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'KLUBBLAD FOR BOLDKLUBBEN AF 1974 - SILKEBORG 

Alexandra 
stiller op for 

874 

* 
Godsforvalteren: 

Den nøgne 
ndhed om 

kornprinsen 

* 
SUMPEN: 

Frederik og 
Marias kærlig

hedsrede 

* 
Riis og Rolf: 
Venskabet 
betyder alt. 

Derfor valgte 
viB74 

(Dette or eksempler på 
artikler som ikke bringes 

I dotto nummer af 
Riposten) 



Pluvialis 

Apricaria 

Ardeida 

Cup 
Pluvialis Apricaria er en af vore større træk
fugle, som lever ved de danske vandhuller og 
åer. Pluvialis Apricaria'en eller hjejlen som 
den kaldes blandt amatørornitologer, er dog 
mere end dette. Det er fx . også navnet på en 
af turistbådene, som sejler både Gudenåen og 
Julsø tynd, men det er så sandelig også nav
net på en glorværdig fodboldturnering som 
finder sted den 1. weekend i august hvert år. 
Den eneste lørdag på hele året, hvor Jørn An
dreasen befinder sig på stadion, travlt beskæf
tiget med både pølsevarrnere og Matador-Mix. 
De seneste år har denne Hjejle-cuppens grand 
old man dog fået selskab. Nemlig af Hr. be
styrelsesmedlem og fysiktræner nr. 2 Claus 
Fubby. Jørn Batman og Claus Robin sørger 
med hård hånd for, at alt det praktiske er på 
plads og fungerer inden sportsudøverne over
tager de grønklædte områder stik øst for 
udskænkningsstedet. 
Inden de kan nå så langt, er det jo vældig prak
tisk at der også er nogle kunder at ekspedere 
for den dynamiske duo. Det sørger Jens Wer
ner (det må jo så være Catwoman) for. Efter 
at have sendt 278 invitationer ud til lige så 
mange klubber, fordelt på 5 kontinenter, lyk
kedes det ham at få fat i 6 seniorhold, 4 old
boyshold, 3 damehold og 3 veteranhold. Alle 
forholdsvis kendte hoveder, med undtagelse 
af det eksotiske islæt på spindesiden. Der kom 

--- ~ 

7 velvoksne piger fra Aale. Meget fremmed
artet. 
Og der blev så sandelig gået til den. Både ved 
forplejningen og på grønsværen . 
Omkring kl. 18 var skæbnekortene delt ud -
holdene havde fundet deres placering i det 
samlede klassement. 
I seniorrækken trak baptistdrengene det læng
ste strå, hos OB var Virklund heldige med at 
trække sejren i hus, hos veteranerne tog Gjern 
det endelige stik og som det største og mest 
glædelige, snuppede vores egne supertøser 
guldet i damerækken og dermed de 500 kro
ner som var udlovet i præmie. Rygtet vil vide, 
at pigerne vil bruge pengene til en mandlig 
stripper til en af deres fester! (Så er der en 
bl andt jer læsere, som vil tjene en hurtig plov
mand, så meld jer lige). 
I samtlige de øvrige rækker blev B74 nr. 2. 
Dette års Hjejle/Hejre-Cup blev, udover at 
være en god opvarmning, en sportslig succes 
og et tiltrængt supplement til klubkassen, også 
en god lørdag eftermiddag, hvor spillerne 
snakkede med hinanden og i det hele taget 
hyggede sig gevaldigt. 
Til Gotham City 's beskyttere: vi glæder os 
allerede til endnu et vellykket arrangement 
næste år. 

Jokeren 
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Niller hædres her med udnævnelsen til æresmedlem i B74. Formand Finn tager sig 

af det ceremonielle i den forbindelse. 

Nyt æresmedlem 
B74 er netop blevet beriget med endnu et 
æresmedlem, idet klubbens første formand -
Niels Jørgen Bastrup Nielsen - bedre kendt 
som Niller, i forbindelse med hans 50 års fød
selsdag blev hædret med denne titel. 
En fortjent hæder. 
Udover et par år som formand har Niller vir
ket som kasserer, menigt bestyrelsesmedlem, 
kasserer i 'Støtten', revisor for såvel ' Støt
ten' som hovedklubben samt medlem af di-
verse udvalg. 

