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PETERS PEN 

Leder: 

B74 uden UK! 
Nu er fodboldsæsonen snart færdig og håndboldsæsonen godt i gang. I skrivende stund 
mangler der to fodboldkampe, og det ser ud til, at vi til næste år får to serie 4 hold. Det 
er vel godt nok?? 
Ja, det er flot af2. holdet at rykke op og I . holdet klarede sig fornuftigt trods adskillige 
skader i løbet af sæsonen, men " .. ".""""""""" 
Spørgsmålet er om vi til næste år har et UK, og om vi er i stand til at mønstre to hold? 
Paradoksalt - når vi er mere end 80 aktive spillere i klubben. Men der har været en 
urimelig indstilling blandt spillerne i år. Så urimelig at bestyrelsen ikke vil acceptere en 
tilsvarende holdning i 1998. 
Det kan ikke være rigtigt at spillere siger ja til at spille - for i bedste fald _at melde afbud 
aftenen før kampen og i værste fald helt at udeblive. Sorteper bliver i første omgang 
UK og efterfølgende holdkammeraterne. 
Vi har været nødt til at melde afbud til flere kampe. Nogle gange så sent at det giver 
problemer for vore modstandere og bøder til os. 
Det kan f.. ". ikke være rigtigt, at enkelte ukammeratlige og ansvarsløse medlemmer 
sætter klubbens fodboldaktivitet på spil. 
Det får de ikke lov til. 
Indtil nu har I skræmt UK så meget, at vi ikke har noget UK mere. 
Bestyrelsen vil ikke acceptere det. Derfor vil vi i 1998 slå hårdt ned på de spillere, som 
udebliver fra kampe uden afbud. 
I forlængelse af ovennævnte står vi således og mangler nye UK-medlemmer. Har du 
lyst til at hjælpe dine fodboldkammerater og din klub med dette til tider utaknemmelige 
job, så kan vi tilbyde dig fuld opbakning fra bestyrelsen. 
Henvendelse kan ske til et bestyrelsesmedlem. 
Til alle vi andre: NU TAGER VI OS LIGE SAMMEN, SÅ OGSÅ NÆSTE GENE
RATION KAN SPILLE BOLD I B74. 
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Trods 
problemerne for 
UK lykkedes det 
for dette 
glimrende hold 
at slutte 97-
sæsonen med 
oprykning til 
serie 4. 
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Tina Kjær blev det 
ikke til live, så 
Mogens og vi 
andre må nøjes 
med den 
fotografiske 
udgave. 

Bare Mogens Wmder 

Den stod der, da jeg kom - den guldfarvede 
BMW roadster DUSINO-bil med de mange 
hestekræfter - og tiltrak sig mange misunde
lige blikke. Stor er den ikke, men opmærk
somheden omkring den var ikke desto mindre 
enorm. Den ville jeg gerne vinde retten til at 
race rundt i en uges tid. 
Nå, men for at begynde med begyndelsen, 
skulle jeg altså være med i den nye quiz på 
DR!, som hedder DUSINO. 
Dagen begyndte sådan set godt nok; vi skulle 
sejle med CAT-LINK fra Århus til Kalund
borg, og hvem har ikke lyst til at være med til 
at vædre et par lystfiskere og vælte et par ba
degæster, sådan en tidlig søndag morgen? Der 
skete nu ikke noget - surt. 
København er fan'me stor, selv en søndag 
morgen, og så har de det problem, at de ikke 
kan finde ud af at sætte skilte op, som viser 
hen til de forskellige forstæder, så vi fik for
kert pejling et par gange og måtte til sidst søge 
hjælp i en mindre pæn cafe/bodega. Men vi 
fandt den da til sidst TV-byen, 2860 Søborg. 
Og det var der den holdt. For hulans, hvor er 
det en magnet. Selv Bruno von Knapsåstor, 
ville have taget sig almindelig ud i en sådan 
tingest. Vi var tre håbefulde unge - nåja I ved 
hvad jeg mener - mænd, der skulle kæmpe om 
frøken Fortunas BMW-gunst, og et mindre 
beløb i kontanter. Men vi havde ikke lige vil
kår. Den ene af de andre havde 30 publikum
mer med, den anden 11 publikummer med, og 
jeg havde min kone! Til gengæld kendte vi 
nogle af medarbejderne på programmet fra tid
ligere, blandt andet publikumsopvarmeren, så 

