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Nu er det lige før, afslutningsfesten
går i gang. I baggrunden skimtes en
endnu ædru Hr. Peder.
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Marienlundsvej

Kim Konnerup-Møller
Almindsøvej 30
86 82 48 04

338
Tlf.: 86 81 53 57

Bestyrelsen
Formand
Finn Herlev
Aabenraavej 83
86 80 06 05
Næstformand
Thomas Jensen
Vestre Alle 34
86 80 05 49

Kasserer
Lars B.R. Niel sen
Frederiksberggade 68
86 8 1 29 87
Ke ld Herlev
Rudbølvej 30
86 8 1 59 14
Kresten Knudsen
Frejasvej 90
86 82 62 53
Chri stian Simonsen
Skovløbervej 24
86 80 13 91
Jens Peter H. Jensen
Ydunsvej 21
8600 Silkeborg
T lf: 86 82 69 79
Morten Risvig
Tyttebærvej 35B
86 84 55 57
Claus H. Jensen
Gunildshøjvej I
86 83 78 09
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Støtteforeningen
Formand
Christian Simonsen
Skovløbervej 24
8680 139 1
Stephen Knudsen
Sanatorievej 14
86 82 8 1 39

Jens Kristian Hjorth
Bindslevs Plads 18
868 1 65 17

Kasserer
Jørn Andreasen
Vidarsvej I0
868 1 5799
John Pedersen
Skolegade 53, I .tv
402157 54

Bjarne Davidsen
Fyrrehøjen 7
86 83 75 74

Kampfordeler
John Villadsen
Mysundevej I
86811887

UKOldboys

Finn Herlev
Aabenraavej 83
86 80 06 05

Benny Rønn
Lyngbygade 69
86 81 58 46

Henning Nielsen
Falstersgade 12
86 82 67 54

Per Riemensehneider
Yestervænget 29
86 81 48 25

Morten Risvig
Tyttebærvej 35B
86 84 55 57

Per Duelund
Udgårdstoften 22
86 8 1 57 37

Lars B.R. Nielsen
Frederiksberggade 6B
86 8 1 29 87

Damer:
Lene Kildegaard
Nørhedevej 29
86 85 IO 80

Skiafdelingen

Redaktion
Chefredaktør
Thomas Jensen
Vestre Alle 34
86 80 05 49
Fotograf og
erhve rvsreporter

Christian Simonsen
Skovløbervej 24
86801391

Søren Adsbøl
Jacob Paludansvej
52
86812526

Claus H. Jensen
Guni ldshøjvej I
86 83 78 09

Parkforvalter

Redaktionschef
Finn Herlev
Aabenraavej 83
86 80 06 05

Kresten Knudsen
Frejasvej 90
86 82 62 53

Knud Gud Larsen
Karlskronavej 8
86 82 64 70

Finn Laursen
Vinkelvej 4
86 82 02 IO

Dameafdelingen

John Pedersen
Skolegade 53, I .tv
402157 54

Sponsorudvalg

Håndboldafdelingen

UK
David Green
Nyhøjvej 15
86 83 70 72
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Lissa Juul
Vestre Alle 34
86 80 05 49

Korrespondent
Jens Peter H. Jensen
Ydunsvej 21
Tlf.: 86 82 69 79

Godsforvalter
Jørgen Risvig
Henriksen
Rylevej 35
86 82 3 1 27
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TRYK:
THY BOGTRYK
LAYOUT:
PETERS PEN