Uanset hvad han har engageret sig i, har det 
været helhjertet. Alting er udført samvittig
hedsfuldt. 
Vi er mange, som skylder Niller en stor tak 
for hans mangeårige indsats for B74. Vi hå
ber at kunne trække på hans viden også i de 
kommende år, specielt når en ny kasserer skal 
sættes ind i dobbelt bogholderi. 
Tillykke Niller - og tak. 

ff 
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"Kampen for at stille 
serie 5 til en 

lørdagskamp" 
- eller: 

''Et UK-medlems 
mareridt'' 

Strabadserne starter allerede torsdag. 
Kun 12 mand til træning (deraf 8 fra serie 3 ), 
så der skal igen ringes rundt hele aftenen for 
at samle serie 5 og serie 6 til søndag morgen. 
Mærkeligt nok lykkes det, med hjælp fra en 
venlig serie 6'er, at mønstre 12 mand til søn
dagens kamp. 
Men der mangler 7 spillere til serie 5. 
Der mangler 7 opringninger til spillere, der 
normalt er at finde på serie 5, men som ikke 
kan ringes op denne aften - og som jo ikke 
selv ringer for at melde sig klar eller give et 
undskyldende afbud - da klokken er 22.00 og 
så kan man ikke rigtig ringe rundt og forstyrre 
børnefamilier. 
Fredag er alle 7 'spillere' fundet enten på ar
bejde eller hjemme. En ringede endog selv til 
UK. Tak for det... I alt er vi nu 10 spillere og 
en 1/4 Mørch. Hvad så ... ? Skal vi trække hol
det? Satans osse, til en topkamp! Der tænkes 
så det knager!! 
Serie 6 spillerene vil/kan kun spille søndag -
er der andre muligheder? Ja, nogle stykker 
kunne ikke søndag. Kan de så eventuelt !ør-

dag i stedet? Yes! 
Puha - nu er vi 11 spillere, en 1/3 Mørch og 
en oldie but Buchie. Det giver jo næsten 12. 
Lørdag kl. 10.00 et afbud; 'Hun har født', ok, 
gyldig grund. Andre er jo til koncert, fødsels
dag 40-50 års osv. osv. 
Man tænker at det sgu' er som et andet skak
spil. Boing! Kodeordet er skak. Efter en op-
ringning til skakklubben er vi 12 + 1/3 ..... . 
Hvis der kommer flere afbud nu, så vil I al
drig læse denne bøn. 

Morale: 
Hvis man med runde i B74 vil trille 
så få fingeren ud, i stedet for at køre i samme 
rille! 

UK 

P.S. Resultatet af topkampen blev Sorring -
B74 1-6 ..... .. & de kan ikke slå os ihjel... .. 

P.P.S . 
0 

Mørch og oldie but Buchie scorede 
hver et mål!! 
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Håndbold 
Alle interesserede er velkomne. Lige pludselig er det tid til håndbold. Den 3. 

juni tilmeldte vi et dame- og et herrehold til 
den kommende sæson. For at få en god start 
og en problemfri sæson, indkalder vi til spiller
møde. 

Kan du ikke deltage til spillermøderne, men 
ønsker at spille håndbold, bedes du kontakte: 

Per Duelund 86 81 57 37 (hvis du tror du er 
en mand) 

FOR DAMERNES VEDKOMMENDE 
BLIVER DET DEN 27.8. KL.19.30 

Lene Kildegaard 86 85 10 80 (hvis du ikke er 
en mand) 

FOR HERRERNES VEDKOMMENDE 
DEN 2.9. KL. 19.00 

formand finn 

Peters Pen 

• • 
- SPORTENS VEN

PRESSEBUREAUET SILKEBORG 
TORVET 9 . TLF 86 82 48 11 

Torvet 11 - 8600 Silkeborg 
Tlf. 86 ~O 41 42 

9Johansen 
AUci:?:.~~=ET Specialoptik 

VESTERGADE 28. 8600 SILKEBORG. TLF. 86 82 14 83 

bent e. andersen 
aut. WS-installatør - Blikkenslager 

Estrupsgade 10, 8600 Silkeborg. tlf. 86 82 75 66 
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Her et udpluk af Sørens 
pigehær. På siden oveifor 
har Ripostens 
erhvervsfotograf - som det 
tydeligt fremgår - været 
kreativ og leget lidt med 
motiyet fra Torvecentret. 

KERASlASE 
PALLt\11TQ3EU.... 

