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Marienlundsvej
33A
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Støtteforeningen

Næstformand
Thomas Jensen
Vestre Alle 34
86 80 05 49

Formand
Christian Simonsen
Skovløbervej 24
86801391

Kasserer
Lars B.R. Nielsen
Frederiksberggade 6B
86812987

-

Kresten Knudsen
Frejasvej 90
86 82 62 53
Christian Simonsen
Skovløbervej 24
868013 91
Jens Peter H. Jensen
Ydunsvej 2 1
8600 Silkeborg
Tlf.: 86 82 69 79
Morten Risv ig
Tyttebærvej 35B
86 84 55 57
Claus H. Jensen
Gunildshøjvej I
86 83 78 09
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Veteranafdelingen
Kim Konnerup-Møller
Almindsøvej 30
86 82 48 04

Stephen Knudsen
Sanatorievej 14
86 82 81 39

Jens Kristian Hjorth
Bindslevs Plads 18
86 81 65 17

Kasserer
Jørn Andreasen
Vidarsvej I 0
86815799
John Pedersen
Skolegade 53, I .tv
40215754

Bjarne Davidsen
Fyrrehøjcn 7
86 83 75 74

Kampfordeler
John Villadsen
Mysundevej I
86 81 18 87

UKOldbO)'.S

Jespc1 "1111111" llerg
Vestre A !li: •li>
86 8 1 58 18

Sponsorudvalg

Håndboldafdelingen

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 Riemen schncidcr

Morten R isvig
Tyllcbærvcj 35 B
86 84 55 57

Vestervænget 29
86 81 48 25

Fonnand
Finn Herlev
Aabenraavej 83
86 80 06 05

Keld Herlev
Rudbølvej 30
86 81 59 14

administrator

Per Duelund
Udg~rdstollcn
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86 8 1 57 37

L11is Il .It Nic lscn
l'rcdciiksbcrggade 6B
86 81 21) 87

Lene Kild cgan rd
Nørhedevej 29
86 85 I 0 80

Skiafdelingen
Christian

i1no11sc 11

Skovløbervcj 24
86 80 13 91

Claus H. Jensen
Gunildshøjvej I
86 83 78 09

Parkforvalter

Redaktion
t 'licl'rcdHktør
Tho1110s Jensen
Vcst1c /\Ile 34
81> 80 05 49
I 'n10g1 [Ir og
c1 l1 vc1vsrcportcr

Slllcn Adsbøl
.lntoh Pnludansvej
~2

8(> 8 1 2.~ 26
Hcd11kt innschcr
1·11111 I lcrlcv

/\11hc111 uuvcj 83

8<> 80 06 05
Knud Gud Larsen
Karlskrona vcj 8
86 82 64 70

Korrcspondcnl
Jens Peter 11. Jensen

Ydunsvcj 2 1
TI I'.: 86 82 69 79

UK
David Green
Tværgade 21, 2. th
86 80 57 75
John Pedersen
Skolegade 53, I .tv
402157 54

Dameafdelingen
Lissa Juul
Vestre Alle 34
86 80 05 49

Der er nu afholdt et indledende møde i jubilæumsudvalget. Bruno skrev notater med
det formål at lave et referat!!!!! Når det engang er lavet vil hovedpunkterne blive offentliggjort i Riposten.
Under alle omstændigheder, er vi meget interesseret i gode ideer til arrangementer i
løbet af året eller til underholdning ved jubilæumsfesten, som ventes afholdt den
6.11.1999.
Hvis enkelte af de gamle (ældre) medlemmer ligger inde med avisudklip, fotos, gamle
sange eller lign. vil vi gerne låne/have dette materiale, således vi kan lave en scrapbog
over B74's første 25 år.
Andre gamle ting og sager - som tasker, trøjer m.v. vil vi ligeledes gerne have til et
museum over den svundne tid. Hvem har eksempelvis vores vikingehjelm eller Knud
den Stores saga-samling??
Alt har som udgangspunkt interesse.
Det er klart, at vi i løbet af 1999 rar bmg for mange kræfter. Derfor håber vi på den
sædvanlige velvilje hos den enkelte, når vi skal bruge hjælp.

