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L98 
SJOV OG KR. 
Bag den lidt kryptiske ligning i overskriften gemmer der sig det faktum, at Silkeborg 
fra 25. til 28. juni 1998 forvandles fra et lille lumpent, borgerligt provinshul til et 
mekka i sport, dans, fest og hygge. Eller sagt med andre ord: nu nænner DGI og D DS ' 
store landsstævne sig. 
Når man har fulgt lidt med i projektet, og bl.a. deltaget i de forskellige møder, arran
geret af landsstævnekomiteen, får man en umiddelbar tanke: STORT! 
Jeg tror, at de færreste har nogen fornemmelse af, hvor stort det egentlig bliver: 40.000 
deltagere, ligeså mange tilskuere (udover de herboende), 7 festtelte i- midtbyen, 3 
festtelte på Søholt, et nyt, stort stævnestadion, en afspærret midtby, busser fra Ege 
Alle hvert 14. sekund(!), Hjejle-både nordpå med meget meget mere. Jo, Nordeuro
pas største idrætsstævne kommer i sandhed til at sætte sit præg på det midtjyske til 
den tid. 
I den forbindelse har B 74 også en rolle. Og denned også DIG! Vi har tilmeldt os til at 
tage 5 vagter i forbindelse med salg af øl, sodavand og pølser m.v fra festteltene. I 
løbet af maj får vi at vide, hvor vi skal være og hvor mange personer, der skal bruges. 
Bestyrelsen har haft kontaktet medlemmerne for at finde ud af, hvor meget vi skal 
gabe over. Det betyder, at vi sandsynligvis får 1 vagt torsdag samt 2 vagter hhv. tors
dag og fredag. 

Grunden til at B 74 vil stille med frivillige er: 
at medlemmerne kan mødes i andet regi end det sportslige 
at støtte et godt initiativ og arrangement 
at gøre L98 til en succes 
at få lidt penge i klubkassen. 

Der skal i den forbindelse ikke være tvivl om, at det er den sidste grund, der har været 
den mindst vigtige. For selv om vi kan budgettere med ca. 30 kr. pr. mand pr. time, og 
dermed få kompensation for den manglende Carlsberg Cup i år, så er det primært 
hyggen og glæden ved en fælles "kluboplevelse", der får os til at hoppe på vognen. 
Alle, der hjalp til ved sidste Regatta, vil sikkert give mig ret i, at det er skide skægt. 
I løbet af foråret vil vi derfor fra bestyrelsen side, lige så snart vi ved mere, kontakte 
medlemmerne med henblik på en bindende tilmelding til L98 som frivillig (se også 
bagsiden af Riposten). Vi håber meget, at alle B 74'ere vil støtte op om dette. 
Og så skal det jo lige med, at udover glæden, hyggen og pengene ti 1 klubkassen, så får 
alle frivillige t-shirt, mad, drikke samt fri adgang til stævnepladsen. Endelig skal det 
ej heller forglemmes, at der ugen før L98 afholdes en stor fest på stævnepladsen for 
alle frivillige, hvor der bliver mulighed for at spille petanque, volleyball osv., se stævne
stadion og deltage i stor fest i et af teltene med mad, drikke og musik. 
Jo, der er noget at glæde sig til i juni. Jens Werner 
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Hånd· 
bold 

En stilfærdig håndboldsæson er overstået med 
fornuftige sportslige resultater til følge. Da
merne spillede stabilt hele sæsonen og lagde 
hurtigt afstand til såvel bund som top. Der
for kunne de spille uden nerver det meste af 
sæsonen og sluttede på en pæn 4. plads, hvil
ket ingen af herreholdene kunne leve op til. 
Serie 4 (de unge løver) klarede i store dele af 
sæsonen sig selv. Kun ganske få gange var 
der behov for de tilknyttede voksen
pædagoger. En 5. plads blev det tilfredsstil
lende resultat. 
Enkelte af drengene har i sæsonens løb givet 
udtryk for, at kontingentet er for stort. Til 

