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Oprykningsfest
Alle havde faktisk set oprykningen forsvinde
som en Carlsberg i Sjæfens mave, efter serie
4's skuffende 1-0 nederlag til Låsby i næstsidste runde.
Serie 5.1 kunne stadig rykke op, hvis de selv
vandt og Resenbro trak sig.
Men lad mig lige vende tilbage til serie 4, for
i teorien kunne de jo godt rykke op. Med en
sejr over Gødvad og pointtab til sæsonens
mest suveræne hold Sejs til Baptistdrengene,
ville B74 rykke op. 10 minutter før slut førte
vi 2-0 og der stod 1-1 på Jesuitternes
nyvelsignede græs. Spændingen var total. I
serie 5.1 kampen troede de stadig på det. Efter 2 mål af Bette-Mørk og 5! ! af Troels the
Hitman, var sejren sikker. 7-2 i overværelse
af et rekordstort publikum. For første gang
var vi hele 16 mand som var klar til at gå i
kamp. En søndag formiddag!! I omklædningsrummet blev det klart: Salmeekvilibristerne
havde sejret med 3-1 og de rødblus(s}ede fra
Sydbyen havde lammetævet gettho-drengene
fra Nordbyen med 3-0.
OPRYKNING!!!
Da det var aldeles uventet, var der hverken
reportagehold eller kanonfotograf til stede på
kamppladsen i Gødvad og festen måtte af
samme grund blive spontan. Og det blev den
så.
Efter at have ilet til kirkesangerne med en

kasse humørvand, vendte et synligt stolt serie
4/3 tilbage til klubhuset til velfortjent jubel.
Klubben var vært ved et ukendt antal kasser
øl og der blev serveret en lille let anretning,
bestående af2 farserede svinetarme med daggammelt brød, til dem som kunne betale for
dette liflige måltid. Det korte af det lange er,
at der blev inhaleret væsentlig mere Øl end der
blev sagt fornuftige ting. Men hyggeligt var
det..
Da klokken nænnede sig 14.00 blev der kaldt
til samling og en straffesparkskonkurrence
blev lynhurtigt arrangeret af Per Larse n med
Frank på mål. Vild jubel og stor til slutning.
En højst broget flok troppede op til det der
måtte blive kåringen af B74 's b e d ste
straffesparksskytte. Efter at en regn af bolde,
løse fodbeklædningsgenstand e og fla sker
havde lagt sig, kunne Søren Bauer kåres som
mester. I øvrigt under stor jubel af Fru Bauer..
Mørk blev til manges overraskelse (undtaget
ham selv} nr. 2 efter ca. 32 skud til ve nstre
for Frank. Ved det 33. skud havde Frank luret
fidusen.
Vi fik lidt frisk luft og samlet sammen til flere
øl. Derefter blev der snakket , spillet pool,
drukket øl, hældt øl i diverse sko og ikke
mindst grinet.
I kan jo nok forstå, at folk siden kl. 10.00 jo
ikke var blevet klogere af dagens begivenhe-

VESTERGADEHALLENS KIOSK
vi Charles Døssing
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der og at det var da nok også dette der gjorde,
at de til aftenen bestilte pizzaer, for de flestes
vedkommende endte på enten gulv, væg eller
loft.
Det havde folk ikke behøvedes. I de fleste situationer når der er bestilt pizzaer, plejer folk
som regel at spise dem.
Sjæfen og Hr. Godsforvalter Risvig gjorde
rent i 3 timer herefter. Det ville være en flot
gestus, hvis en af de pizza bestillende tog initiativ til at købe lidt øl til de to service medarbejdere.
Aftenen endte for nogle på Målet, mens det
for andre var slut da de lagde deres små håbefulde poder i seng ved 19.30-tiden. En helt
forrygende dag, selvom der var en lillebitte
smule malurt i bægeret. En ting er i hvert fald
sikker:
Tillykke med oprykningen
.....og skulle vi så ikke prøve at få mere end
en sæson i serie 3?

'/

Børnehave
Det er vigtigt at forberede fremtiden
for vores klub. Derfor har vi entreret
med Børnehaven Færgely. En flok
børn derfra kommer hver formiddag
ud i klubben for at spise deres medbragte madpakke. Officielt bruger børnehaven klubhuset som base i forbindelse med deres udendørsaktiviteter i
skov og ved sø, men vil naturligvis benytte os af muligheden for at finde evt.
talenter blandt børnene. Vi har derfor
aftalt med Hr. Godsforvålter Jørgen
Risvig, at han nogle gange om ugen
tager en pejling og underretter bestyrelsen, såfremt der skulle vise sig et
boldgeni blandt børnene. Herefter vil
vi indlede kontraktforhandlinger. På
nuværende tidspunkt har børnehaven
anvendt klubhuset i et par måneder, og
det er gået helt problemfrit. Aftalen
løber i første omgång til udgangen af
maj måned 1997, men vi forventer at
aftalen bliver permanent, således at
børnehaven benytter klubhuset i 8-9
måneder hvert år.
formand finn

P.S.: Resenbro trak sig ikke, så serie 5.1 blev
en flot nr. 3. Serie 5.2 kom ind som andensidst, og vi starter næste år op med et serie 6.
Uh, det bliver skønt at spille serie 6 igen ...

Mørk

~

/

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

RIPOSTEN leverer i dette nummer ovenstående sublime vinterstemningsbillede. Det er en
helt speciel service til B74's læsere, som derfor ikke selv behøver at vove sig ud i naturen""
men kan hygge sig hjemme foran 1V-skærmen med tipsfodbold, Anja & Co" åndeligt berigende
voldsvideoer, franske kartofler og to kasser af de kolde.