Damer:

Finn Laursen
Vinkelvej 4
86820210

Kresten Knudsen
Frejasvej 90
86 82 62 53

Jubilæumsudvalget

Godsforvalter
Jørgen Risvig
Henriksen
Rylevej 35
86 82 31 27

RIPOSTEN - OKTOBER 1998

TRYK:
THY BOGTRYK
LAYOUT:
PETERS PE N

JAJLEKÅB
ÅTÅVHALFÆM
Dædde års Jajle Kåb tunereng blev på mange
måjer som det plajer. Førsdehållet hos hererne
kune som sæjvanlit igge vinne nået som helst.
Først sadde hållet en 1-0 føreng åver styr i
siste minut moj Låsby - åv dæræfder tabde
hållet til et forsvaged Kå ÆfU Æm-håld (di
hade Hustæj på hållet). I plaserins-kamben
moj Virklånd tabde hållet åvså. De te! trås rar
at man haje dæn gardårhøje Tåmas Mørk på
mål. Mæn de er selføli hæller egge !æt når
mandskald stå på en skamel. En flåt sisteplas
te! hållet.
Åld båjs ræken åv veteran ræken blev bægge
skæmet a flere afbud. Dærfor kune åld båjs

hållet som de eneste Be Firåvhalfjers håld kåres såm vinner af <læres ræke.
Dame håldet var rar en gangs skyl egge i stan
tel ad vinne deres ræke, mænd de blev dåv te!
en fin annenplas.
Turneringen fik et åverskuj på fæm tusen kronår. De ær nåk gåt nåk. De rajnøje hæller egge.
Fåbs var dædde år bleved fårfræmmet tel sjæf
åver arrasjemanged. De klareje han dæleme
flåt. Enesde manskabsskaje var Muren dar laveje en småk Kvasimodo-æfderlineng ånner
dægge a ånt i røggen.
Vi glæjer ås alereje tel næsde år.
Dæn orblide
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APSLUTlYJJVGSPEST

pub

Bindslevs Plads 18
8600 Silkeborg
Tlf. 8681 1969

Der var engang en Regattafest i en større dansk provinsby. I forbindelse med denne Regattafest, havde en lille sportsklub i byens sydlige udkant erhvervet sig rettighederne (sammen med
en herboende bilforhandler og ejendomsmatador) til at udskænke øl og andre fornødenheder i
forbindelse med ovennævnte ildfest.
Sportsforeningens bestyrelse trommede derfor alle medlemmer og andet godtfolk sammen for
at kunne håndtere opgaven. Folk tilbød sig i hobetal for at hjælpe med at skrabe ussel mammon ind til foreningens dengang slunkne pengetank. Der blev gjort et fantastisk stykke arbejde
og for at det ikke skal være løgn, blev der også rusket op i selvsamme personer i forbindelse
med et mindre sportsarrangement i sommers.
Folk blev ikke trakteret med mere end det de selv kunne drikke (og som de selv havde betalt!!!) og lidt pølser, nænsomt serveret af Svende. Dette skal der gøres noget ved nu:
årets afslutningsfest bliver gratis for medlemmer (aktive såvel som passive) med betalt kontingent!!!!

Vores navn er Fjeldgaard,~
så det hedder vi fra nu af!
f}ddgaauh Y futluuzdd
vi Bente & Henrik FJeldgaard. Nygade 26 . Silkeborg . Tlf. 86 82 24 so

· kunsten at gøre hverdagen smuk
Specialforretning 1 Indramning • plakater • lltogratler • Specialforretning I Indramning • plakate r• litografier

Tilmelding skal ske senest den 1. november til Mørk, Mulle, Sjæfen eller F
Vi glæder os til at se så mange af jer som muligt til denne 24. afslutningsfest i B-74.
Venlig hilsen
Festudvalget
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HVEM KU' - UK KU' !

Sejling
Clausen
0123456789,/

Revisi6n

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

Endnu en sæson har gået sin skæve gang, og endnu en
sæson har UK gjort sit skæve stykke arbejde

Torvet 11 - 8600 Silkeborg
Tlf. 86 80 41 42

Ørnsø Døgn- og
Nærbutik
Gjessøvej 1, Silkeborg
Telefon 86 81 36 00

6 5 medarbejdere står klar til at
yde de n bedst tæ nkelige service og rå dgivning .