disse kan vi oplyse, at 10 personers fulde kon
tingent kun lige kan betale diverse faste ud
gifter - excl. udgifter til spilletøj og bøder. 
Derfor er der ikke mulighed for at nedsætte 
kontingentet. Tværtimod bliver der måske 
behov for at skaffe sponsor til dette hold på 
lige fod med de andre håndboldhold. 
Serie 3 klarede også en 5. plads på trods af 
en gennemsnitsaldre, som nærmer sig 40 år. 
Utroligt at der stadig er krudt i de gamle 
drenge. 
Alt i alt et tilfredsstillende år. Kun få bøder 
og afbud. Der må være mulighed for at fort
sætte B.74's håndboldafdeling. 
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UK = Uden Kvaler eller 
Ulti01ativ Katastrofe? 
Som nystartet UK havde vi selvfølgelig vo
res bange anelser om, at det kunne blive svært 
at stille hold. 
I træningskampene fik vi egentlig dette både 
af- og bekræftet. 
Afkræftet, fordi der var uger, hvor der ikke 
var de store problemer med at stille hold. Med 
til billedet hører selvfølgelig her, at der kun 
skulle stilles to hold, nogen gange endda kun 
et, mod tre i turneringen. 
Problemerne med at stille hold blev dog også 
nogen gange bekræftet, fordi det enkelte gange 
var svært at få stillet blot to hold. Det er gan
ske frustrerende en aften at få det ene afbud 
efter det andet. Omvendt må vi også kredi
tere folk for deres undskyldninger, der grad
vis bliver mere og mere kreative. Her er et 
par eksempler: 
"Jeg skal til , 
fødselsdag", \ ~ 
"Jeg har travlt \, 
med mit nye 

( hus", "Mine 
ben fungerer 
ikke sam
men" (Kræn) 
samt den 
hidtil bedste: 
"Jeg skal til 
julefrokost i 
mødregrup
pen" (citat: 
Claus Ny-
mand 
marts må-

c_ 

ned!). ------
Dette indlæg 
skal ikke ses 
som en jammer 

fra vores side (vi har det egentlig ganske hyg
geligt), men mere som endnu en opfordring til 
medlemmerne om at bakke op om vores ar
bejde. 
Dette kan gøres meget enkelt: 

* gør opmærksom i god tid, hvis du 
ikke kan spille 
* gør en EKSTRA indsats for at spille. 
Måske kan du komme bare lidt senere 
til fødselsdag o.lign. 
* kom altid over i klubhuset efter træ 
ning og stik hovedet ind i UK-rummet 
i kælderen 
* ring til UK torsdag aften, tlf. 86 81 
53 57, hvis du ikke kommer til træning. 

Hvis alle blot efterlever 
disse enkle leveregler, 

burde det blive en let 
sag at stille hold. 
Husk nemlig på: det 
er ikke UK som så
dan, det går ud over, 
når du ikke kan spil
] e : det er dine 

holdkamme-

alles ansvar, at 
UK forhåbent
lig også kan 
være en for
kortelse for 
"Uden Kva
ler" og ikke 
"Ultimativ 
Katastrofe". 
Godt forår! 

UK 
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De to rasende ve/trimmede mandskaber, flankeret af hold/ederne og med 
dommeren som dyden i midten. 

Årets mediebegivenhed 
Det var en af de allerførste rigtige forårsdage 
i Danmark. I den stille silkeborgensiske for
stad, Virklund, herskede denne specielle form 
for forstadsidyl som jo fx. den store finske 
li I mskaber Arto Hurtoleinen, fremstillede så 
fantastisk i sit 8 timers 3-kant drama: Kaisto 
Maihaleinnen mino Surpofaiko ('Knivkasteri 
i Finmarken'). Men under denne tilsynela
dende rolige overflade, lurede det faktum, at 
byens forventninger til weekendens store 
sportslige begivenhed, var spændt til briste
punktet. Thi rygtet var løbet som en steppe
brand igennem de søvnige gader: B-74 to bed
s le fodbo ldhold skulle møde hinanden på det 
lill e hyggelige stadion i bymidten. Et 
prestigeopgør i samme klasse som Danmark 
- vcrigc, Holland - Belgien eller Tirana FC 
- 1 lojdr BF. Der stod utrolig meget på spil. 