6
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Starten på håndboldsæsonen har været noget
turbulent.
OB-holdet startede med 3 afbud, hvorefter vi
tog konsekvensen og trak holdet. Det er naturligvis ikke tilfredsstillende, at spillere som
havde meldt sig til håndbold, ikke kunne/ville
spille . Det går udover holdkammerater og
modstandere. Og så går det udover klubkassen.
Dette eventyr koster ca. kr. 4.000,-, så vi håber meget på, at I der har meldt jer til håndbold også betaler den kontingent, som bliver
opkrævet nu. Også vores sponsor bliver svigtet. Heldigvis har Ny Bolig accepteret at flytte
sponsoratet over til vores damehold, hvilket
vi er meget taknemmelige for.
1. holdet i herrerækken har fået en fin start. 5
sejre og kun 2 nederlag, hvoraf den ene kamp
blev tabt uden kamp. Her huskede vi dog at
melde afbud!
Damerne har ligeledes fået en god start. 2 nederlag i 7 kampe (eller 5 ubesejrede kampe ud
af7, hvis man absolut skal se positivt på det)
er det foreløbig blevet til.
Damerne har det positive problem, at der .e r
rigeligt med spillere, så man bliver nødt til at
skiftes til at side over. Skal de mon have et
ekstra hold i næste sæson?
Desværre har dameholdet været ramt at et
uheld, idet vores lille terrier - Lissa - i et sololøb trådte så uheldigt, at hun fik en korsbånds, Iedbånds- og meniskenskade i knæet. Skinne
og krykker.
God bedring, Lissa . Håber at din mand har
sørget for den obligatoriske ' Gl. Dansk' . Eller må du kontakte formanden.
fomandfinn

Officiel træningsstart
Lørdag den 1. februar 1997 kl. 13.00 er
der officiel træningsstart med efterfølgende spillermøde, hvor UK vil orientere
om den kommende sæson. Vi håber at
mange medlemmer møder op og ser
gerne, at man tager nye spillere med.
Der er naturligvis fortsat træning hver
torsdag kl. 18.30.

Efterlysning
Vi mangler en holdleder ti l vores serie 6
hold . Holdet skal fortrinsvis spille
kampe søndag formiddag. Er du interesseret i dette job, kan du kontakte UK.

Herrefrokost
Gode kræfter har gjort et stykke arbejde
for at genoplive traditionen med en årlig mandefrokost. I lighed med tidligere,
vil frokosten finde sted onsdagen før
Skærtorsdag. Det vil sige onsdag den .
26. marts 1997.
Der vil senere komme et opslag i klubben.

F'astelavnsfest
Børnenes fest vil i 1997 blive afholdt
søndag den 9. februar.
Se omtalen andet sted i dette nummer af
RIPOSTEN samt efterfølgende opslag i
klubben.
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I denne noget så søde juletid har undertegned
ofte fået stillet spørgsmålet:
HVORDANHOLDERKLUBBENSRAGSKIB SIG I FORM, NÅR GRÆSRODSDYSTERNELIGGERIHI?
Hertil kan svares koncist : Kortspil.Pool
og Tips. Specielt Ttpsningen er krævende ved
at der skal hentes Tipskuponer, veksles penge
og s 'føli forhandles om vinder/taber i de enkle
kampe.Det sidste spØrgsmål kræver ofte store
og dybgående diskussioner, hvortil der
aftvinges et stort svælg tilsat dyb og klar røst
og ikke mindst - ædruelighed ved vedvarende
uenighed. Uden Bent-Kurts stædighed med
" At på lørdag vinder vi sgu" tilsat vores surt
sammensparede lommepenge, havde Tipsklubben ikke fundet sit nuvæmede leje. Mere
skræmmende er vores Pool-turnering.
SmisksmilJedtspil og umådeholden chikane,
har medført at de 2 bedste (kaldet: Bordets
Glæder) har opnået en placering, der langt fra
har stået mål med deres uovertrufne kvaliteter ved poolbordet. Samtidig har et antal
unavngivne personer fedtet sig til place ringer,der langt fra står mål med deres spil.

8
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Disse personer kan bedst karakteriseres ved
et nedgroet og yderst synligt "Zorro-kompleks". En lille og overset gruppe er vores goe
gamle Kortklub. Her mødes i sagte ærbødighed 4 tavse mænd, der med tegnsprog, nik og
en enkelt "fjært" får delt de hellige kort ud.
Imens kan vi andre så lege:
Lad nålen falde og den der hørte dette- er vinder. Som Gammel Knud udtalergennem
mundvigene: Jeg vil ingen snyd have! For jeg
ved hvilken kort I har.
Samtidig smæsker "the players" sig i et oralt
orgie af sodavand,pibeudkras og tavs flerstemmig bøvsen.Efter velinformeret forlydende skulle en enkel spiller sågar have tabt
2,35 kr. på en hel aften - ikke noget at sige til
at det er nerver det hele.
Således tilbringer 12-15 maskuline mandetyper, hver mandag aften og sejrens rus består ofte i, at vi lugter af godt hum ør, når .,lillemor" modtager os med suttesko og drømmekage, sent på aftenen. Ærli g talt sAhar de tte
ikke en skid med fodbold at r,ør , men sådan
er der jo så meget i sn111 f1111d ·t d ·r ikke har!
I >l' tf'S indsa tte Z
f M IJI I< \ ()%

NYGADE 36. 8600 SILKEBORG TLF. 86821316

bente.anderaen
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~
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10. 1900-...._ Ill. 86827566