han holdt også lidt med mig. Desværre ikke 
nok. 
Midt i den anden kategori Memory gik det galt. 
Der gik kuks i pointgivnin_gen, og vi måtte 
holde en pause. Pauser i TV-optagelser er nor
malt en god ting. Så kan man lige få lidt frisk 
luft og genoprettet væskebalancen. Der er helt 
enormt varmt i et TV-studie. Men denne pause 
blev på cirka I 0 minutter. I stedet for at starte 
forfra på kategorien, skulle vi fortsætte hvor 
vi slap. Det var filerne svært, lisså sværtsom 
at komme ind i en kamp som 13. mand en tid
lig søndag formiddag efter en hel lørdags hårdt 
drukarbejde. 
Da programmet var slut, manglede jeg ni 
points i at få foden på speederen i den gyldne 
BMW. Den kørte i stedet til Amager, hvor den 
allerede havde tilbragt en uge. Det var nok godt 
det samme, for jeg havde ingen færgereserva
tion til den, og så var jeg sikkert ikke kom
met hjem før dagen efter. 
Jeg fik et bundt halvtredsere med hjem, men 
glæden over de penge faldt dog lidt til jorden, 
da jeg kom på arbejde næste morgen og det 
eneste ungerne sagde var: "Hvorfor vandt du 
ikke den bil? Nu havde vi lige glædet os til en 
tur i den. Det kan du ikke være bekendt! Får 
vi så ingen flødeboller?" 

Mogens 

PS: Peter Hansen ser lissådan ud i virkelighe
den! Jeg ville hellere have mødt Tina Kjær -
men hvem ville ikke det! ? 
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Veteran-nyt 
Holdleder-lede 
Bag denne pompøse titel gemmer der sig en 
katastrofe i B74's gloværdige historie. I Kim 
Fods fravær blev assisterende træner Stephen 
-med ph- udnævnt til Overcotton Coat(s) med 
de forpligtelser som afsavn og overblik, dette 
job nu en gang kræver. Men om et anfald af 
delirium tremens eller bare almindelig solfor
mørkelse var skyld i et tvivlsomt nederlag til 
nogle almindelige klatkageflyttere fra ØBG, 
må stå hen i det uvisse. Holdet mod ØBG be
stod kun af estimerede, veltrimmede (læs: 
korpulente) elitedræbere. Forrige sejr over SIF 
var allerede et samtaleemne blandt fodbold
kendere og stod printet ind på lystavlen hos 
enhver boldglad beastie-dreng. 
Nu stod vi over for en kamp, der vil gå over i 
historien på lige fod med "Slaget i Jammer
bugten". At ØBG overhovedet turde stille op 
mod os, var os en gåde på lige fod med, at 
bolden er rund - men at ovennævnte revserve
cotton-coat(s) i kampens afgørende fase la
vede en dobbeltudskiftning, hvorved to af 

Førertrøjen. 

kampens helt store profiler blev taget ud til 
fordel for Rene Klumpfod (det tykke dyr) og 
Mojn Sovekammerben, må skyldes oven
nævnte sygdomstegn. 
Denne fejlslagne disposition var kraftig med
virkende til, at Veteranholdet nettede to gange. 
Allerede her vil den kvikke læser bemærke en 
uagtet problemstilling.: Hvad vil der ske, hvis 
Klumpfoden og Sovekammerben blev faste 
mænd på holdet? Vil holdets moral kunne 
bære, at to landskendte profiler måtte stå uden 
for? Vil dette få vores blinde målmand til at 
fare rundt i buret og lægge æg? 
Spørgsmålene er mangfoldige og kun cotton
coat(s)en kender svarene! 
Kampen? Tja, vi tabte 4-2 og her skulle vi ud 
og SPARKE RØV! 
Stephen Bottomcoat blev fyret til næste kamp 
mod Vindogskæv og erstattet af den kendte 
holdleder Dr. Bumo aus Berlin. Formand Finn 
begrundede valget af netop ham således: "Med 
Dr. Bumos valg af uvedkommende holdop
stillinger samt sine tyndbenede og forvrøvlede 
taktiske dispositioner har Dr. Bumo gennem 
et kvart sekel sparet holdet for mange betyd
ningsfulde og konstruktive sejre. At han tidli
gere har været synkronsvømmelandsholds
træner for amnesi- og afasipatienter i Angola 
borger alene for kvaliteten!" 
Kampen? Nåja, vi tabte 2 sur 0. Så det måtte 
gå ud over SB (Henning Høs eneste venner), 
hvor Dr. Bumo udtog: HOLDET! 
Sæsonafslutningen for klubbens eneste rigtige 
hold formede sig som et langt Tour de France 
til Hr. Gud (God save Niller in Underwear), 
afsluttende med jams tilsat båld a la Grace
land-Danmark, hvorefter den leverplettede 
førertrøje blev snoet på en torsolignende ryt
ter. 
Sådan! 