Og rammerne var bragt i orden. F-TV (John 
F. iført et supersensitivt Nicam håndbåret 
videokamera) var på plads på et til lejlighe
den af Holger opbygget kampoptageaggregat 
(stativ). Også tilskuerne var på plads, de fle
ste i samme side som hvor underhundene (se
rie 4.2) havde deres vanddunke. I vanlig af
slappet B-74 stil luntede de let tøndeformede 
boldspillere rundt på stridspladsen for at få 
nerverne rystet på plads. 15 minutter før 
kampstart entrede Sydbyens stolthed (serie 
4.1) i bedste superligastil grustæppet i en lang 
række og modtog stærk vinkende, størtede
len af publikums mishagsytringer. Scenen var 
sat, senariet var skrevet, var dette et symbol 
på den fornedrelse som 1. karlene ville løbe 
ind i, var de i deres store uvidenhed i færd 
med at begå hybris for dernæst at blive sendt 
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til jorden af nemesis (eller er det omvendt?) 
eller er det blot et uvidende fodbold
publikums ønske om at se favoritterne jor
det? Ja, jeg ved det ikke, men i bagspejlet 
kunne det godt se ud til, at de ved denne over
modige handling, havde fået kastet fodbold
gudernes vrede på sig. 
Kampen var, som den slags nervepirrende 
kampe nu engang er: fyldt med et afsindigt 
tempo, fantastisk velspillet og med en inten
sitet som man ikke har set i mange år på 
Swampool Ground. Uden at gå yderligere i 
detaljer med et større kampreferat, kan jeg 
godt røbe, at kampen til 2. holdets og stør
stedelen af publikums store glæde endte 3-3. 
Jeg vi l kun nøjes med at nævne kampens bed
ste detalje, nemlig da Thomas Herlev efter et 
angreb gennemført efter fodboldens ABC, af
sluttede angrebet med at loope bolden over 
den fremstormende 1. holdsmålmand Bjarne 
Davidsen, og så selvfølgelig Tippes fantasti-

ske redning af Bauers straffespark, samt 
Villadsens og Smals 2 fremragende mål. 
Efter kampen var der gensyn med kampen i 
fjernsynet. De knivskarpe billeder fra F-TV's 
camera-crew blev underkastet en grundig 
Tommy Troelsensk analyse og faktisk viste 
det sig, at man først efter 17 minutter opda
gede, at videoen var sat på pause. Nå ja, tem
poet var måske ikke i Premier League klasse, 
men vi blev enige om at det havde været en 
ting, som vi absolut måtte gentage. Senere 
på aftenen var der Chili Con Carne a la 
Mulleman og ved hjælp af diverse oriental
ske krydderier lykkedes det Mulle at skaffe 
klubben en meromsætning på adskillige fla
sker øl. De sidste folk kom hjem i god tid til, 
at de kunne nå en kop morgenkaffe med ko
nen søndag morgen. Endnu en hård arbejds
dag var til ende. 

En 2. holds spiller. 

Et atypisk billede fra prestigeopgøret. Serie 4. 1 presser alvorligt på foran 
underhundenes mål. 
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- SPORTENS VEN

PRESSEBUREAUET SILKEBORG 
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Betænkelige 
miner på 
4.2 'erens bænk. 
Bemærk 
Tømrerens 
(Holgers) 
kampoptagnings
aggregat med 
cheffotografen i 
baggrunden. 

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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MÅLORGIE I 
SLOWMOTI~ 