BIKUBEN GIROBANK A/S
8 ANK
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••••••••••••••••••••••••••••••
•• Winner Burger- Winner Burger: nul stjerner
:

Vi kender alle følelsen: efter en lang fodboldlørdag i Sumpen, trænger
man uvægerligt til en god gang junk food dagen derpå. Men hvor skal
man gå hen i sin tømmermændstilstand for at slubre i frituren?
Som en service overfor vore læsere, har RIPOSTENs udsendte prøvesmagt burgere forskellige steder i Silkeborg. Burgerne er nogenlunde
ens som udgangspunkt, dvs. mht. indhold og størrelse. Her er RIPOSTENs
vurdering, hvor 5 stjerner er topkarakter:

En vellavet stor burger. Lækre ingredienser, som f.ex. friske tomater og ikke mindst lækker
iceberg-salat.
Dressingdoseringen er passende, og der
er i det hele taget en god balance
i fordelingen af ingredienser.
Eneste markante minus er prisen. Som alt andet indenfor DSB
fast Food er prisen for høj sammenlignet med konkurrenterne.

•
•
•
•• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
••••••••••••••••••••••••••••
•• Big Mac - McDonald's: ****
•
:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
:

•
•
•

Verdens mest berømte burger. Og den er da
også ganske glimrende. Fine råvarer, altid
frisklavet og som oftest leveret i et hurtigt
tempo. Godt kød og dejligt brød. Størrelsen
af burgeren trækker dog fra. Den mætter ikke
voldsomt (man skal i hvertfald ikke bøvse voldsomt efter indtagelsen - så er man sulten igen).
Derudover hader jeg servitricernes standardiserede spørgeteknik efter plastikamerikanske
forretningsprincipper hentet fra 30'ernes
ledelseslære. Dette til trods er det en god burger til en rimelig pris. Specielt hvis man tager
den som et meal (ind. sodavand og fritter).

••••••••••••••••••••••••••••
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•••••••••••••••••••••••
•• Big Dane - Banegården: ****

•

Big Burger - PekingGrill: ***
En gennemsnitsburger. Smager som
de burgere, man
kan få ved diverse
motorvejsgriller
overalt i landet. Den
smager hverken
specielt godt eller
skidt. Salaten er ok,
men ikke helt frisk.
De øvrige ingredienser er acceptable dog er der en tendens til at overgøre
dressingen. Burgeren er nok kun til 2 °
stjerne, men modtager den 3. stjerne
også, pga. den
pragtfulde underholdning de flinke
kinesere leverer på
et skilt udenfor biksen; sjældent er der
set så mange stavefejl samlet på så lidt
plads. Den danske
sprog er en svær
ting!

•
:
•
•
:
•
•
•
•
•
:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
••
•
•
•
••

••
•
••

•
•••
•
••
•
:
•
•
•
•
•
•
•
:

•
•

•
•
•
• •••••••••••••

Lad det være sagt med det samme: hold Dem
langt væk fra denne fedtbiks!!! Winner Burgeren er en klam kvalmeklods: en 'bøf', der bedst
kan betegnes som et stykke kogt svinekød, et
tørt brød - der så til gengæld har fået for meget
og i det hele taget dovne og kedelige ingredienser. Efter at have fortæret denne rædsel af en
gang miskmask, havde jeg - kan jeg sige uden
at lyve! - mavebesvær og ubehag flere timer
efter. Eneste formidlende omstændighed kunne
kun være prisen (kr. 15,-), men når burgeren er
af en sådan kvalitet, at jeg ikke engang ville
bruge den som rotteføde, så er selv I 5,- en
uhyrlig pris. YNK, YNK, YNK!

•
•
•
•
•
:
•
•
:
•
•
:
•
•

•

•
•
••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••
••
• Silkeburger - Hjørne•
• griDen: ****
• Stor saftig bøf, friske ingre- :•
• dienser og hjemmelavet •
•
• dressing. Hvad mere kan •
• man ønske sig?!? Og ind- ••
••• rømmet: Silkeburgeren er en •
kvalitetsburger, som varmt •
•• kan
anbefales. En god over- •
•
•• ensstemmelse mellem kva- •
litet, størrelse og pris (mod- •
•• sat
Mureren!).
Eneste •
•
• ulempe er en uheldig ten- •
• dens til at søbe de udmær- •
• kede råvarer ind i dressin- :
•
• gen, hvor lækker den end er. •
••
•• Alt med måde.
•
•
•••••••••••••••••••
Som undersøgelsen - der ikke engang er altomfattende - viser er der
mulighed for at supplere søndagstømmermændene med en god' burger.
Min personlige favorit er Burger Kings Whopper, men da den nærmeste
restaurant ligger i min tidligere nordjyske hjemby, så indgår den selvfølgelig ikke i denne undersøgelse. Alligevel er der altså rig mulighed for en
lækkerbisken.
Gå derfor roligt på opdagelse i friturejunglen med RIPOSTEN i hånden.
Jens Werner
RIPOSTEN - DECEMBER 1996
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Stærk Troels
på spade
Den 9. November var tiden atter oprundet for
den årlige afslutningsfest. I år, efter en sæson
på godt og ondt, som Formand Finn formanede på rigsjysk: et trukket serie S.2-hold og
ikke mindst John Larsens tragiske død på den
kedelige side (sidstnævnte blev smukt mindet
med stilhed blandt de mange fremmødte), men
med en flot 1.-holdsoprykning og et stort
Ragattaølsalg som festlige højdepunkter.
Formanden havde også en kanin i muleposen:
klubben fik sit 2. æresmedlem. Valget faldt
fuldt fortjent på Herr. Parkforvalteren Knud
'Gud' Larsen: medlem siden 1974, mangeårig
fonnand, vikingehistoriefortæUer og i det hele
taget aktiv på mange fronter i klubbens historie. Kåringens centrale person blev hyldet med
stående ovationer blandt klubbens medlemmer, der alle var festligt påklædt. Ja, selv Ole
Høstrup kom med en ordentlig blazer på ...