Dr. Bumos legekammerater. 
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Håndbold 
Sæsonen er godt i gang 
Hos damerne har man i år så mange spillere, 
at man en overgang overvejede at stille to hold, 
ligesom man undersøgte muligheden for at få 
en rimelig træningstid. Vi må dog endnu en
gang konstatere, at B74 ikke kan få en brug
bare træningstider. En tid fredag aften kl. 
21.00 var faktisk det bedste bud. 
Damerne er kommer godt fra start med et par 
sejre, så det ser ud til at de vil følge succesen 
fra de foregående sæsoner op. 
På herresiden har vi fået tilgang af en flok unge 
mænd - med Mads Købmand i spidsen. De 
fleste af disse er ovenikøbet i stand til at spille 

Peters Pen 
- SPORTENS VEN

PRESSEBUREAUET SILKEBORG 
TORVET 9 . TLF 86 82 48 11 

håndbold. De forsøger at klare sig selv i serie 
4 og har fået en god start på sæsonen. 
De gamle drenge i serie 3 har fået en mindre 
god start. I skrivende stund har de deres før
ste sejr til gode, men det skal nok komme ..... 
en gang. 
Vi håber, at vi i år kan undgå de mange bøder, 
som afdelingen har været kendt for tidligere. 
Dette betyder først og fremmest, at indstillin
gen hos spilleme skal være positiv. Også søn
dag formiddag!! 
Vi ønsker en god sæson. 

jf 

Torvet 11 - 8600 Silkeborg 
Tlf. 86 80 41 42 

'9'Johansen 
AU~~~=ET Specialoptik 
VESTERGADE 28 • 8600 SILKEBORG • TLF. 86 82 14 83 

- -

bent e. andersen 
aut. VVS-installatør - Blikkenslager 

Estrupsgade 10, 8600 Silkeborg. tlf. 86 82 75 66 
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Velkommen til TV Shop. Mit 
navn er Pelle Vomsen. I dag 
skal vi høre om et helt fanta
stisk slankemiddel, der med 
garanti kan gøre Dem kæk og 
lykkelig indenfor blot 10 dage. 
Vi har pillens opfinder i stu
diet: Sig velkommen til Hr. 
Per Hegelund Jensen. Og Hr. 
Jensen: Fortæl lidt om Deres 
opfindelse. 

Murerbassedrengen: "Jo, 
dajeg er ret forfængelig, var 
det begyndt at gå mig på, at 
jeg var ved at få lidt stræk
mærker på min ellers ve/
drejede krop. Pu ha da, hvad 
vil de andre piger i strikke
klubben ikke sige, tænkte jeg 
og straks gikjeg i gang med 
at slanke mig. På baggrund 
af mine erfaringer har jeg nu 
ladet producere VANDRE
P/LLEN. (Pillen indeholder: 
47% anabole steroider, 23% 
idioti, 14% krudt i røven , 
J 2% udlængsel samt 4% ud
holdenhed). Når du spiser 
pillen, vil du straks føle et 
stort behov for at vandre. 
Straks sætter du i gang, og 
uden at vide af det, vandrer 
du rundt ude i ødemarken, 
Hårup eller et andet tåbeligt 
sted. Med pillen får du en 
uvurderlig mulighed for at få 
styrket dit lokalkendskab sam
tidig med at kiloene rasler af" 

TV Shop-værten: Men Hr. 
Per Fid".øhh undskyld Jen
sen. Har De testet pillen? 

Hr. Per Letand: "Ja. Proto
typen afprøvede jeg på med 
selv ved en fest for et års tid 
siden. Den havde dog den 

uheldige bivirkning, at hvis 
man indtog den sammen med 
uanede mængder snaps og 
andet tyktflydende alkohol, 
så endte man tilsyneladende 
i Kragelund, uden at vide 
hvordan. Derfor har jeg måt
tet neddrosle mængden af 
idioti i pillen. " 

TV Shop-værten: Er der 
andre bivirkninger? 

Hr. Sonsøger: "Nej. Det kan 
jeg garantere 100%. Hov, 
var det ikke en flyvende cy
kel?" 

Men Hr. lskop, hvad skal 
man fordrive tiden med på 
disse slanketure? 