Den 28. marts var dagen, hvor skæbnen, bi
stået afJBU's kampudvalg, satte B 74 to præg
tigste seriehold skæbne, i den vitale kamp om 
3.-4. pladsen i den betydningsløse trænings
turnering. 
Stedet var det velplejede grustæppe på Estadio 
del Virklund. Flere entusiatiske tilskuere trod
sede det grå forårsvejr og valgte at overvære 
dette prestigebrag, hvor 2. holdet havde for
del af hjemmebane. 
Ind på banen, i en nydelig lang række, løb 
1.holdsdrengene. Flot så det jo ud, men set i 
bakspejlet lignede det måske mere hybris. Og 
kendere af græsk litteratur (nej, ikke porno
bladene) vil vide, at dem, der udfordrer gu
derne, kommer ilde af veje. 
Kampen blev fløjtet i gang, intensivt dækket 
af FTV, der med 14 kameraer på stadion, 
superslowmotion og kompetent speak (en nyn
nende John F.) sørgede for solid mediedæk
ning. 
Kampen startede i en hæsblæsende tempo, der 
ville gøre det svært for selv den mest invali
derede pensionist at følge med. Pludselig op
står der et hul i ! .holdets forsvar, og med en 
slanges huk, der ledte tankerne hen på hans 
fars velmagtsdage (omkring Slaget på Reden), 
loppede Thomas Herlev bolden ind bag en 
sagesløs Bjarne i målet. 1-0 til hjemmeholdet 
og de mange tilskuere, med hang til Jantelo
ven, frydede sig over favoritternes fiasko. 
Der gik dog ikke længe inden Johnny, med 
snedig udtænkt akkuratesse, udlignede med 
hjælp af 4-5 modstanderes fødder undervejs. 
Mens 2. holdet stadig slikkede sårene kom det 
næste chok. Straffespark til udeholdet. Den 
frygtede goalgetter Søren Andersen fra Bry
rup gik til bolden, men med et tigerspring, der 
ledte tankerne hen på Gordon Banks, Lev Jas
hin (før han fik amputeret et ben) og Helena 
Bach Lavrsen, parerede banens bedste spiller 

Tippe (sponseret af Dansk Tipstjeneste) bol
den. 
1-1 ved pausen og humøret var højst hos hjem
meholdet. I 2. halvleg startede udeholdet dog 
bedst 
og presset udmøntede sig i to scoringer, hvor
ved den ventede sejr til 1. holdet syntes at være 
en formalitet. Men sådan skulle det ikke gå. 
Lars "Smal" dukkede op som dug på en kold 
øl, og sparkede nyt håb ind i hjemmeholdet. 
Og minsandten om ikke Knysternes Herre, 
Villa, med en tørt hug - i et konfust 1. holds
forsvar - kunne udligne til kampens slutresul
tat: 3-3. 

Under evalueringen af kampen hørtes disse 
kommentarer: 
I 1. holdets omklædningsrum: "Et point på 
udebane er altid godt". "De er nogle fedt
spillere". "Bauer, du har en lækker røv". "Vi 
skal vist til at kalde Peter Villadsen for Drillo". 
I 2. holdets omklædningsrum: "Vi tabte to 
points". 
Efter seancen i Virklund mødtes folk i klub
huset til chili con carne og_den ultimative pin
sel: kampen afspillet på video i 100% rigtigt 
tempo, d.v.s. som en eksistentialistisk albansk 
eksperimentalfilm fra slutningen af 60'erne. 
Men mon ikke filmen kan bruges som inspi
ration til forårets kampe, for så dårligt kan 
fodbold vel ikke spilles to gange. Eller hva'?!? 

Jens Werner 
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VETERANNYT 
Som den kendte ome-tologiske filosof. "Det 
bette Komfur, Knudsen", udtalte hine dage: 

"At en fodboldbane som j orden er.flad, er et 
faktum, men ligeså sikkert er bolden rund, 
som Sanne og j eg "elected Longriver as our 
hollyday goal " (vi valgte Langå som vores 
feriem ål). 
Sidst jeg var til indetræning sammen med 
Klitte Plovpenning, Bruno Ejegod og Knud 
den Svagelige, bankede jeg til læderdyret, så 
selv målmanden kunne mærke, at jeg har gået 
til bodybuilding på en bodega. Selv Klitte 
udtalte efter dette svineblærespark, at nu tog 
han hjem til "Min Lilly Silly kone", og det 
kunne ingen fortænke ham i. " 

Det var ej et kønt spark, men skønheden si
ges at komme indefra. Derfor er det vigtigt 
for Golle at vælge "optimalt design' ', når han 
vælger pacemaker. Det gør også skønheden 
til en hj ertesag! 
For "Det bette Komfur" så det straks værre 
ud, for tæt ved hans falsetklodser udbrød der 
et breakdown, der - whole ørly - fik Stephen 
til at overveje at forlade topfodbold og i ste
det give en hjælpende hånd til Eroticmessen. 
Faktum blev, at vi tabte alle vores kampe og 
måtte trøste os med at råkyle et par enheder 
tilsat hotdogger med bæ, blod og det gule. 
At vi så manglede Arkitektens Søn, Benæg
ter-Rene, Bygelfresser-Major og lignende, fik 
en af de lokale bonatozer til at råde: "I sku' 
ta' å spill' i Overklasselotteriet, a hår da se' 
det, der war bejjer! " 
Men alligevel en god fredag aften, hvor vi 
fik "de rigtige oldies", og hwa en båld kan 
bruges til. Som Kresten Ovenpå udtalte på 
spørgsmålet om det havde været en god tur
nering? 
"Ja, det ska a da et ku sæj, men det war snår 
et te å la vær mæ å grin tæ sidst", svarede 
han med Stelton-stemme, hvorefter han gik 