12

Aftenens mad var af en sådan type, som min
kære Mor Aase plejer at servere, når jeg en sjælden gang møder op med tømmermænd for at
modtage et dagen-derpå måltid i mit fødehjem.
Efter at have været hensat i en søndagsmadsekstase, stod den på spillerkåringer. 2 x Kresten blev kåret til Årets Spiller hos hhv. Veteran og Old Boys, Mulle 'Jeg-vil-selv-ellersholder-jeg-vejret' for serie S, Bauer for serie
41314 og Tina for tøserne.
I forlængelse herafblev de kårede testet i deres viden indenfor idiotiske spørgsmål, og her
viste Tina sig - med lidt hjælp fra sit begejstrede bagland - at være mindst dårlig. Resultat: en skirejse til en værdi af 2.500,- fra
klumpedumpernes skibiks på Nygade. FLOT!
Til de mange andenpladser, var der en næsten
lige så fin præmie: et afrikansk ulandsflag iført
Fætter BRs altid diskrete logo.
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Så rullede musikken på banen. Der var blevet
annonceret med Troels Stærk Band, så stor
var skuffelsen, da det viste sig at være Troels
Pedersen Band. Det viste sig dog hurtigt, at
Troels Kejtfod & Co. leverede en aldeles kvalitativ gang kopirock med alt godt fra de sidste 30 års internationale rockmusik.
Publikum var også vakse på dansegulvet. Specielt noterede man sig en ung udgave af Ginger
Rogers alias Herr. Godsforvalteren Jørgen
Risvig. Han udviste et smukt benarbejde.
Havde hans søn dog blot det samme antrit på
fodboldbanen ...
Af aftenens øvrige finurlige indslag skal i
særdeleshed nævnes dameholdets udgave af
populisten Jacob Haugaards "Hammerfedt'.
Her fik vil alle mulighed for bedre at lære pigerne at kende, og tøserne fik deres budskab
igennem: vi mangler en sponsor! Budskabet
·er henned givet videre. (På denne front, er der
sket lykkelige fremskridt siden bladets deadline. Se Håndbold-artiklen. red.).
Derudover var Peter 'Il Duce' Villadsen vanen tro umulig at holde fra scenen med sin
kødguitar, og på samme måde var de stenede
vateraner fra Sydbyens Efterretningstjeneste/
S.E.T. (Zorro, Sjæfen og Dr. Ølbert) i begivenhedernes centrum.
Så meget var som det plejede. Det var stedet
dog ikke: Daghøjskolen fremfor Lunden. Min
mening er: lad os dog holde ved dette sted.
Det er lækkert, og der er hyggeligere end i
Lunden.
Afslutningsvis skal det nævnes at John F. og
Mulle er blevet kapret til festudvalget, så næste år kan vi se frem til alt godt fra hhv. den
grønlandske og den mauritiske partytradition.
Så vi glæder os allerede nu til næste års etniske afslutningsfest med opkast, kønssygdomme og stammedans.
Jens Werner

Uh, det er hammerfedt at være
forsanger, mener Jane "Turner".
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Generalforsamling i
B74 anpartsforening
Der indkaldes til ordinær generalforsamling i B74 anpartsforening
tirsdag den 18. februar 1997 kl.
20.00.
Dagsorden iflg. vedtægterne:
1. valg af dirigent
2. beretning om foreningens
virksomhed
3. fremlæggelse af det reviderede
regnskab
4. valg af bestyrelsesmedlem
samt suppleant
5. valg af revisor samt revisorsuppleant
6. indkomne forslag
7. eventuelt
Forslag som ønskes behandlet på
generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest den 11 . februar 1997.
På valg er Jens Kr. Hjorth, som er
villig til genvalg.
Bestyrelsen

Generalforsamling i B74

Mariehøj Murerforretning

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i B74
Silkeborg torsdag den 20. februar 1997 kl. 20.30.
Dagsorden iflg. vedtægterne:
1. valg af dirigent
2. beretning om foreningensvirksomhed
3. fremlæggelse af det reviderede regnskab
4. valg af bestyrelse
5. valg af revisor samt revisorsuppleant
6. indkomne forslag
7. eventuelt
Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest den
13. februar 1997.
På valg er Keld Herlev, Lars 'BR' Nielsen og
Finn Herlev. Alle er villige til genvalg. Herudover foreslår bestyrelsen, at klubbens fremtidige
bestyrelse udvides fra 8 til 9 personer, hvilket
der er mulighed for i henhold til vedtægterne.
Som nyt bestyrelsesmedlem foreslås Jens Peter
'Werner' Hegelund Jensen.
Der er endvidere forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægternes §20 vedr. ophævelse af foreningen. Forslag til ny §20 vil bliver ophængt i
klubhuset.
Bestyrelsen

IU~

Kaj Jørgensen
Solhøjsvej 11 . 8600 Silteborg

An murerartleJde udleres
Nybygninger - Tilbygninger - Rl!parationer
Storm- & Forsikringss~r

lso-kæm
SICW1 scm $mal når det skal "8!1• god

Tlf. 86 811504 . Biltelefon 30 86 06 95

Dens~:

Ariutek:- &. lngen.lørkontor af 1945 Al~
Ar11.11eK~~:

MA;.. · Jn9e;-uore! FR:

'e' Johansen

AU6~:.~:ET Specialoptik
VESTERGADE 28 • 8600 SILKEBORG • TLF. 86 82 14 83

Generalforsamling i B74 støtteforening
Der indkaldes til ordinær generalforsamling i B74 støtteforening torsdag den 20. februar 1997 kl. 20.00.
Dagsorden iflg. vedtægterne:
1. valg af dirigent
2. beretning om foreningens virksomhed
3. fremlæggelse af det reviderede regnskab
4. valg af bestyrelse
5. valg af revisor samt revisorsuppleant
6. indkomne forslag
7. eventuelt
Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde
senest den 13. februar 1997.
På valg er Jørn Andreasen, Jens Kr. Hjorth og Klavs Kjærsgaard. Sidstnævnte ønsker
ikke genvalg.
Bestyrelsen foreslår valg af John Pedersen.
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BRUG DIN LOKALE
SKILTE· OG TRYKBUTIK ...

('

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

BURRE REKlAME
Jembanevej 67 _8600 Silkeborg
Tlf. 86 813969. Fax 86 815781
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Silkeborg
Tagdækning
Når det regner på præsten - så drypper det på degnen . Det siger man jo. Men hvis Silkeborg Tagdækning har haft tagentreprisen , så kommer både præst
og degn til at sidde i tørvejr. Det garanterer Sjæfen
for, og han ved det for han har sikkert selv brændt
pappet på.
Nå , men tilbage til Silkeborg Tagdækning . Her er det
Henning Kristensen der er chef. Sammen med to
svende klarer han det praktiske . og det er temmelig
meget. skulle vi hilse at sige .
Kommunen har et godt øje til Hennings firma og d e
har jo som bekendt en ejendom hist og pist . Hen nings kone Lykke (med sådan et navn , går det aldrig
helt galt) klarer det mere administrative - alt det med
moms og sådan .
Siden starten i 1979 har Henning & Co . været med til
at lægge låg på et anseeligt antal bygninger her i
Silkeborg. Vi har ikke det helt nøjagtige antal . men
det er mange.
Vi vil selvfølgelig også ønske Silkeborg Tagdækning
tillykke med . at man nu har holdt Sjæfen ud i 14 år.
men på den anden side har han jo været medlem af
874 i 22 . Der er noget stabilt over den mand .
Forøvrigt - Husk hvor I skal ringe hen når der er hul i
taget. papnæser.
Silkeborg Tagdækning støtter nemlig os - så vi støtter den anden vej. Husk det nu'

16

RIPOSTEN - DECEMBER 1996

)
)

Ripostens sponsor- og erhvervsfotograf har indlevc:ret denne spændende foto-serie til redaktionen.
Overs I ses således Silkeborg Tagdæknings vognpark. hvor Stephen & Co. er helt(') sløret væk. På
hilledet nedenunder er de to herrer kun sloret på ganske almindelig vis.
RIPOSTEN - DECEMBER 1996
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Vi byder nye
medlemmer
velkomne!
Vi skal jo gerne udnytte de flotte resultater i
19%-sæsonen til at fortsætte den sportslige
fremgang _
En afmåderne er at lokke nye aktive medlemmer ud i klubben.
Vi har tidligere oplevet, at der har været en
den del nye ansigter til træning i vinterperioden, uden at de er dukket op når sæsonen
starter.
Vi skal derfor alle blive bedre til at tage godt
imod disse mennesker, så de føler sig velkomne
og har nemt ved at blive en del af klubben.
Bestyrelsen er ved at udarbejde en 'velkomstfolder ' der bl.a. indeholder:

Præsentation at 8 74
Praktiske oplysninger
Hvordan arbejder UK?
Præsentation af afdelingerne
Hvem skal jeg tale med?
Opfordring til sponsorpleje

pub

Bindslev Plads f8
8600 Silkeborg
Tlf. 86 8119 69

Folderen vil være færdig i det nye år og vil
blive udsendt sammen med næste nummer af
RlPOSTEN.
Men husk: Det er også dit ansvar at tage godt
imod nye medlemmer og kender du nogen som
gerne vil spille bold - tag dem endelig med.

Det handler om at være •
Søren Sandvad
AssurandØI

RNEGRILLEN
DINER TRANSPORTABLE

expert
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Nyt æresmedlem

Regattaudskænkning

Til afslutningsfesten blev vor es tidligere formand og nuværende parkforvalter Knud Larsen udnævnt til
klubbens andet æresmedlem.
Knud deltog på den stiftende generalforsamling i 1974 og har således
været medlem af klubben i mere end