Nytårsleder
Så gik der endnu et år. Det 23ende i B74 's liv.
På mange måder ligner årene hinanden. En enkelt
oprykning. En enkelt nedrykning. Problemer for UK
med uansvarlige "kammerater". En god afslutillngsfest. En fornuftig økonomi. Medlemmer som yder en
kæmpeindsats for klubben . Uduelige baneforhold.
Osv.
Alt i alt har 1997 været et rimeligt godt år.
Serie 3 rykkede ganske vist ned med en bundplacering, men med en skadesliste så lang
som en elefantsnabel, kunne man ikke forvente mere. Derimod var det flot, at serie 5 som naturligvis også blev ramt af skaderne - kunne klare en 3. plads, som lige nøjagtig
var nok til en oprykning. Så næste år får vi to serie 4-hold.
Serie 6 klarede sig flot i foråret, men kunne ikke stille hold til de sidste kampe, hvilket
betød en midterplacering.
OB-holdene klarede begge en placering i den øverste halvdel af tabellen.
Veteranerne skrev historie, idet de i år formåede at slå SIF's gamle drenge. Så betyder
placeringen ikke noget. Der erfor øvrigt ingen, som husker slutstillingen for veteranerne".
Til sidst (hvorfor til sidst?, red.) skal vi naturligvis fremhæve vore gæve piger, som
efter adskillige år med 2. og 3. pladser endelig blev amtsmestre. En suveræn førsteplads. Et stort tillykke til pigerne.
Håndboldholdene afsluttede sæsonen i foråret. Damerne blev nr. 4; herrerne sluttede i
midten af rækken. I den igangværende sæson har vi fået et nyt ungt herrehold, som
spiller i serie 4 med succes.
Ud over en succesfuld afslutningsfest, har vi afholdt fastelavnsfest fo'. børnene, Carlsberg
Cup og Hjejle-Cup. TAK!
Disse arrangementer har vi efterhånden afuoldt så mange gange, at de bare ,kører på
skinner' hver gang. Men uanset dette kræver alt sammen et stort stykke arbejde fra
nogle medlemmer. Til disse medlemmer skal lyde en stor tak, for uden jeres indsats
ville arrangementerne ikke kunne løbe af stablen.
Vi forventer en gentagelse af såvel fastelavnsfesten, som de to fodboldturneringer i
1998, selvom også B74 kommer til at bruge ressourcer på Landsstævnet.
Der skal også lyde en stor tak til vore sponsorer, annoncører og andre, som har ydet et
bidrag til B74 gennem 1997. Vi er desværre stadig afuængig af, at vi kan skaffe kunstige penge. Derfor håber vi på lige så stor velvilje i 1998.
Ønskeseddel: Jeg håber på at de enkelte medlemmer som i årets løb har været årsag til
at vores UK er kørt træt i arbejdet, vil tage sig sammen i 1998, så arbejdsbetingelserne
bliver markant bedre for det nye UK.
Så håber jeg på, at nye såvel som gamle medlemmer vil troppe op til træning. Både
vores vintertræning og vores tirs- og torsdagstræning.
Og ikke mindst håber jeg at se en masse mennesker i klubhuset, som danner en perfekt
ramme om vores klubliv. Det klubliv, som er hjørnestenen i B74.
Alle medlemmer, sponsorer og venner samt familie ønskes en glædelig jul og et særdeFormand Finn
'1es godt nytår. 1998 - året før vort store jubilæumsår.
RIPOSTEN - NYTÅR 1997-98
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PORTRÆT AF SPONSOR

Lørdagstræning
Efter nytår vil der igen blive mulighed for at trimme kroppe på de
yppige træningsbaner på Silkeborg Stadion. Vi lægger (os) ud

,
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~· · .t. ~~
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I

Lørdag den 3/1 1998 kl. 13.00
Det skal måske lige for en sikkerheds skyld nævnes, at der selvfølgelig også er almindelig træning
Hver torsdag kl. 18.30
Vi glæder os til at se jer både på banen, men så sandelig også i klubhuset bagefter.
Bestyrelsen

Tøndeslageri
"Traditioner er til for at blive brudt", sagde en klog mand
engang. Men ikke i B74! Senest symboliseret ved at seri e
3 rykkede ned i serie 4 og formanden var usselt kl ædt ved
afslutningsfe-sten. Selvfølgelig skal vi også i 1998 have en
slå-katten-af-tønden-event i de hellige haller på
Marienlundsvej.
Begivenheden vil finde sted:

Søndag den 22/2-98 fra kl. 14.00 - 17.00
Der vil være slik, præmier og sodavand til ungerne og selvfølgelig også præmie til den
bedst udklædte voxne. Prisen er igen latterlig lav :
kr. 20,- pro deltager
I kan skrive jer på ude i klubhuset. Og en lille bøn: Vi mangler kage-bagere, så hvis I
har lyst til også at bage en kage til lejligheden, så skriv lige det på også.
Bestyrelsen

ETIFLEXA/S
Kan du forestille dig at vi har en sponsor, som
også er hovedleverandør til MD Foods, ABBA
Seafood, Dandy og McBaren, bare for lige at
nævne nogle. Nej, vel. Men det har vi altså.
Etiflex NS, Industrivej 12 i Knudlund.
Etiketter, labels, billedtryk etc . Alt der kan
klistres på emballagen fremstilles af Etiflex
NS.
Etiflex A/S blev startet på den nuværende
adresse for 25 år siden. Der afholdes for øvrigt snartjubilæumsreception i den anledning.
Vores formand vil ikke møde op ved den lejlighed idet hans, skal vi sige - afslappede påklædning sikkert ikke vil passe til en recep-

tion, hvor man må formodes at holde meget
stærkt på etiketten ...
Nå, men hvor kom vi fra? Jo, i de forløbne 25
år er firmaet vokset fra 1 til 21 ansatte. Sælgere - eksterne som interne - administration,
trykkere og skæredamer. Ups, så er der jo
Kimie. Hun er god til at lave kaffe og til at
lægge 2 og 2 sammen. Det sidste er John jo
ikke så meget for; men sådan er livet jo.
Fra B74 vil vi gerne ønske tillykke med de 25
år og pøj-pøj med de næste 25 .
Husk: B74 og Etiflex ta'r trykket - vi gør det
bare ikke på samme måde.

STØT VORE SPONSORER - DE STØTTER OS!
4
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Generalforsamling i B74
Der indkaldes til ordinær generalforsamling i B74, Silkeborg

torsdag den 19. februar 1998 kl. 20.30.
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 12. februar 1998.
På valg er Thomas ,Mørch ' Jensen, Claus ,Fubs' Jensen, Kresten ,Spjald ' Knudsen og
Morten Risvig. Alle er villige til genvalg.
Bestyrelsen

6

Generalforsamling i
B74 anpartsforening

Generalforsamling i
B74 støtteforening

Der indkaldes til ordinær
generalforsamling i B74
anpartsforening torsdag den
12. februar 1998 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
5. februar 1998.
På valg er Jens Kr. ,Kræn ' Hjort, som
er på genvalg.
Bestyrelsen

Der indkaldes til ordinær
generalforsamling i B74
støtteforening torsdag den
19. februar 1998 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
12. februar 1998.
På valg er Christian ,Købmand'
Simonsen og Steffen ,Sjæfen ' Knudsen. Begge er villige til genvalg.
Bestyrelsen
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Peters Pen
- SPORTENS VENPRESSEBUREAUET SILKEBORG
TORVET 9 . TLF 86 82 48 11

Torvet 11 - 8600 Silkeborg
Tlf. 86 80 41 42

VESTERGADE 28. 8600 SILKEBORG. TLF. 86 8214 83

bent e. andersen
aut. WS-installatør - Blikkenslager
Estrupsgade 10, 8600 Silkeborg. tlf. 86 82 75 66
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Diverse indslag er ved at væreforbi, og
den ene vært tager den anden under
armen og bevæger sig mod dansegulvet
og tre timers benspjæt til Troels'
. inciterende rytmer.

gange på samme lod. Hvem denne Notarius
er, fortaber sig i øltågerne, men bette Mørch
vil være et godt gæt.
Nu begynder det at blive kritisk med hensyn
til at huske hvad der skete mere. Troels samt
orkester spillede i hvert fald op til dans og resten af aftenen fløj afsted. Vanen tro endte jeg
i byen, hvor lumske Hr. Peder Kristensen lok-