!::.'Q~.s.~.!:: 

1 
J 

\ SPONSORSPONSORSPONSORSPONSORSPONSOR 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Gud mildner luften for de klippede får - siger man jo. 
Men hvis du spørger Nul, Høstrup og nærværende erhvervsreporter, 
så glemte han os tætklippede i maj - den var kold ... 
Never mind. 3 steder: Torvecenterets Frisørsalon - Søndergades 
Frisørsalon og Torvets Frisørsalon, kan du bliver serviceret af Sø
ren Dige Nielsen og hans vakse stab på 25 friske piger. Derudover 
har Søren 2 forretninger i hhv. Viborg og Horsens. Det er ikke Sø
rens skyld, hvis du står med håret i postkassen. 
Pigerne fra Sørens klippehær er jævnligt på kursus i ind- og udland 
Ua, også Paris), sådan at man nøje er på forkant med udviklingen 
indenfor hårmoden. 
Alle klippes - store som små - tykke som tynde og fra 0-90. "Vi 
følger folk til dørs", som Ulla siger. "Vi begynder at klippe når der er 
noget at klippe af, og stopper først når .. . " 
Til sidst vor frisørvits: 
Der var 3 hår tilbage. "Hvor vil De have skilningen, Hr.?". "I venstre 
side". 
Der var 2 hår tilbage. "Hvor vil De have skilningen, Hr.?". "I midten". 
Der var 1 hår tilbage. "Hr. Frisør, i nat vil jeg ligge med udslået hår". 

Til allersidst: Husk det nu paphoveder: 
Støt dem der støtter os! 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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( 
( Reparationer af alle mærker 

Vaskemaskiner 
Opvaskemaskiner - Køleskabe. 

Frysere - Komfurer 

BJØRN HOLDT 
HVIDEVARE SERVICE 

86 88 23 48 
Biltlf. 30 81 36 77 

Fuglemosevej 34 Kjellerup 

KAJ JØRGENSEN 
Mariehøj Murerforretning 

Solhøjsvej 11 . 8600 Silkeborg _IØ,s-
Alt murerarbejde udføres 

Nybygninger• Tilbygninger* Reparationer* 
Storm- og forsikringsskader* lso-kærn 

40291411-86811504 

SUPER 

JENSENS 
FRISØRHUS 
Dame- & herrefrisør 

Vestergade 25 
Pi Bios Gård 

TLF. 86 82 17 36 

llDfiJB 
,~s~ .... 

~ 
(Th1;\lllt!li i·l93~i13;1 

POUL KNUDSEN SILKEBORG 8684 6411 

Dansk Arkitekt- & Ingeniørkontor af 1945 AJS 
Ballevej2A 

Tekefon 8682 2499 ·Fax 8680 3818 

y 
SVLNE 

Silkeborgvej 8 
7400 Herning 
97 21 55 11 
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ZACBETH 
En enakter om liv, død, kærlighed & fodbold 
RIPOSTEN har haft held til at få fat i et kort 
og hidtil ukendt skuespil af den store engel
ske dramatiker og Liverpool-tilhænger Wil
liam Shakespeare. Med eneret for Norden 
bringer vi her, med Rystespyddets arvingers 
tilladelse, den uforkortede version. 

Akt 1, Scene 1: 
(Handlingen udspilles i en sparsomt oplyst 
Borg, der ligger for Enden af nogle flade, rek
tangulære Græsarealer. Ind ad Døren træder 
to Feltherrer, netop hjemvendt fra Krig. Bag 
en Skranke står en yndig og kysk Kvinde, der 
til Lejligheden spilles af en midaldrende Herre 
på 97,3 Kilo. Det er en mørk og stormfuld 
Aften.) 

Zacbeth: Åh, hvilken fæl og fager Aften. De 
usle Modstandere ligger nu slagne og for
vredne på Stepperne. Deres Krysterblod drev 
ned ad min Rustnings Benplader, så det var 
en Lyst. 
Lalius Cæsar: Ja, det var i Sandhed en Aften. 
Der blev kæmpet med både Pandebrask og 
Knæskaller. Og hvilken overjordisk Forvand
ling Du gennemgik fra midtjysk Ledning
strækker til Slagmarkens sande Hersker. 
Zacbeth: I Sandhed, Du min ædle Kumpan. 
Så Du, med Eders gustne Øje, hvordan den 
globeformede Svineskindskugle dalede som 
den nedgående Sol og landede ublidt i Flet
værkets Fængselsgitter. 
Lalius Cæsar: Thi Du haver så Ret. Du lod 
Tordenstøv len tale, så Guderne måtte bævre i 
deres Himle. Der var megen Gråd og Tæn
ders Gnidsel. 
Lady Macsjæf" Hvad kunne friste de ædle, 
netop fra Slaget hjemvendte, Herrer? 
Zacbeth: Ikke de Tanker Du pusler med i din 
sparsomme Hjernes kringlede Korridorer, du 