ud til den ventende presse fra "Tidende'', ula
steligt iklædt sidste skrig fra "Møg & Sko". 
Fra pålidelig kilde forlyder det, at samme un
gersvend gik rundt og tilbød unge, uberørte 
landbopiger 500 kroner for at bole med ham, 
hvortil de svarede: "Nej!" 
Det var synd for Kresten, kunne man straks 
se - for han stod nu og manglede de 500 kro
ner. .... 
Aldrig har så mange Veteraner trænet så lang 
tid med så få spillere. Faktisk var vi en lør
dag kun tre spillere til træning, og da en 
(Bent-Kurt) skulle førstevælge til to hold, 
bl ev træningen neutraliseret, og via forligs
manden blev der dømt: Ølbert. 
All e var dog enige om, at træningen aldrig 
har været hårdere og krævet så megen rå 
dømme- og manddomskraft. Vores spillestil 
i foråret kan Kim Fod først tage stilling til, 
når han klart og koncist kender spilleplanen, 
men en bred vifte af alternative kombinatio
ner kan blive tvetungen på vægtskålen og til
vejebringe en mere markant overensstem
melse mellem barspillere og holdopstillingen. 
Alt spil vil se' fø ' li' foregå 3-dimensionalt og 
kan følges af alle, der har MS-das anlæg. 
Overfortolket lyder forårets opråb til spillere 
såvel som søp-Porter(s): 
"Veteranholdet frygter ikke kritik, fordi 
vi er "Stjerneholdet". Sandheden er på vor 
side, og de grundlæggende masser - arbej
derne og bønderne - er på vor side." 

Kim Tung-Fod i "Analyse af Klassespilleme 
i det B74'ske Feudalsamfund'', 1998 

Deres udspillede: Shake :S Beer 

PS: Som estimeret VSOP'er glædes jeg hver 
gang over de indlæg, der bringes i RIPO
STEN. Bladet er eftertragtet via indlæg fra 
Verner, Troels, Mørk, Mureren, Finn og an
dre nyhedsdestruktører. Flot gået gutter!! 
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FASTELAVNSFEST I 
KLUBBEN 
Søndag den 22. februar 1998 var der faste
lavnsfest i klubben. Det er efterhånden ble
vet en fast årlig tilbagevendende begivenhed. 
BR og Fups stod som sædvanlig for alt det 
praktiske arbejde. Dog blev der også lige tid 
til 5 slag pool. Som sædvanlig lykkedes det 
ikke for den kække fætter at vinde bare et 
enkelt spil. 
Til arrangørernes behagelige overraskelse var 
der tilmeldt cirka 60 personer. Der er ikke 
plads til ret mange flere i klubhuset, så det er 
måske allerede nu en god ide at reservere 
plads til næste års tøndeslagning. 
Klokken 14 var vi parat til at begynde. 
De små skulle starte. Zorro, Batman, Sne
hvide og alle de andre flotte udklædte unger 
stod linet op klar til aktion. 
Det tog sin tid inden tønden kom ned, men til 
sidst røg alt slikket og frugterne da ud (ved 

evalueringen blev vi nu enige om, at komme 
slikket i pose næste år!!!!). 
De store var lidt hurtigere, selvom tønden 
havde stået i vand. 
Herefter var det tid til sodavand og kage, 
mens de voksne drak kaffe. Enkelte havde 
dog et fast tilholdssted i baren. 
Til slut fik vi kåret kattekonge og kattedron
ning, og de bedst udklædte. 
Fra arrangementskomiteen skal lyde en stor 
tak til dem, som bagte kage, og Fætter BR 
for de mange præmier. 
Tak også til alle ungerne for deres fantasi
fulde udklædninger. 
En særlig tak til Lasse (Mørchs førstefødte) 
for ikke at benytte brandslukkeren i år. 