SILKEBORG'.'TØMMERHANDE
NØRREVÆNGET 11 - 8600 SILKEBORG - TELEFON 86 80 42 11
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Nogle gange har det været en halvsurtjans.
Specielt da vi måtte trække serie 6 - for ikke
at snakke om den skæbnesvangre uge, hvor vi
ikke en gang kunne stille andetholdet. ~
Det har også været lidt småsurt, når folk ikke
er mødt op til kamp som lovet, så forvirrede
UK-medlemmer har måttet sætte himmel og
hav i bevægelse for at finde substitutter.
Der har dog også været muntre stunder. Her
fæstner man sig ved Lals fantastiske evne til
gang på gang at indtrykke de forkerte telefonnumre med deraf følgende interessante samtaler med ukendte personer til følge. Nogle
gange har vi endda været fristet til at spørge,
om de ikke kunne tænke sig at spille. De faste
UK-øl har også været en ikke uvæsentlig positiv bestanddel af torsdagsritual et.
Der skal ikke herske nogen som helst tvivl om,
at Lal og Mulle har gjort et allerhelvedes stort
arbejde, som jeg ikke synes, alle værdsætter
nok. Der skal også lyde en stor tak til Dave og
Zak - sidstnævnte har på allerbedste vis overtaget Daves tjans i udvalget (Dave går på af-

tenskole om torsdagen i "Takt og tone" og
"Dansk for nybegyndere").
UK's arbejde er en helt central bestanddel af
klubbens måde at fungere på. Fungerer UK
ikke, fungerer klubben ikke. Gang på gang har
vi i disse spalter opfordret folk til at ringe om
torsdagen, hvis de gerne ville spille, selvom
de ikke kom til træning. Jeg må sige, at det i
langt højere grad har været undtagelsen end
reglen. Det er mig en gåde, at folk ikke henvender sig direkte. Man skulle næsten tro, at
de var med i en fodboldklub, for ikke at spille
fodbold. Men det vi jo selvfølgelig godt ikke
passer.
Jeg vil gerne afslutningsvis sige tak til alle,
der velvilligt stillede op uge for uge og spillede bold. Specielt tak til dem, der henvendte
sig til os - hvadenten de kunne spille eller ej .
Vel mødt til sæsonen 1999, hvor vi allerede
nu ved, at der kommer til at ske nogle nye
spændende ting på fodboldfronten i B 74.
Mere herom senere.
Jens Werner

B74 - lotteriet
Ja, hvad er nu det? Det er ret simpelt, køb en
lodseddel, den koster kun I 00 kroner og kan
købes i klubben.
Du har så chancen for at vinde førstepræmien
på 10.000 kroner..... ja, du læste rigtigt: Der
bliver kun solgt 350 lodder, så skynd dig: Der
bliver rift om dem.
Offentliggørelsen af de heldige vindere vil ske
til b 74s afslutningsfest den 7. november. Har
du ikke mulighed for at komme i klubben, så
indbetal vedlagte giro kort med tydelig navn
og adresse, så send er vi straks en lodseddel,
når vi har registreret ind betalingen.

SIDSTE FRIST FOR INDBETALING PÅ
GIRO: 24. oktober 1998
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MALERARBEJDE
af enhver art
DINER TRANSPORTABLE

Udlejning af lift

Vestergade 73, Silkeborg

TLF. 86 82 94 15

TLF. 86 80 30 88

TIETGENSVEJ 30
8600 SILKEBORG
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Ville du købe en bil af denne mand?
Nej, selvfølgelig ville du ikke det!
Når man ser denne personnage bag sit skrivebord, ivrigt lyttende til talestrømmen i den anden ende, forstår man til fulde, hvorfor det siges, at ens underskrift er det mest værdifulde, man har.
Jamen, hvorfor skal man IKKE købe en bil af denne mand?
Svaret er enkelt: Han har overhovedet ikke forstand på biler, men fast ejendom .... og der er han li'godt bedre kørende. Så godt, at han sammen med
indehaver Torben Larsen hos EDC-mæglerfimaet af samme navn står for
erhvervsafdelingen.
I boligafdelingen er der fire mæglere, og til at samle det hele er der tre i
administrationen .... UPS: De har også en videofotograf, ham havde vi nær
glemt (for øv;fit'min gamle klasselærer fra den hedengangne Søndergadeskole - hej Bent!, red.).
Til de mere landlige opgaver har man også en vaskeægte skovfoged tilknyttet
- altsammen for at man som kunde kan føle sig sikker på, at uanset om man er
køber eller sælger, så er resultatet det bedst opnåelige. Det er sikkert grunden
til, at Torben Larsen er byens største ejendomsmægler.
Man kan - måske - ud fra det lidt underbelyste billede ane konturerne af statsautoriseret ejendomsmægler, valuar, HD, MDE.MD.BRF.OECD AF (afdanket fodboldspiller, red.) Peder Kristensen. Billedet er taget sekunder før, Peder måtte ud på en større opgave hos Hanegal i Voel; det drejede sig om
vurdering af nogle fritbeliggende beboelser i landlige omgivelser, med god
udsigt og opført i vejrbestandige, rustikke materialer og med alternative og
spændende sanitære forhold.
Vi ønskede held og lykke ....... .
10
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VS på banen igen
Veteran Supporterne i B 74 har mobiliseret masserne - og de er store ....... .
B 74 må fremover trækkes med en organiseret gruppe af revolutionære romantikere, som
nok skal forstå at lægge vægt bag deres krav.
Situationens generalstab - i denne sammenhæng kaldet Regerings-sjæfen - havde kaldt
til massemøde i Sumpen, og masserne mødte
talstrækt frem .. . i enheder på omkring 100 kilo.
Proletariatets paroler lød igen og igen ud til
land og folk indhyllet i Marienlundvejs mørke:

,
f

Peters Pen
- SPORTENS VENPRESSEBUREAUET SILKEBORG
TORVET 9. TLF 86 82 48 11

"Viva la VS!" og "Et overvægtigt folk kan
aldrig besejres!".
I en nænnest euforisk stemning sluttede folket op bag en resolution, der klart og utvetydigt slog fast, at veteranholdet også i årene
fremover kan regne med opbakning fra et højt
estimeret heppekor. (Her vil det måske være
på sin plads at nævne, at denne historiske begivenhed naturligvis først kunne finde sted
efter, at kortklubben havde snøvlet sig færdig
med en to-øres whist).
Helt i den gamle VS-ånd ~ kåredes en
trojka bestående af Leif off Brian (overkommissær), Klitte (generalsekretær) og KurtaBenti (dialektisk-materialistisk merværdi-forvalter). Hestehviskeren måtte nøjes med en
tjans på reservebænken, mens Niller skal lede
den "Særlige økonomiske Kontrolkomission".
Ni liers første opgave bestod i at afvise et forslag om at indbetale de 100 kontingentkroner
i rubler.
Alle B 74ere kan optages som medlemmer i
den nye VS-fraktion. Hvis du ikke lige kan
træffe en af trojkaens medlemmerne, var det
nok en god ide at henvende sig i baren.

19\ Johansen

AU6~~~~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
12
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VETERANNYT
En forudbetalt kamp giver trygge rammer.
Med en forudbetalt kamp sikrer du, at alt
foregår efter dit personlige ønske, også
når du ikke er på hold.
Du undgår, at din familie står med vanskelige beslutninger og økonomiske bekymringer over denne sorg. Det giver
trygge rammer både for din familie, klubben og for dig selv.
Denne model kan varmt anbefales til
klubbens øvrige spillere. Vi har på
veteranholdet med succes kunnet forudbetale:
- at man skulle kvaje sig i en kamp
- at man var udsat for holdlederens tåbelige udskiftninger
- mangeltomlende adfærd på banen
- selvmål eller lignende
Som vores højt estimerede holdleder udtalte: - Intet på en fodboldbane er så enkelt, at det ikke lader sig udføre kompliceret, men det skulle mu ikke apsse mos
SIFs veltrimmede og nmskuløse drenge.

SIF lammedasket
Med enkle midler og et veloplagt publikum i ryggen måtte SIFerne se sig lammedasket inden for de første ti minutter. Uffe
den Brave, Hams Jørge Rene, Hønse,
Major, Finn, Bent og de andre (kory-)fæer
leverede den bedste gang fodbold fra et
veteranhold siden .... hvornår var det nu
det var?
Ret beset er der vel kun veteranholdet og
Herfølge i toppen af dansk fodbold. Om
det skyldes Kim Bentkurts strategiske