20år.
I denne periode har Knuds hjerte banket for klubben. Han var medlem af
bestyrelsen i flere år - heraf 3 år som
formand. I den periode fik vi vore
første klublokaler- Sumpen -vi arrangerede vores første Hjejle-Cup og
havde i den periode den største
medlemstilgang i klubbens historie.
På fodboldbanen gjorde Knud sig
ikke synderligt bemærket, men han
oplevede da at spille på førsteholdet
- indtil vi fik to hold ...
I forbindelse med købet af vores nuværende klubhus- Oversumpen - var
Knud en af de største fortalere og blev
efterfølgende en af de største anpartshavere. Samtidig tilbød Knud med det
samme at vær e parkforvalter, hvilket
vidner om en meget stor klubfølelse.
Dette har Knudog5å klaret til UG med
xogslange.
Vi håber at han i mange år fr emover
vil komme i klubben og ønsker ham
tillykke med den meget fortjente udnævnelse til æresmedlem.
formand finn
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En synlig stoftogrørt eks-formand
kåres som klubbens andet æresmedlem.
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Jeg tror ikke at det kommer som den store
overraskelse for nogen, at der rent faktisk i
august har været Regatta her i byen. Da der
samtidig jo også var byjubilæum, skulle der
jo ske noget specielt.
For vor lille klubs vedkommende bestod det
specielle i, at vi skulle sørge for. at folk fik
slukket tørsten og stillet sulten ved, vel nok
byens længste udendørs bar. Og mange, rigtig mange fik fyldt de indre organer med velskænket fadøl. Nogle mere end andre. Da en
lettere anløben herre spurgte Hr. Pølsemester
Svenne om han havde stillet sulten hos ham i
går, løb Svenne fortvivlet rundt og spurgte,
om nogen bag baren havde set den føromtalte
sult. Han fandt den vist aldrig. Men lang tid
før den forlagte sult korn på dagsordenen, var
der foregået et stort stykke benarbejde. Der
skulle findes et utal af folk, som kunne bemande de over 20 vagter. Der skulle på disse
vagter i snit være ca. 8 personer. Så der skulle
ringes til mange personer. I den periode steg
JTAS' (i dag, ikke tilfældigt, storaktionær i
Tele Danmark) aktier med 34 procentpoint og
de havde deres bedste måned nogensinde.
Samtidig blev Morten Risvig og Mørk hærdet af netop JTAS for at have sikret mange
100 danske arbejdspladser indenfor informations- og kommunikationsbranchen.
De mange mennesker blev fundet. Der har i
den senere tid været flere sure opstød blandt
klubbens mere etablerede navne. Det var ikke
pga. for stor indtagelse af øl, pølser og

Matadormix; næh man mente simpelthen, at
klubånden var på vej hvor peberet gror. Folk
melder afbud til kampe med de mest usle undskyldninger, man spiller små private fodboldturneringer i stedet for at spille en vigtig seriekamp, folk gider ikke tage bolde, hjørneflag
med ud/ind osv. Dette lille arrangement viste
dog, at klubånden er der. Kun en af de mange,
mange personer som vi ringede til meldte forfald (og det var meget reelt). Det synes vi er
meget flot. Faktisk meldte flere, både aktive
som passive medlemmer, sig til tjeneste uopfordret. Så faktisk blev vort ølarrangement
ikke kun en økonomisk saltvandsindsprøjtning, men også et lille moralsk skulderklap.
Klubbens medlemmer vil gerne gøre et stykke
arbejde for klubben, så nu skal vi bare have
det ført videre ud i livet. Dvs. at vi alle gerne
vil hjælpe med til noget, også selvom det ikke
omhandler øl og pølser. Derfor:
spørg ikke hvad klubben kan gøre for dig,
men spørg hvad du kan gøre for klubben.
Kort sagt: blev det en succes. Dervarselvfølgelig ting som kunne gøres bedre, ting som
aldrig skulle være gjort og øl som aldrig skulle
være drukket. Men alt i alt en succes. Det er
da også derfor, at vi vil sende en meget stor
tak til Christian Klitte, som var manden som
ordnede alt det praktiske og sørgede for at vi
fik chancen.
Vi takker endnu engang og ser frem til mange
lignende oplevelser sammen i fremtiden.
Samtidig vil vi selvfølgelig også takke alle jer
som var med til at sørge for at klubben hentede en solid sum penge til at dække de slemme
huller i kassererens kasse. Der vil på et tidspunkt blive lavet en lille uformel komsammen
for alle dem som har hjulpet. Hør mere om
detsenere.
Og sluttelig skal der selvfølgelig også lyde en
kæmpetak til alle jer som var med til at tømme
de mange fustager og pølsebakker.
Organisationskomiteen
Risvig!Mørk
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r------------------------,1
Fastelavns(est

Nu er tiden snart til det igen .. Ungerne skal klædes ud, far skal måske også
have en lille fjer på, mor skal mæske sig i lækre hjemmelavede kager; vi arrangerer fastelavnsfest:
Fastelavnssøndag den 912-97
Alle er velkomne, men vi ser dog helst at børnene er udklædte. Der er slikposer
til børnene og andre barnlige sjæle. Der vil selvfølgelig også blive tøndeslagning for ungerne og præmier både til kattekonge/-dronning og til de bedst udklædte.
Derfor: hank op i jeres bedre halvdel og børn; både de ægte og dem på gule
plader og kom ud i klubhuset fastelavnssøndag kl. 14.00 til en rigtig B74 familiefastelavnssøndag, med hvad dertil hører.
Vises.
Fastelavnfestudvalget

L----~-------------------~

€(jenllff&
KUNSTHANDEL

Ingen opgaver er for små eller for store. Kig ind
- bliv inspireret og gør en god forretning.
NYGADE 26A - 8600 SILKEBORG
v/ Henrik r)eldgaard- den bedste højre wing; 874 håndbold

SILKEBORG KONTORASSISTANCE
~ygade 12

· 8600 Silkeborg· Tlf. 86 80 49 00 · Fax 86 80 49 09

m~
MALERNES

ANDELS-FORRETNING
-IETGENSVEJ 30 · 8600 SILKEBORG

MALERARBEJDE
af enhver art
Udlejning af lift

KJELLERUP
HVIDEVAAESERVICE

BJØRN HOLDT

Fuglemosevej 34
Tlf. 86 88 23 48

TLF.Telefax
86 8680
30 88
80 30 89
- ForretningsI. B. J. Pedersen
Dal vejen 165...
. ....... 86 81 05 57