10

kede en udefinerbar grøn drink i mig på
Picasso. Det næste jeg husker er en opvågning på sofaen iført alt mit tøj. Jo, så sandelig.
Endnu en stor succes for festudvalget.
Tak for braget. Vi glæder os til afslutningsfesten næste år.
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Slankenstein

DET SKETE I DE DAGE

For mange år siden, fra før verden gik af lave
og Nottingham rykkede ned, kom en mand ved
navn Jo-Sjæf og dennes yndige kone Kumaria
gående i den jødiske stad Beatleshjem.
Kumaria var højgravid fra en affære med Knud
Larsen, parkforvalteren i den høje himmel. Da
Jo-Sjæf ikke havde fulgt med i sexualundervisningen i skolen, troede han fortsat på, at folk
bliver gravide gennem kærlige hånd-tryk,
hvorfor han formodede, at barnet var hans.
De kiggede ind på det nærmest Scandic Hotel, men desværre var der julemandskonference i byen, hvorfor de måtte søge husly
et andet sted. En rar romer i byen, Jorgenius
Risivi-ium, gav dem dog husly i en lade kaldet "Sumpen" under forudsætning af, at de
ryddede op efter sig og at der ikke kom moderkage på klædet på pool-bordet.
I denne hyggelige hule nedkom Kumaria,
mens Jo-Sjæf overvågede en Jyllandseriekamp
på TYS mellem Jetsmark og Aars. Kumaria
tog sin nyfødte dreng i armene og udbrød

glædesstrålende: "han har jo min næse",
hvorpå drengen brød ud i akut gråd.
Ind af døren trådte tre autoriserede (de kørte
alle bil) hvæse mænd. "Vi er blevet ledt hertil
af en stjerne, men jeg ved ikke hvad røvhullet
hed" udtalte den største hvæse mand, hvis
navn skal forblive usagt, men han var en ordentlig Svend. De øvrige hvæse mænd, Bruno
Bette-hvæs og Holger Hvirvel-hvæs, havde
medbragt guld (alias to tyvere), røgelse (tre
pakker Grøn Cecil) og myregift. "Disse gaver
skal jeres søn have, thi han er frelseren, der
kan sikre B 74 evig succes", udtalte svenden,
hvorpå han bestilte tre af de guddommeligt
kolde i baren.
Hvem Frelseren helt præcist var, beretter historien ikke noget om, men gid han møder op
til første træningsdag i det nye år.
God Jul!
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JENSWERNER
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Med dette billede af vor sponsortavle fra klubhuset vil 874 gerne sige tak for et godt
samarbejde i 1997 med ønsket om at det fortsætter mange år frem i tiden
12
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RIPOSTEN KOM FØRST IGEN:

STATSMINISTERENS
NYTARSTALE
0

Marienborg, 31. december 1997.
Kære borgere. Kære Lone. Kære Ritt's dagbog, kære lille Mormor.
Så er endnu et år gået. Er det nu det? Hvad
siger meningsmålingerne? Måske er det bedst,
at vi tager en folkeafstemning om det. Vi behøver jo ikke at gå over FrankAaen efter rent
vand.
Vi må se fremad mod et nyt år. Mit gæt er, at
der kommer et nyt. Det er vi i Socialdemokratiet klar til at gå til valg på.
Men vi må også se tilbage. Lone, hvor er mine
briller? Har du gemt dem sammen med min
cykelhjelm? Nå, vi må se tilbage. Hvad har vi
14