Hr. Vers: "Jo, jeg bruger ti
den til at filosofere over li
vets store problemer: univer
sets gåder, Richard Ragn
valds kroniske hjerneskade, 
West Bromwich 'svære sæson 
og lignende. Men selvfølge
lig skal man ikke snyde sig 
selv for den fornøjelse og 
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ationelle 
oenne s_enskan blive oeres 
slankepille O 000 kroner! 
tor under 1 . 

motion, der ligger i at blotte 
sig overfor forbipasserende 
småbørn." 

Men Hr. Mafrost hvorfor 
ønsker De nu at udbrede 
kendskabet til slanketure? 

Hr. Serkat: "Jo, jeg ønsker 
at starte en politisk bevægelse. 
En bevægelse, der bygger på 
lange tåbelige vandreture, 
massiv druk på Målet samt 
hang til middelmådige engel
ske fodboldklubber. Måske 
skulle man ligefrem gå til valg 
på det. Jeg er sikker på, at vi 
kunne udkonkurrere Frem
skridtspartiet. Ikke blot ville 
vores valgprogram være mere 
indholdsrigt end deres, men vi 
ville med vores mange skridt 
fremad modsat dem også leve 
op til navnet. Vi ville også 
kunne gå i valgforbund med 
Dansk Onanist Parti og lave 
fælles valgkamp under slo
ganet: Går den, så går den! 
Enten bliver vi valgt, eller 
også bliver vi indlagt på Ris
skov. 
Derfor: Køb pillen nu gen
nem TV Shop for kun 8.548 
kr.for en ti-stykspakning. De 
første JO der ringer ind, får 
oveni en broccoliskræl/er og 
et par udtrådte vandresko. " 

En yndlingstillebror 
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Vi hor fået os en sote itklub 

Herfølges egen fans under et rekreationsophold i Silkeborg. 

Her er forhistorien. Det hele startede hin sol
beskinnede søndag, hvor serie 5 havde sidste 
kamp, og dermed kunne fejre den fortjente 
oprykning til serie 4 med et 3-2 nederlag til 
det toptrimmede, topmotiverede og teknisk 
velfunderede B78 hold, men det er jo en hel 
anden historie. Nej, hovedhistorien er faktisk 
den, at SIF jo denne dag mødte den gule fare 
fra Sydsjælland, Her- og frufølge. Efter at 
Hærfuglene, som disse brave unge mennesker 
kalder sig, havde tabt med 0-2, var det jo så 
meningen, at de direkte efter kampen, via Ka
rup og Kastrup (ikke at forveksle med de to 

brødre på holdet), skulle tilbage til de sydsjæl
landske stråtækte idyller og banke konerne. 
Men ak og ve. Der var sket en 
kommunikationsbrist, således at der ville gå 
mindste 1 ° time inden de kunne sætte sig til
rette i flysæderne. Så drengene ville jo gerne 
lige checke om ikke Kai Larsen havde ret, da 
han sagde, at Peter Sørensens (passivt med
lem i B74) skud ikke var over linien. Og hvad 
gør man så, når der ikke er et husalter over i 
safteteriet? Man ringer flux til Oversumpen 
og spørger om der er plads til 13-14 vel
trimmede superligaspillere. Det er der selv-
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følgelig. Så disse ungersvende arriverer iført 
ens tøj og bliver taget vel imod med åbne arme 
og åbent køleskab af Sjæfen og Hr. Godsfor
valteren. Det bliver vel til et par kolde til 
atleterne, betalt af den dobbelte serie 4 klub. 
Det er da det mindste man kan gøre. 
Men se nu begynder historien jo egentlig først. 
For Herfølgespilleme er nemlig ikke for store 
til at påskønne denne gestus og både takker 
og skriver i gæstebogen inden de forlader de 
hellige haller. 
Men ikke nok med det. Fredagen efter indlø
ber der via det kongelige danske postvæsen 
et styk pakke med afsenderadresse Herfølge. 
Hr. Godsforvalter J. Risvig, som har modta
get bemyndigelse af selveste Hr. Formanden 
til at åbne sådanne pakker, ser til sin utrolige 
glæde at pakken indeholder to billeder. Et af 
Herfølges superligahold med en skriftlig tak 
fra den sportslige direktør, Kenneth Wegner 
(den elegante forsvarer fra nu hedengange 