.f'Tj_"
-t: ;.~.!~ -~-~· ·__
· · · ,· · · · · · · · · ·

GStsbdJJ
· v STYRKER KULTUREN V

Tlf. 86 82 09 SS. Fax. 86 82 66 18
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MAKKER POOL 874
2.MESTERSKAB
Efter lidt( meget) forvirring angående datoen
fandt vi endelig frem til lørdag 12. oktober
Kl. 19:00. Alt var godt eller var det! For så
begyndte spillerflugten, som man måske
kunne sammenligne med den fra serie 5 Il.
Sidste års mester Fede & Johnny trak sig, og
så blev presset tilsyneladende for meget for
Fire-hair and the boy blunder Johnny. Klaus
Kjærsgård (kan I huske ham) og hans reserve
Troels(we are not worthy} skulle spille med
sit band til høstbal ved Gråmose pensionistforening, og Villa bl.ev syg efter at have set
serie 4 spille en kvalmende omgang fodbold
( .... fodbold?) imod Låsby. Frede kunne ikke
spille, fordi han hævdede, at han ikke kunne
spille med en brækket tommelfinger. Det kan
synes uforståeligt, da Henrik Pallesen spillede
meget flot med grå stær, og Frank Salamonsen spillede med Ole Hø. Anyway, disse afbud resul
terede i, at Dave & Kent( coach} gik direkte
videre til næste runde, nemlig mellemrun
den.
Vi startede med nogle madder og en gratis øl
fra støtten (tak}, og allerede der faldt der en
præmie af. Ole Hø (alias Ole kamp Ole)fik
præmien for den bedst klædte spiller.
I aftenens første kamp fik Tonny & Frank B
den sorte i..... efterfulgt af den hvide, og det
var ikke den sidste gang, Bauer & BR have
heldet med sig den aften. Efter pools svar på
Vinnie Jones og Neil Ruddock, altså John
sgu' ... P & Holgers slagtning af Fups & Mureren, lignede de de nye mestre, men sort uheld
skulle ramme dem (ligesom sidste år}, også i
form af Bauer & BR.
Efter første runde fik Frank S præmien for
aftenens hidtil flotteste stød, et kanonstød,
som ingen rigtig opdagede .... desværre . Og
Verner fik præmien med titlen "sgu' du ikke
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heller ha' været blevet hjemme".
Der var kun hajer og en enkelt delfin i form af
BR tilbage i mellemrunden, hvoraf de tre vindere skulle spille alle mod alle i finalerunden.
Det skal siges, at alle tre kampe var meget
lige, og at de tre tabende hold ligeså godt
kunne have gået til finalerunden som de tre
vindere. Men det blev altså Bauer & BR, Dave
& Kent og Zak & Mulle.

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

Resultatet blev således:
1. Plads Dave & Kent 2 pts
2. Plads Bauer & BR 1 pt
3. Plads Zak & Mulle 0 pt
Efter finalen blev Kent( coach} spurgt om ,
hvordan ham og Dave kunne vinde det hele,
da de op til turneringen mildt sagt ikke var
for gode, han mente sejren skyldtes, at han og
Dave havde toppet denne aften, takket være
deres kinisiske træner, No- Dow Ping. Han
mente også, at Dave, som normalt er meget
stille! , underligt nok snakkede alt for meget
under spillet.(for meget kaffe?) Men ingen
kunne forstå, hvad han sagde, ikke engang
Daveselv.
Førstepræmien var 2 pool køer fra Søren
Søgaards Billiard fabrik . Og vi takker
Intersport, som havde doneret 2. & 3. præmien.

SEJLING CLAUSEN
REVISION.Ah
Sondergade 13
Box 825 · 8600 Silkeborg
Tlf . 86 81 10 33 · Telefax 86 81 13 63

Tak til alle for en hyggelig aften, og vi ses til
næste oktober.

®

Børnehaven74 Ludomani afdeling
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En flygtning krydser
mit spor
Nu må jeg altså ud med det: ham Sepp Piontek er en kryster. Først bosætter jeg mig i Aalborg
og lever en anonym tilværelse på adressen Myrdalstræde 207. Hvad sker der? Sepp opsiger
sin kontrakt i Tyrkiet under dække af at være fyret, og bosætter sig på Myrdalstræde 211 i
Aalborg. Han hilser pænt når vi mødes ved den fælles købmand eller affaldsspand, men er
ellers diskret.
Så flytter jeg til Silkeborg og hvad sker der? Min 'skygge' skaffer Elkjær en retrætestilling
som Tv-direktør, for at kunne træne i Silkeborg - og være i min nærhed.
Og så er det at jeg mener: hvis han virkelig er så fascineret af mit spil, og han i den grad
mangler en lille, letbenet tekniker til at forstærke det hold han på et givet tidspunkt træner, så
kan han da bare komme til mig, i stedet for at gå som katten omkring den varme grød.
Jeg troede egentlig ikke at der bag det bastante tyske temperament gemte sig en så sky og
tilbageholdende Sepp Piontek. Men han er jo også kun et menneske.
Og så vil jeg gerne afslutningsvis bringe følgende dementier:
-Nej, toiletkummeproduktet' Ren Duft' udsender ikke elgelugte
-Nej, Tv-programmet 'Stjernetræf' indeholder ikke analsex
Jens Werner

Denne annonceside er sponseret afJohn F.
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SILKEBORG
TAGDÆKNING

GA I BANKEN FRA KL. 6-24
I vores SelvService-bank, kan De hæve kont;inter,
overføre penge til Deres andre konti eller til
andre personer, udskrive kontoudtog, bet;ile
girokort og få oplysninger om Ot•rt'S okonomi .