lært af det gamle år? Hvad er der sket?
Jo, Hende den lille søde dame med den store
næse ... , Lone, hvad er det hun hedder? Nåja,
Pia Kærsgaard, hun har sagt, at hun vil stjæle
mine vælgere. Det synes jeg ikke om. Så var
der en, der sagde, at jeg hellere måtte fyre Birte
Weiss. Det var jeg ked af, for Birte var sådan
en fin fyr. Men så ansatte jeg ham den lille
indvandrer ovre fra Århus .. .. , Lone, hvad er
det nu han hedder, ham den lille fra Århus?
Åhja, Thorkild Simonsen. Thorkild? Er du sikker Lone? Nå, jeg troede ellers, det var Gunnar Nu Hansen, jeg havde ansat. Nå. Han er
nu også meget flink.
Så var der det med staldene. Jeg er ked af, at
jeg har sagt nogle grimme ting om de der små
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nogen, der render rundt i staldene .... ., Lone,
hvad er det de hedder, de der små i staldene?
Landmænd, ja. Landmændene er ikke særligt
flinke ved de der små ..... , Lone, hvad er det
de hedder, de der små? Er det grise? Nå, jeg
troede, det var blege køer. Nå, men ham den
flinke Uffe har sagt, at det ved jeg ikke noget
om. Det gør jeg vel heller ikke. Det gør Uffe
derimod. Han har beroliget mig. Han har selv
sagt, at det er rart at være et svin. Det er jo
godt at vide.
Og så har vi fået nogle nye love. Det er godt.
Han er god til det, ham den flinke unge
mand .... , Lone, hvad er det han hedder, ham
den lille, der plejer at gå med aviser her i området? Ja, selvfølgelig. Frank Jensen. Måske
skulle jeg være flink ved ham. Han kunne vel
blive trafikminister. Nånej, det er Bjørn jo. Så
må vi finde noget andet til ham. Det var godt,
at vi fik hjulpet de der flinke, unge mennesker, dem med knallerterne og de mange
hobby' er. De har meget travlt. Rockerne, det
var det, de hed. Okkergokker, jeg er rocker.
Han er så sjov, ham deres formand .... , Lone,
hvad er det han hedder, ham den sjove med
pollentallet? Bynke, ja det er det, han hedder.
Og så var han jo på besøg, ham den flinke fra
Amerika. Bill. Han kunne så godt lide vores
mad. Han ville gerne have en opskrift. Så
sagde jeg også til ham: "Well, Bill, you know,
you could come with me to my kitchen and I
will show you my kok. " Men så skulle han
pludselig hjem. Så sagde jeg til ham: "Oh, Bill.
Do you have to leave in such a fart? Maybe
sees we in Rebild, Bill?" Så tog han hjem. Jo,
det var godt, at Hardy Hansen fik lært mig

lidt engelsk.
Det kan vi lære meget af. Det er vigtigt at møde
nogle fra udlandet. Måske kan man handle
med dem. Jeg ved det ikke. Måske skulle vi
prøve at komme med i det der EF. Det må jeg
hellere foreslå Mogens en dag.
Hvad er der ellers sket? Nåå, der var jo det
med ham Hans Engell. Det var synd. Han er
så flink. Men det var jo mørkt, da han kørte.
Og vejen gik alt for meget ligeud. Hvad kan
vi lære af det? Skal vi have flere sving? Jeg
ved det ikke. Nej, han må nok hellere få en
ministerchauffør. Nånej, han er jo ikke minister. Måske skal jeg spørge ham, om han vil
være trafikminister. Hvad siger du Lone? Er
han ikke socialdemokrat? Ja, så går det ikke.
Det er rigtigt. Han er jo med'i Det Præservative
Folkeparti. De har jo fået ham den lille .... ,
Lone, hvad hedder han, ham den lille, der fik
mine gamle briller? Per Stig, ja det er rigtigt.
Jeg ved ikke med ham. Jeg kunne bedre lide
den gamle, ham Poul Schliiter. Han var flink.
Gad vide, om han stadig sælger gulvtæpper?
Nå, jeg må løbe. Lone siger, at jeg skal ud og
skyde raketter af. Hun vil gerne have et godt
knald en gang om året.
Åhja, jeg må lige huske kongehuset. Gud bevare både Dronning Margrethe, Hans Henrik
og Prins Frederiksen. Og hende den lille frøken Didadidadi, hun er så flink.
Gud bevare ... , Lone, hvad er det nu det hedder, det der lille land med broen i midten?
TWP.