VI SES NÆSTE ÅR! 
Fups og BR 
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GENERALFORSAMLING 
BOLDKLUBBEN AF 1974, TORSDAG DEN 19. FEBRUAR 1998 

Efter en kort velkomst ved Formand Finn 
Herlev, gik man videre med den officielle 
dagsorden. 

Pkt. 1: Valg af dirigent. 
Efter forslag fra bestyrelsen valgtes Jesper 
Berg, der indledningsvis kunne konstatere at 
generalforsamlingen var lovligt indvarslet. 
Herefter blev ordet overgivet til Finn Herlev. 

Pkt.2: Beretning om foreningens virksomhed. 
Finn Herlev konstaterede indledningsvis at 
det sportsligt havde været et ganske fornuf
tigt år, hvor især dameholdets amts
mesterskab skulle fremhæves. 
Serie 3 havde haft et elendigt forår, hvilket 
primært skyldtes en meget dårlig stemning 
på holdet. Som konsekvens heraf havde be
styre lsen i efteråret fået Palle Malling og 
Søren "Charly" Kristensen til at forestå træ
ningen og ledelsen afholdet, hvilket de havde 
gjort fortræffeligt, men mange skader m.v. 
havde gjort nedrykningen uundgåelig. 
Andetholdet i Serie 5 havde derimod gjort 
det flot, ved trods de mange skader at sikre 
sig oprykning til Serie 4 på et yderligt man
dat. 
Derudover resummerede han følgende om de 
enkelte hold: 
- Serie 6 havde et flot forår, men måtte træk
kes flere gange i efteråret. 
- Old boys-1 sluttede pænt som nr. 4. 
- Old boys-2 endte som nr. 7. 
- Veteranholdet fik en placering midt i ræk-
ken, men havde den triumf at slå SIF. 

Håndbold: 
- Dameholdet blev nr. 4. 
- Herreholdet sluttede midt i rækken. 

Finn rettede en stor tak til Palle og Charly 
for deres arbejde i efterårssæsonen og bekla
gede, at de desværre ikke ønskede at fort
sætte. Der vil fra klubbens side blive forsøgt 
at finde andre, der vil overtage jobbet. 
Klubbens medlemmer blev desuden opfordret 
til at vise en bedre indstilling m.h.t. afbud og 
udeblivelser og dermed skabe bedre arbejds
forhold for bl. a. UK. I modsat fald ville der 
muligvis blive indført sanktioner fra besty
relsens side. 
Der blev endvidere set frem ti I den forbed
ring af baneforholdene, som omlægningen i 
efteråret nødvendigvis må medføre så man 
ikke længere må spille på "verdens værste 
hjemmebane". 
En stor tak blev rettet til de personer, der har 
hjulpet til ved afviklingen af Fastelavnsfest, 
Carlsberg Cup og Hjejle Cup. Der vil i den 
kommende sæson ikke blive afholdt Carls
berg-Cup, men man regner til gengæld med 
at klubben vil blive involveret i arrangemen-
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terne omkring Landsstævnet i juni.Der vil 
desuden blive nedsat et udvalg til at forestå 
afviklingen af klubbens 25-års jubilæum, og 
alle opfordres til at komme med gode forslag. 
Finn Herlev sluttede sin beretning med at ud
trykke store forhåbninger til den kommende 
sæson, hvortil man allerede havde sikret sig 
pæn sponsorstøtte. 
Generalforsamlingen godkendte herefter for
mandens beretning. 

Pkt. 3: Fremlæggelse af det reviderede regn
skab. 
Kasserer Lars Nielsen fremlagde årsregn 
skabet, der udviste et overskud på 3408,- kr. 
Det tilsyneladende beskedne overskud skal 
dog ses i lyset af, at man har foretaget en låne
omlægning, der har medført en ekstra udgift 
i dette indtægtsår på ca. 50000,- kr. 
I forhold til 1996 mangler endvidere den ind
tægt som arrangementet i forbindelse med 
Regattaen indbragte. 

Generalforsamlingen godkendte regnskabet 
uden kommentarer. 