B 1903), for den fine behandling, samt et af 
Herfølge Stadion. Derudover indeholdt pak
ken en læderbold med Herfølges logo samt alle 
spillernes autografer! Det er fanerne flot. Det 
er rart at se, at der stadig findes klubber, der 
befinder sig i de højere luftlag (især set ift. 
serie 4), som forstår og (ikke mindst) husker 
at værdsætte sådanne ting. Det var bare flot 
Herfølge! Så nu er sagen klar: Godt nok er 
SIF dem vi holder med, men bliver det sgu' 
svært at vælge side når de møder Hærfugl
ene. Herfra vil vi gerne have lov til at ønske 
Herfølge al mulig held og lykke i sæsonen, i 
sikker forvisning om at det ikke bliver dem, 
som følger OB ned i 1. division. Det har de 
simpelthen ikke fortjent og det har deforme
get klasse til, både spillemæssigt som men
neskeligt. Held og lykke, Mørk og co. Skulle 
I komme forbi igen, er I meget velkomne til at 
kigge ind igen!! 

Chefredaktøren 

Hærfuglene og natteravnene i nyt kompagniskab. 
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Sejling 
Clausen 

0123456789,/ 

Revision 
Aktieselskab 

Sønder.gade 13 
Postboks 825 

8600 Silkeborg 
Telefon 86 81 10 33 
Telefax 86 81 13 63 

Brandevej 1 Gjessø 
Tlf. 86 84 72 22 

Ørnsø Døgn- og 
Nærbutik 

Gjessøvej 1, Silkeborg 
Telefon 86 81 36 00 

ALTTIL HUS- HAVE 
OG HOBBY 

REIMAR 
SILKEBORG TØMMERHANDEL A/S 
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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 

Alt murerarbejde udføres 
Nybygninger *Tilbygninger * Reparationer * 

Storm- og forsikringsskader* !so-kærn 

40291411-86811504 

SUPER 

JENSENS 
fRISØRHUS 

Dame- & herrefrisør 
Vestergade 25 
Pi Bios Gård 

TLF. 86 82 17 36 

ØDDB 

[Th1;111it!ii i•IH3M 13;1 
POUL KNUDSEN SILKEBORG 8684 6411 

Dansk Arkitekt- & Ingeniørkontor af 1945 A/S 
Ballevej 2A 

Tekefon 8682 2499 - Fax 8680 3818 

~ 
S~NE 

KØKKENET 

Silkeborgvej 8 
7400 Herning 
97 21 55 11 
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Pomadefyrene 01od 
guderne fra West Brom 
'Sagligt' referat af 
Coca-Cola Cup kampen: 
WBA - Liverpool 

Onsdag d. 15. oktober 1997 op randt endelig 
dagen, vi alle har ventet på siden vinteren 
1978, hvor WBA gennembankede Man Utd. 
5-3. 
The Pride of Birmingham West Bromwich 
Albion var atter tilbage på . de danske TV
skærme. 
I 3. runde afCoca-Cola Cuppen havde WBA 
trukket hjemmebane mod superkrukkerne fra 
Liverpool. En ren walk-over for Birmingham
drengene mente de fleste fodboldanalytikere. 
Men da dommeren kl. 19.45 (lokal tid) satte 
kampen i gang, fik WBA desværre lidt af et 
chok. Pomadefyrene fra Mersey Side fik det 
til at glide i brylcreme fra starten, og hjem
meholdet kunne prise sig lykkelig for, at Eng
lands næste landsholdskeeper Allan Miller 