GÅ 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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Bindslevs Plads 18
8600 Silkeborg
Tlf. 8681 1969
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KUNSTHANDEL

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

'1JlllNTER

BØGILD SPORT

Det handler 001 at være

NYGADE 26A - 8600 SILKEBORG

v. Henrik Fjeldgaard - den bedste højre wing i B74 håndbold
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•!Serigrafi . sk.ilte
• tryksager. offset
• fyntryk og kopi

•alt i.selvldæbe~e
•grafisk produktion

Jernbanevej 67 · 8600 Silkeborg
Tlf. 86 81 39 69 " Fax 86 81 57 81
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Søren Sandvad
assurandør
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MALERARBEJDE
af enhver art
Udlejning af lift

DINER TRANSPORTABLE
Vestergade 73, Silkeborg

TLF. 86 82 94 15

TLF. 86 80 30 88
TIETGENSVEJ 30
8600 SILKEBORG

Telefax 86 80 30 89

expert

86 80 42 44

~,~3
'~~
~ CITROEN~~~

R::ulMunk!
THRIGESVEJ 1 . 8600 SILKEBORG

TLF. 86 82 27 00

VESTERGADEHALLENS KIOSK

~
TSTYRK.ER KULTl:RENY

v/ Charles Døssing
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Reklame-milliarder til B74
I moderne topfodbold er bandereklamer og
forvaskede trøjetryk ikke længere nok. For at
forbedre klubbens økonomi har en række prominente B74 'ere (og Finn Herlev) indgået
personlige sponsoraftaler. Derfor kan vi i det
kommende år opleve kendte B74 'ere (og Finn
Herlev) optræde i æterbårne reklamer, hvor
de vil fremføre følgende slogans:

John F., bombemand:
Lime-light Explosive. Tager kalkbelægningerne i toiletkummen på rekordtid.

Kim Groth, hård og lang negl:
Siden jeg er gået over til Always Ultra, er
selv SB holdt op med at tro, at jeg har fået
det røde.

Mulle, lugtkunstner:
Kinders Morgenfjært. Den lille, lette
morgenskid, der opbevares på ret køl ved
siden af milten.

*

Niels-Henrik, uortodoks target-player:
Hvilken kaffe byder du uventede knyster?

*

Bauer Junior, junior:
Mor, mor, han scorede slet ikke.

*

*

*

Peder K" hår-stylist:
Jeg bruger Panthene Pro-V X5 med libosomer og hebrider, fordi et stærkt og glansfuldt hår begynder og -slutter ved roden.

*

Holger, tøjstativ:
Jeg vasker altid med Ariel Future, fordi så
ved jeg, atfarverne på min træningsdragt er
ligeså falmede, som de var, da jeg købte den
brugt i 1948.

*

Finn Fraværlev, formand in absentia:
Slå op på de gule sider. Findes jeg, findes
jeg her.

*

Charlie, Roald Poulsen-discipel:
Det er hele tre point på en gang. Det går
virkelig ikke.

*

Dave, strandvasker:
Anti-colour-care fra Oil offucking Ulay.
Holder huden hvid hele året.

*

Sjæfen, bar-møbel:
Den elektriske øl-henter. Et pletskud fra OBH.

*

*

Werner, modeskaber:
Jeg husker, hvordan mine små fingre lynede
min første dynejakke, og jeg var kun fire. Ja,
nu er det mig selv, der syr alt mit tøj, og og
hvad er bedre end en Werners Echte?

*

Mureren, gnaver:
Calgon Duo-protector Haps. Forlænger
gnaskemaskinens levetid.

*

Købmanden, pelsavler:
ForHårs-ruller fra Daloon. Virker godt på
maven.