Pkt. 4: Valg til bestyrelse. 
På valg var Morten Risvig, Kresten Knud
sen, Thomas Jensen og Claus Jensen, der alle 
accepterede genvalg. 
De ovennævnte personer valgtes ude mod
kandidater. 
Bestyrelsen har herefter følgende sammen
sætning: 
Keld Herlev, Lars Nielsen, Finn Herlev, Jens 
Peter Begelund Jensen, Morten Risvig, Kre
sten Knudsen, Thomas Jensen, Christian Si
monsen, Claus Jensen. 

Pkt. 5: Valg afrevisor samt revisorsuppleant. 
På valg som revisor var Kim Konnerup-Møl
ler og Carsten Skovgaard, der accepterede 
genvalg. 
Generalforsamlingen valgte herefter Kim 
Konnerup-Møller og Carsten Skovgård. 

Pkt. 6: Indkomne forslag. 
Ingen forslag var indkommet. 

Pkt. 7: Eventuelt. 
Christian Simonsen oplyste, at der igen vil 
blive indført vinderøl efter kampene. Det er 
dog vigtigt, at disse noteres i baren. 
John Villadsen gjorde opmærksom på, at det 
nye UK skal registreres korrekt i det næste 
nummer af Riposten. 
Klubbens vandrepokal for god indsats blev 
uddelt. Efter afstemning tilfaldt pokalen Finn 
Herlev. 
Dirigent Jesper Berg erklærede herefter ge
neralforsamlingen for afsluttet. 
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1998 er året før klubbens 25 års jubilæum. Denne milepæl skal naturligvis fejres på behørig 
vis. Der er nedsat et udvalg, som skal koordinere alle aktiviteter i 1999. 
Har du gode ideer til aktiviteter i løbet af året eller forslag til andre måder at fejre begivenhe
den på, hører undertegnede gerne fra dig. 
Der arbejdes i øjeblikket på - d.v.s. Søren Fis har fået til opgave - at samle diverse avisudklip, 
billeder, sange, sagaer o.l. i et album, således at klubbens historie kan bevares for eftertiden. 
Samtidig er det planen at lave et museum, hvor gamle spilledragter, fodboldstøvler fra tidli
gere spillere, fodboldtasker, 'udsmykning ' fra Sumpens tid m.v. skal udstilles. Er du i besid
delse af noget interessant til dette museum, vil vi gerne have/låne disse ting. 

14 

Jubilæumsudvalget 
Finn Formand 

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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pub Bindslevs Plads 18 
8600 Silkeborg 
Tlf. 8681 1969 

Vores navn er Fjeldgaard,4:; 
så det hedder vi fra nu af! 

Nu st ifter vf nøvn fra OJerulWs Kunsthandel til FJeldgaards Kunsthandel! 

lfddgaodJ %umtlwmiei 
vt Bente & Henr1k FJeldgaard . Nvgade 26. Siikeborg · Tlf. 86 82 24 50 

- kunsten at gøre hverdagen smuk 

eclalforre tn lng 1 Indramni ng • p1a1<ater • uwgrafler • Soec1a1forretn 1no 1 1ncJramn1no • Plak:ater • lltoora11er 
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,_.INTER ® 

BØGILD SPORT 

Det handler oID at være 

TRYG 

Søren Sandvad 
assurandør 
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MALERARBEJDE 

TIETGENSVEJ 30 
8600 SILKEBORG 

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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DINER TRANSPORTABLE 
Vestergade 73, Silkeborg 

TLF. 86 82 94 15 

86 80 42 44 

STYRKER KULTUREN V 
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GENERAL-
FORSAMLING 

B74 STØTTEFORENING 

TORSDAG d. 19. FEBRUAR 1998 

Efter en kort indledning ved formand Chri
stian Simonsen, gik man videre med den offi
cielle dagsorden. 

Pkt. 1: Valg af dirigent 
Efter forslag fra bestyrelsen valgtes Keld Her
lev , der indledningsvis kunne konstatere at 
generalforsamlingen var lovligt indvarslet. 
Herefter blev ordet overgivet til Christian Si
monsen. 