'10~"2. Cl\t'P 

holdt buret rent. Med rigtig mange sikre ind
greb (hmmm) holdt han WBA inde i kam
pen. 
Liverpools sammenrend at udlændinge 
(pølsetyskeren Riedle, Skodadrengen Berger 
samt utallige fjeldaber med damenavne, Inge 
Bjømebye blandt andre) løb forgæves storm
løb mod et bolværk kaldet WBA's forsvar -
men selvfølgelig uden resultat. Stille (meget 
stille) og roligt kom hjemmeholdet ind i kam
pen, og Super Bob Taylor, Paul Pescheolido, 
Richards Sneekes og de andre guder fra West 
Brom lagde et solidt pres på David James' 
mål. Samme James havde i øvrigt i dagens 
anledning tillagt sig Maria Hørby-hår, hvil
ket selvfølgelig heller ikke klædte ham! 
Man kunne høre et lettelsens suk fra Li-
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verpools tilhængere, da der blev fløjtet til 
halvleg. 0-0: en halv sejr til gæsterne. 
Anden halvleg begyndte med forsinkelse, da 
samtlige Liverpool-spilleres hårtørrere var 
brudt sammen, og de, som følge deraf, ikke 
turde vise sig for tilskuerne. Til sidst trop
pede de dog alligevel slukørede op til den for
ventede omgang tærsk!! 
I det 52. minut indtraf katastrofen! Robbie 
Fowler, der jo ligner en krydsning mellem en 
mongol og en spade (her vil jeg dog gerne 
undskylde over for alle engelske mongoler 
og spader for den grove sammenligning), 
endte med bolden nede ved WBA's højre (el
ler venstre) hjørneflag. Så vidt jeg opfattede 
situation stemplede han sig vej gennem 
WBA's forsvarsmur. For hvordan skulle han 
ellers kunne snyde sig igennem fire så ruti
nerede forsvarsspillere i et af Englands aller
bedste forsvar? 
Herefter gled han i bolden, spillede Berger 
fri og kunne, i bedste Niels Henrik Buch-stil, 
sætte knysten på og totalt snyde den sage
sløse Allan "The Wall" Miller. 
Lammelse og vantro var naturligt nok den før
ste rektion blandt WBA's spillere og Chief 
Coach Ray Harford, men på sådan en spand 
koldt vand i hovedet, er der kun en kur: total
angreb. Og det var nøjagtig hvad WBA lan
cerede. 
Det ene sublime angreb afløste det andet. Det 
rødhårede supertalent Lee Buges havde et 
kanonhovedstød, som Maria Hørby på mira
kuløs vis fik afværget. Også Richard Sneekes 

placerede bolden. Møgærgerligt og totalt uret
færdigt. Ydermere måtte WBA lide den tort 
at Super Bob Taylor blev udskiftet efter et 
hadsk overfald af en suspekt Liverpool-nar. 
Totalangreb har den svaghed at forsvaret bli
ver udsat for luskede kontraangreb, og sådan 
et fik Liverpool desværre i kampens næst
sidste minut, da skurken Øvind Øm Leon
hardsen spillede Rob bie Fowler nøgen (bræk
fornemmeiser!). Desværre for engelsk Cup
fodbold i almindelighed og hele verdens fod
bold i særdeleshed scorede han til 0-2. For 
mig lignede det et klart offside mål, men dom
meren fra Liverpool (i øvrigt søn af Roy 
Evans) fløjtede ikke. 
Mod sådanne odds må selv det allermest pro
fessionelle hold kapitulere, og selv jeg må da 
indrømme, at Liverpool havde det meste af 
spillet i det sidste halvandet minut. Man må 
aldrig blive for fin til at indrømme, når et hold 
spiller bedre i en (lille) del af kampen . Og 
det er så hermed gjort .... 
Slutresultat: WBA - Liverpool 0-2. Pivende 
uretfærdigt, men desværre sørgeligt sandt. 
Det var dog en fornøjelse at se gutterne fra 
West Bromwich Albion, og det er kun et 
spørgsmål om tid før WBA genindtræder i 
det 'fine' selskab i Premier League. Liverpool 
fik i alt fald et vink med en vognstang, om at 
der er noget stort i vente (for WBA altså) . 

Deres udsendte og taber af Nobels 
Saglighedspris: 

Mureren 

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 

Cl JYSKE BANK 
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Det handler 001 at være 
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Søren Sandvad 
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STJERNEHOLDSSTATUS 
For dem af jer, der allerede lykkeligt har glemt det, kørte vi igennem forårssæsonen en lille 
konkurrence her i klubregi ved navn "Stjerneholdet". Efter et intenst forår, hvor især serie 
S's meriterende 14-1 sejr i sidste kamp vendte op og ned på meget blev slutstillingen denne: 