Bino, avisdistributør:
Danmark har en avis, der går i dybden med
rygskaderne. Læs Jyllands-Posten, hvis De vil
lide mere.

Klavs Kjærsgaard, ex-sortseer:
Ved du hvad det værste er? Licensbesøg fra
DR.

*

Tonny Oest, direktørforbruger:
Nogle gange har jeg det sådan, at jeg må
bare ha' mig en målchance. Dele? Narj, det
er min målchance.

Det er normalt forbundet med et stort stykke arbejde for enkelte medlemmer, når Riposten skal udkomme. For at disse medlemmer ikke skal brænde ud, har vi besluttet, at
Riposten fremover udkommer 3 gange om året.
Det bliver i april måned, hvor håndboldsæsonen er afsluttet, generalforsamlingerne afholdt og fodboldturneringerne står for døren.
2. nummer udkommer efter sommerferien, hvor efterårssæsonen skal i gang, håndboldspillernes dvale er ved at være overstået og hvor såvel Carlsberg Cup som Hjejle Cup er
afholdt.
Sidste nummer i 1998 udkommer i december, med en status over året, julehistorier,
indkaldelse til generalforsamlinger m.v.
På denne måde håber vi på at kunne opretholde en rimelig kvalitet i klubbladet, som
mange medlemmer stadig ser frem til at modtage.
Men det kræver stadig at enkelte medlemmer bidrager med indlæg.
ff

*

Palle Pisk, styrketræner:
Jeg følger med tiden. Jeg forventer effektivitet. Derfor bruger jeg Aktiv Pause Plenitude
fra L'Oreal.

*

Bruno, næsten høj nok:
Stilet. The hest half a man can get.
TWP, anonym.

20

Riposten 3 gange i 1998

RIPOSTEN - NYTÅR 1997-98

Sponsorer
Det store arbejde med at skaffe sponsorer og annoncører til 1998-sæsonen er startet.
Alle medlemmer, som tidligere har været kontaktperson til en eller flere sponsorer, har
fået besked om at skabe kontakt til nye emner.
Derfor opfordres alle til at have antennerne ude.
ff
Sponsorarbejdet er for alle.

RIPOSTEN - NYTÅR 1997-98
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Reparationer af alle mærker
Vaskemaskiner
Opvaskemaskiner - Køleskabe.
Frysere - Komfurer

Sejling
Clausen

,/,li l/l#ITA11.t
textiltrykkeriet i Gjer:;r:;ø

BJØRN HOLDT
HVIDEVARE SERVICE

,I
J

Brandevej 1 Gjessø
Tlf. 86 84 72 22

ØØl!JD

86 88 23 48
Biltlf. 30 81 36 77
Fuglemosevej 34 Kjellerup

i

0123456789./

Revision

Aktieselskab
Søndergade 13
Postboks 825
8600 Silkeborg
Telefon 86 81 10 33
Telefax 86 81 13 63

KAJ JØRGENSEN
Mariehøj Murerforretning
Solhøjsvej 11 . 8600 Silkeborg

Ørnsø Døgn- og
Nærbutik

KIS

Alt murerarbejde udføres
Nybygninger * Tilbygninger * Reparationer *
Storm- og forsikringsskader* lso-kærn

Gjessøvej 1, Silkeborg
Telefon 86 81 36 00

40291411-86811504

Dansk Arkitekt- & Ingeniørkontor af 1945 A/S
Ballevej 2A
Tekefon 8682 2499 - fax 8680 3818

!

~

~
1

ALT TIL HUS- HAVE
OG HOBBY

REIMAR
SILKEBORG TØMMERHANDEL AJS

SUPER
KRAM

SVANE
KØKKENET

Silkeborgvej a
7400 Herning

97 21 55 11
J

JENSENS

fRI~ØQHUS
Dame- & herrefrisør
Vestergade 25
Pi Bios Gård

TLF. 86 82 17 36
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