Cl JYSKE BANK

l-.

Aut. Sikaplan entreprenører

\~ ~Lysåvej 29 - SILKEBORG

Telefon 86 81 25 99 - Biltelefon 30 81 35 99

TAGDÆKNING m/ tagpap,
renovering el. nybygning
1O års garanti iflg. aftale m/ Sikaplan PVC
15 års forsikring
VILLAER - GARAGER - INDUSTRI

lllT 1/l HOS - NllVE
OfiNOBBY
Julsovej 74 . Sejs 8600. Silkeborg

MAD UD AF HUSET
Hjemrnelavede pølsespecialiteter

TLF. 86 84 64 24

REIMAR
SILKEBORG TØMMERHANDEL A/S
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Klods-Mulle, Prinsessen
og Dr. Ølbert
- et juleeventyr
Der var engang en lille kæk fyr, som blev kaldt
Klods-Mulle. Der var ingen der vidste hvorfor han blev kaldt det, men det var vistnok
fordi han havde arbejdet hos Lego.
En dag op mod jul, læste han i 'The Salten
Chronicle' at den yndige prinsesse Per søgte
en ægtemand for livet. Alle interesserede stude
kunne indfinde sig på det fornemme slot på
adressen Smøgen 5 i Luskelev den følgende
dag.
Klods-Mulle tænkte:' En yndig prinsesse. Jeg
kunne da godt tænke mig lidt godt kørvel med
nogen ordentlige nødder, så jeg tager chancen'.
Da den følgende eftermiddag oprandt tog han
et bad, pjuskede sit hår, iførte sig sine slidte,
studentikose cowboybukser og gik, stærkt
bappende på en Rød Cecil, på vej mod slottet.
Da han nåed_e det toværelses slot, satte han
sig i venteposition sammen med to tidligere
ankomne bejlere.
Pludselig hørte man inde fra tronsalen: 'Lad
den første komme ind!'.
Ind troppede den kække Herr. Peder -sognets
mest eftertragtede ungkarl. Han gik hen til
prinsessen, som lå i sin sønderslidte sofa og
så en belgisk-græsk science-fictionfilm fra
1949, synkroniseret til tysk.
Herr. Pederstuderede prinsessen nærmere og
udbrød chokeret: 'Hold da kæft, du har nogen
ordentlige pløkker'. 'Hvad fanden mener du,
din dresserede bowlingkugle', svarede prinsessen indigneret. 'Og flyt dig så lidt. Du
spærrer for fjernsynet' .
Stærkt hovedrystende forlod Herr. Peder
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julebøvs, fremkaldt af syv lyn bællede Julened mod Klods-Mulle og Prinsesse Per.
Magien bestod i, at de begge fra dette tidspunkt ville se alting modsat af, hvordan virkeligheden er.
Da Klods-Mulle trådte ind i tronsalen, kunne
man allerede mærke amorinerne i luften.
' Næh, hvor har du et sødt smil, dit lille nips',
sagde Klods-Mulle nærmest drømmende.
'Og du', svarede prinsessen, 'du sådan en
nuttet lille næse. Men du er vel ikke syg, for
du er jo helt bleg'.
Det kunne Klods-Mulle forsikre om, at han
ikke var. Efterfølgende roste han tronsalens
smukke interiør og sagde, at han syntes at
West Bromwich Albion er et forbillede for alle
Mil

~ nc ,

offensivt tænkende hold.
Omvendt sagde prinsessen, at han var faldet
for Klods-Mulles små, yndige fødder og hans
velfriserede ydre.
Klods-Mulle kiggede dybt i prinsessens hinkesten og friede. De to turtelduer indgik straks
registreret partnerskab, og de holdt den mest
vidunderlige jul sammen.
De dansede om aftenen omkring den stedsegrønne gran, mens de sangjuleklassikeren
'Højt fra træets grønne top, stråler julesvansen'.
Og ovenover det hele svævede Dr. Ølbert og
med rødskudte øjne gjaldede han ud til hele
verden: 'GLÆDELIG 'hik' JUL'!
Jens Werner

tronsalen, og istedet trådte 2.-bejleren, Herr.
Davidsen ind iført UMBRO-handsker og med
et 2° meter langt bræt under venstre arm.
Han kiggede undersøgende på prinsessen og
sagde: 'Tak skæbne, er du ikke bare lidt kvabset, frk . Fedesen?'. 'Pis af med dig. Og find
lige en skumslukker, for dit hår brænder!'.
Herr. Davidsen, der aldrig havde hørt ovenstående spydighed før, gik ud (nej, ikke ilden).
Inden han forlod stedet helt, var han dog vanen tro lige ude og kaste op på toilettet. Pokker til akut influenza!
Nu var det tid til den sidste bejler, men på
samme tid fløj en kane rundt over slottet. I
kanen sad selveste Julemanden alias Dr. Svend
Ølbert alias Herr. Dellepude. Julemanden, der
havde fået en god sild (Glyngøre) ned i kanen, så med sit røntgenblik at Klods-Mulle var
på vej ind. Lynhurtigt tænkte han, at der jo
nok ikke var så stor sandsynlighed for, at de
to skulle finde sammen, så af hensyn til julefreden på slottet, brugte han magi. Han sendte
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