Pkt. 2: Beretning om foreningens virksomhed. 
Christian Simonsen konstaterede indlednings
vis, at aktivitetsniveauet i Støtteforeningen 
havde været lavere end de foregående år. Det 
største projekt havde været en nymaling af 
klubhuset, der var endt med et yderst tilfreds
stillende resultat. Derudover er der blevet in
stalleret en ny parabol samt udsugningsanlæg. 
Det kommende års aktiviteter vil især dreje 
sig om indrettelse af rekvisitrum i den nuvæ
rende carport. 
Der har været en god udlejning af klubhuset 
til private arrangementer, ligesom lejeaftalen 
med børnehaven er blevet fornyet. 
Christian rettede en stor tak til godsforvalter 
Jørgen Risvig samt parkforvalter Knud Lar
sen, der desværre ikke var tilstede for at mod
tage sin gave i form af en flaske Calvados. 
Sluttelig takkede Christian klubbens med
lemmmer for aktivt at tage del i at holde klub
huset pænt og ryddeligt. 
Formandens beretning blev herefter godkendt 
af forsamlingen. 

Pkt. 3: Fremlæggelse af det reviderede regn
skab. 
Kasserer Jørn Andreasen gennemgik regnska
bet, der kunne fremvise et pænt overskud på 
kr. 16243,- trods en lidt faldende dæknings
grad på bruttoavancen på 40,0 %. 
Generalforsamlingen godkendte herefter regn
skabet uden kommentarer. 

Pkt. 4: Valg af bestyrelse. 
På valg var Stephen Knudsen og Christian 
Simonsen, der begge accepterede genvalg. 
Generalforsamlingen valgte herefter Stephen 
Knudsen og Christian Simonsen uden mod
kandidater. 
Bestyrelsen har herefter følgende sammensæt
ning: 
Christian Simonsen, Jørn Andreasen, Stephen 
Knudsen, Jens Kristian Hjorth, John Pedersen. 

Pkt. 5: Valg af revisor samt revisorsuppleant. 
På valg var Morten Risvig og Carsten 
Skovgaard, der begge accepterede genvalg 
Generalforsamlingen valgte herefter Morten 
Risvig og Carsten Skovgaard. 

Pkt. 6: Indkomne forslag. 
Der var ingen forslag indkommet. 

Pkt. 7: Eventuelt. 
Ingen havde bemærkninger under dette punkt. 
Dirigent Keld Herlev erklærede herefter ge
neralforsamlingen for afsluttet. 
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Sejling 
Clausen 
0123456789~ 

Revision 
Aktieselskab 

Søndergade 13 
Postboks 825 

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

Hvor dejligt! 
Her sad jeg lige og manglede noget til 

en side, der var blevet formeget i 
bladet, og så fandt jeg disse spændende 
billeder på disketten, som Bruno havde 

sendt til redaktionen! 
Mon ikke mirakler findes? 

pp 

Ørnsø Døgn- og 
Nærbutik 

Gjessøvej 1, Silkeborg 
Telefon 86 81 36 00 

65 medarbejdere står klar til at 
yde den bedst tænkelige servi
ce og rådgivning. 

NØRREV ÆNGET 11 - 8600 SILKEBORG • TELEFON 86 80 42 11 
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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 _IØzS .. 

POUL KNUDSEN SILKEBORG 8684 6411 

Alt murerarbejde udføres 
Nybygninger* Tilbygninger* Reparationer* 

Storm- og forsikringsskader* Isa-kærn 

40 29 1411 - 86 8115 04 

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

Tekefon 8682 2499 ·Fax 8680 3818 
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BJARNE HJORTH 
AUTOMOBILER A/S 
HÅRUPVÆNGET 10-12, HÅRUP, 8600 SILKEBORG· GIRO 1 27 47 40 

TLF. 86 80 58 00 - 86 80 58 04 

ITALIANO 
PIZZERIA 

Byens bedste pizzaer 
til populære priser 

Frederiksberggade 1 
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Julsøvej 74. Sejs 8600 Silkeborg -
MAD UD AF HUSET 

Hjemmelavede pølsespecialiteter 

TLF. 86 84 64 24 

t(ibi SILKEBORG 
'-.iØ7 TAGDÆKNING 

Aut. Sikaplan entreprenører 
Lysåvej 29 SILKEBORG 

Telefon 86 81 25 99 - Biltelefon 30 81 35 99 

TAGDÆKNING m/tagpap, 
renovering el. nybygning 

1 O års garanti i flg. aftale ml Sikaplan PVC 
15 års forsikringsgaranti 

VILLAER - GARAGER - INDUSTRI 
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