kvieøjede Skønhed. Næh, at være, eller ikke 
være tørstig, det er Spørgsmålet. Giv mig flux 
en Flaske, grøn og forførende som Slangens 
Gift. 
Lady Macsjæf" Hvar? 
Suffløren: Stik Manden en Øl. 
Lady Macsjæf Nårh, stor Ståhej for Ingen
ting. 
Zacbeth: Også Du, min Ven Lalius ? 
Lalius Cæsar: Tak som byder, men vogt Dig 
i al Fremtid for at stjæle mine Replikker. 
Zacbeth: Tre Hekse gav os i dag et sælsomt 
og dystert Varsel. Før Året er omme, vil Du 
have iført Dig Generalernes gyldne Armbind, 
og Jeg vil have opbygget et Løbepensum, der 
i skønhed og omfang overskygger den grå
nende Herr Peders. 
Lalius Cæsar: Ja, men kom i Hu, at Profetien 
ej går i Opfyldelse, før den aldrende Kong 
Kent den Femte har overvundet Smerternes 
Fængsel og To på hverandre følgende Gange 
sender Bolden i Nettet til grænseløs Jubel for 
de tilskuende Masser. 

(Ind ad Døren fremskrider nu Skrumlet, 
Prinsen af Jylland. Han er den milde Kong 
Aases tredje 
Skrumlet: Ak, sidder I her og hensmægter, I 
to velfriserede Ungersvende. 
Zacbeth: Hvad bringer Dig hid, Du velnærede 
Vandringsmand ? 
Skrumlet: Jeg bringer Eder Tidende om, at 
Kong Kent netop har rejst sig fra Sygelejet og 
med Hjerneskal og vissen Fod tvende Gange 
har sendt Fuldtræffere ind under den sølv
glinsende Tværribbe. Således fratog han med 
sikker Hånd Bakkedrengenes deres urimelige 
Føring. Er det en Bajer, Jeg ser foran mig? 
Lalius Cæsar: Åh, så må Heksenes Profeti 
være af Sandhed fuld. 
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Kobberstikfra uropførelsen. 
Venligst udlånt af Piet van Deurs 

Lady Macsjæf Hvis der er Nogen, der skal 
være fuld her, så er det dog Mig. 
Zacbeth: Kan det være sandt, kan det være 
falsk ? Den tilstundne Sommer taler med store 
Ord og bringer skræmmende Løfter. 

blomstrende Ord ud af Hverandres tvivlsomt 
tænkende Hoveder og henlægge vor Samtale 
til et lettere fatteligt Tungemål, da giver Jeg 
et Sving. 
Alle i Kor: OK, Alt er godt, som ender godt. 

Lady Macsjæf" Om Vi alle kunne slå disse 

0 

GA I BANKEN FRA KL. 6-24 
I vores SelvService-bank kan De hæve kontanter, 
overføre penge til Deres andre konti eller til andre 
personer, udskrive kontoudtog, betale girokort og 
få oplysninger om Deres økonomi 

(l JYSKE BANK 
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~lffs 
KUNSTHANDEL 

Bindslev Plads 18 
8600 Silkeborg 
Tlf. 86 8119 69 

Ingen opgaver er for små eller store. Kig ind -
bliv inspireret og gør en god forretning 
NYGADE 26A - 8600 SILKEBORG 

v. Henrik Fjeldgaard - den bedste højre wing i B74 håndbold 

BRUG DIN LOKALE 
SKILTE· OG TRYKBUTIK ••• 

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

• 
BURRE REKLAME 
Jernbanevej 67 . 8600 Silkeborg 
Tlf. 86 81 39 69. Fax 86 81 57 81 
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t(IWffister W :li Hostrupsgade 35 8llOO Silkeborg 
Tit . 86 62 28 40 

YINTER 
BØGILD SPORT 

® 

Det handler Olll at være 

TRYG 

Søren Sandvad 
Assurandør 
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TIETGENSVEJ 30 
8600 SILKEBORG 

MALERARBEJDE 
af enhver art 

Udlejning af lift 

TLF. 86 80 30 88 
Telefax 86 80 30 89 

ex pert 

THRIGESVEJ 1 . 8600 SILKEBORG 

TLF. 86 82 27 00 

VESTERGADEHALLENS KIOSK 
v/ Charles Døssing 
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Vestergade 73, Silkeborg 

TLF. 86 82 9415 

86 80 42 44 

~~ 
Y STYRKER KULTUREN v 
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