Placering Holdnavn Indehaver Points 
1 Knopsvanen Jack 229 
2 Okkergogger Frede 186 
j Overraskelsernes tid er ikke r orbi Bjarne Davidsen 185 
4 The Boyscouls Morten Risvig 173 
5 PMUnited Peter Michaelsen 154 
6 Wolfcall Peder Kristensen 148 
7 S'erne Bubs 132 
8 Villas Dremn Tcan John Yilladsen 120 
9 Et skud i tågen Anne Rasmussen 107 
10 Det er ingen skctm at spille i 1. division Jens Werner 104 
10 Holdet! Thomas Mørch 104 
12 Top Shop Kim Mortensen 102 
!3 Fædre er bedre Søren Bauer 89 
14 Betal kontingent, Søren Fis Fubs 87 
15 Hollywood Dreamers Bubs 85 
15 The Green Tt!am - Hardkickers Dave 85 
15 Good old Gammcnoks Klavs Kjærsgård 85 
18 McManamandskabet Troels P. 77 
19 Så har vi balJaden Kim Groth 73 
20 Gummidrengene Spjald 58 
21 Negrøj Jørgen Risvig 57 
22 De kom, de så de 7 Peter Villadsen 56 
23 Sikke'n samling Kræn 46 
24 Zaks bedste 7..ak 42 
25 Tumlerne Morten Christensen 39 
26 Die Torjageren Lal 30 
27 De historiske l I Kent 20 
28 Green Team Henrik Pallesen -5 
29 UPS Frank -22 
30 TeamF John F. -34 
31 F.C. Liverpool Torben Bjørn -43 
32 FCLange Thomas Madsen -56 
33 Kelds drenge Keld -57 
34 N atholdel (l) Søren Fis -72 
35 They might bc giants Mureren -91 
36 Mål rytterne Thomas Bjørn -130 
37 Natholdet (2) Søren Fis -155 
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Som det fremgår blev det Jack, der kunne 
trække sig tilbage som vinder. I. præmien var 
et not, klassisk herreur, som vi kun kunne 
give som præmie med stor hjælp fra JOHAN
SEN URE OG OPTIK. 2. præmien, som gik 
til Frede, var et gavekort fra MÅLET til ind
køb af diverse dagligvarer, og endelig gik 3. 
præmien, 3 flasker lækker rødvin sponseret 
af PIAF'S VINHANDEL, til Bjarne David
sen. Det skal også nævnes, at årets idiot
præmie (som ventet) gik til Søren Fis, der 
trods deltagelse med to hold isolerede sig i 

MØRKETS 
DRONNINGER: 
Klubbens bedste 

mandskab forsøgt 
foreviget med 

11a tkikkert-kamera 

bunden - det ene hold blev endda uhjælpeligt 
sidst. Som et plaster på såret fik Fis'en et 
gavekort til MÅLET at dulme skammen med. 
Tusind tak til alle der deltog, og ikke mindst 
tak til vore trofaste sponsorer: JOHANSEN 
URE OG OPTIK, MÅLET og PIAF'S VIN
HANDEL, der gjorde det muligt at udlodde 
de fine præmier. Som et lille kuriosum kan 
det nævnes, at den vejledende udsalgspris for 
førstepræmien alene var større end hele det 
indkomne deltagergebyr i alt, så MANGE 
TAK! 

Arran ørerne 

REKLAMEPLADS: 
Byens bredeste bold
bringer mangler 
sponsor. Hvem 
kommer først?? ?? 
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JohnF 
under 

special
træningen 

ved de 
grønland

ske tørklo-

Mangen en B74 ' er har længe gået og grublet 
over livets store spørgsmål: "Hvad er der i 
universets sorte huller?" - "Hvis der er en gud, 
hvorfor vandt United så det engelske mester
skab?" - "Hvorfor må man ikke tage øl med 
på fodboldbanen?" - Og: "Hvad lavede John 
F. egentlig i Grønland?" 
Det sidste spørgsmål foreligger der nu et klart 
svar på. Han blev trænet til at udføre attenta
ter for den irske terrororganisation Ifo 
RepublicanArmy, bedre kendt som IRA. Han 
var blevet hjerne(?)vasket til at slå til mod 
den mægtige Jensen-klan, der har sit hoved
sæde i Sydbyen. Jensen-klanen har nemlig 
gjort det almindeligt kendt, at de hellere vil 
se engelsk fodbold end irsk, og det har gjort 
dem til ofre for IRAs had. 
Nytårsaften sprang John F. så ud som terro-

