har budt på John Sgu
fanden-ihelvedekraftedme Pedersen. "Vi har 
aldrig hørt noget lignende", udtaler en 
repræsentant for nævnet. En eventuel kontrakt 
indebærer, at John S.P. skal nedsænkes i et 
glas og overhældes med konserveringssprit, 
hvorefter han skal henstå på ubestemt tid i 
nævnets Afdeling For Ganske Særlige & Erie
stående Tilfælde. "Det med spritten lyder 
kraftedme lovende, satanfandensgu", siger 
John, der gerne vil være anonym. 
-Pronto Pizza ønsker at indgå en tre-årig af
tale med Dave, da firmaet har haft dårlige er
faringer med knallertbudene. Det har ikke 
været muligt at få Dave til at stå stille længe 
nok til at man kunne få at vide, hvad han selv 
mener om sagen. 
Hvorvidt disse og andre handler bliver ført 

ud i livet, afgøres ved terningkast og hånds
oprækning på et møde i transfer-afdelingen i 
nærmeste fremtid. 

Ib Rene, Karup. 
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