rist, ganske som den minutiøse plan foreskrev 
det. Mens hele byen festede, sprængte han 
med lammende effektivitet Mor Aases toilet 
i luften, malede overskæg på hendes familie
billeder og forsvandt i vinternatten med or
dene: "Go home you English bastards. Paul 
McGrath er en blændende tekniker". Denne
derdrægtige bombesprængning afstedkom 
voldsomme rystelser, der flere steder i Syd
byen blev målt til 0,2 på Richter-skalaen. 
Forud for den gemene handling lå måneders 
specialtræning, hvor F havde lært at tilintet
gøre grønlandske tørklosetter og fastkompo
steringsanlæg. 
Udåden blev mødt med stærke reaktioner i 
både ind- og udland. Statsministeren reage
rede ved at udnævne en vis hr. Jensen til ju
stitsminister, og Gerry Adams, der er leder 
af IRAs politiske fløj, Sean Penn, siger i en 
kommentar: 
"Ha, sådan går det med alle imperialistisk 
tænkende toiletter, og Paul McGrath har også 
pæne ben". 
Reaktionerne i Jensen-klanen har været me
get forskellige. 
"Kumme for kumme, bræt for bræt", udtaler 
Mureren. Han har efter sigende taget kontakt 
til eksotiske terrororganisationer som Den 
Lugtende Sti og De Røde Khmurer og plan
lægger i øjeblikket en hævnaktion. 
Jens Werner reagerede spontant med så stor 
væmmelse, at han ofrede i Mor Aases hånd
vask. Han har desuden udtalt, at han "føler 
sig lidt lissom Salman Rushdie, dog skal der 
arbejdes lidt mere med de hængende øjen
låg". Han mener, at "F" må stå for "Fatwah", 
og er nu gået under jorden. Det er nemlig lyk
kedes ham at tiltuske sig et afsidesbeliggende 
skrivebord på Kommunen. 
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Bette-Mørk og Fubs, der ikke var i klanens 
residens på gerningstidspunktet, har begge 
sørget over tabet af deres barndoms kumme. 
Mor Aase selv har reageret ved at male vi
dere på F's værk, så nu er sønnernes portræt
ter forsynet med velvoksne fuldskæg. 
Der er dog endnu en mistænkt i kumme-sa
gen. Umiddelbart før eksplosionen blev Lasse 
Lal set på gerningstoilettet iført blanke øjne 
og børnelokker-frakke. Han skulle efter si
gende have været i en ophidset diskussion 

Nyt fra forskerafdelingen: 

med det nu søndersprængte toilet, som han 
beskyldte for at være fuld aflort. SET under
søger i øjeblikket, om mistanken har noget 
på sig. 
Den skumle John F. selv må leve videre med 
sin smudsige samvittighed. Det skal dog til 
hans forsvar nævnes, at han dagen efter var 
så tynget af skyldfølelse, at han brød sam
men og forestod indkøb og opsætning af en 
fuldt funktionsdygtig kumme med skyl. 

Et ørevidne. 

Omsiggribende 
gen-mutation i 87 4 ° 
Nye forskningsresultater har vist, at mu
terede gener er forklaringen på, at B 7 4' ere 
først kommer til træning, når det er rigtig 
dejligt koldt. 
Forskningen er foretaget af chef-forsker 
dr. fjært. Mulle Bohr og hans yndige as
sistent, frøken Per Einmurstein. 
"Vi har længe undret mig over, at B74'ere 
viser tendens til omvendt vekselvarme. 
Prøver har nu vist, at B74'ere har et mute
ret gen, sikkert som følge af en abnorm 
uregelmæssighed i aminosyre-balancen", 
fortæller dr. Mulle og knipser et fnug af 
sin hvide kittel. 
Mens f.eks. hugormes aktivitet stiger, jo 
varmere det er, forholder det sig stik mod
sat med 8 74'cre. Først når kulden har bidt 
sig fa st, betræder de yndefuldt den dyb
frosne træn i ngsbane. 
"Jah. vi har aldrig zet noget lignende, har 
vi vel Mullcznut?", kvidrer frøken Per. 
Årsagen til de muterede gener er straks 
sværere at find e. Forskerne rettede først 

deres mistanke mod ølmærker "lce", men 
det er nu blevet renset for enhver mistanke 
og velsmag. 
"Vi anser det dog for helt igennem fast
slået og sikkert, at mutationen ikke frem 
provokerer andre fysiske følgevirkninger 
end ømme lægmuskler og stærk trang til 
indtagelse qaf alkoholiske humledrikke", 
forsikrer dr. Mulle og tænder et termome
ter med sin engangslighter for derefter at 
tage et dybt sug. 
"Ih, alzer. Det lyder bare lizzom enormt 
zmukt, når du ziger zådan noget" , 
supllerer frøken Per og fremviser diskret 
en interessant kollektion af privatfotos. 
Grundige udregninger har vist, at ved tem
peraturer omkring 85 graders kulde vil 
hele førsteholdet møde til træning. Det er 
dog først, når temperaturerne når det ab
solutte nulpunkt på minus 273 grader, at 
man skal forvente at se folk som Postmand 
Jack og Morten Finderup på trænings
banerne. 

Troels Nørretranders 
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