genistreger elle almindelig solstik, må stå
hen i det uvisse. Men som flere af tilskuerne udtalte:
"Tag gratis til fodbold i B74, og se hvordan fodbold kan spilles, fremfor at betale
en formue for at se superligadrengene lave
en spand gylle."
Chancen for, at veteranspilleme bliver
solgt, er også minimal.... ·og det er jo en
ekstra præmie at få som tilskuer og skadet topspiller.
Hvad kan dette ikke føre til, når holdet
forsager øl, pomfritter, kakaomælk og
flæskesteg og erstatter disse jordiske ting
med taktik, strækøvelser og åndelig træning?
Fysikken blev under alle omstændigheder sat på en prøve den 26. september,
hvor en bevæget Jan Mudderkaster modtog kammeraternes skulderklap i form af
veteranernes vandrepokal.
I samlet flok drog man så ud i Lunden,
hvor kanoerne ventede, og man kastede
sig ud i en fælles tømning af pokaler. Op
til flere kanoer blev dog også tømt for
gaster, og blandt den højt estimerede N.J.
Nielsen måtte en tur i det mudrede åvand.
På de næste to sider bringer vi en eksklusiv fotoserie, som Ian har skabt med sit
medbragte undervandskamera.
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Som det fremgår af
billedet øverst til
venstre, var
ungdoms klubben
(Old Boys) i år
inviteret med på
turen. Kun en
håndfuld turde tage
på togt med de
garvede drenge, som
forlystede sig med
"kanindåb ".
Nedenunder tager vi
temperaturen på Kaj
og Bøjes fætter, som
var med på turen.
Mmesterfotograf Ian
har valgt at give de
to billeder på næste
side fællestitlen:
"Studier i grønt".

14
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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

Herr Følgerne uden ledsagere.

YINTER

®

BØGILD SPORT

MENS ·v1 VENTER PÅ
HERR OG FRU FØLGE
Både i Sydsjælland og på Marienlundsvej tæller vi dagene frem til søndag den 1. november, hvor B 74s satellit-superligaklub, Herfølge Boldklub, stiller op på Silkeborg Stadion for at møde de røde fra SIF.
- Den dag håber vi i B 74 på at se både Hr. og
Fru Følge i Oversumpen - de skal i hvert fald
være så vældig velkomne, siger det glamourøse værtspar med særligt ansvar for satellitklub-gæster, godsforvalter J. Risvig og chef
S. Jæfen.
B 74 har - siden vi modtog læderbolden med
logo og autografer - fulgt ivrigt med i, hvordan hærfuglene er steget mod ligaens tinder.
Landsbyklubben er - i modsætning til vore
lokale helte, må vi nok erkende - med i den
ende af tabellen, hvor det for alvor er sjovt.
Også hvad angår de økonomiske målsætninger har Herfølge klaret sig bedre end SIF. En
aktieudvidelse gav ganske vist omkring 30
mio. kroner til de røde, men det holdt hårdt
16

med at få solgt de sidste aktier....... og kursen
har da også været for nedadgående siden (vores finans-analytiske afdeling giver dog især
Moniva Lewinsky skylden for det).
Derimod blev Herfølges folkeaktier revet væk
på få dage - faktisk så hurtigt, at vi sløve midtjyder ikke fik vækket bankrådgiveren, inden
sydsjællænderne kunne melde alt udsolgt.
Ærgerligt for de mange B 74'ere, der nu skal
døje med at finde nye finanseventyr at begive
sig ud på.
- Men bare rolig, formaner Herfølge-direktør
Kenneth Wegner. - Klubben har planer om at
gå på børsen inden for det næste års tid, og så
skal I nok få lejlighed til at investere sparepengene i sydsjællandsk super-fodbold.
I den forbindelse vurderer vore finans-analytikere, at tidspunktet for Herfølges introduktion på børsen især afhænger af, hvilken måtte
Bill Clinton holder sig på .... " ...
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Det handler om at være

TRYG
)

Søren Sandvad
assurandør
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En ide til
hvordan vi
kan få lidt
mere gang 1•
tingene i B74

Hånd.b old
Så er håndboldsæsonen igang. Såvel damerne som herrerne har mobiliseret et
enkelt hold, idet vores "drengehold" fra
sidste sæson er stoppet.
På nuværende tidspunkt har vi ikke vores sponsoraftaler på plads, men vi håber på sædvanlig velvilje fra Mazda og
Torvecenterets Frisørsalon, så kontingentet kan holdes i ro.
Skulle der være enkelte, som har lyst til
at spille håndbold, men som endnu ikke
har meldt sig under fanerne , kan dette
ske ved at kontakte hhv. Lene Kildegaard eller Per Duelund.
Der vil i år blive flere "dobbeltkampe",
hvor dame- og herreholdet spiller efter
hinanden. I denne forbindelse vil B.74
skulle passe haluret. Derfor vil damerne
skulle stille en urpasser til rådighed under herrekampen og omvendt.
Vi håber på en god sæson uden bøder.

formandfinn
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Jeg har til et bestyrelsesmøde fremlagt
et forslag til at gå vinteren og den nye
sæson i møde, på en lidt anden måde
end vi er vant til.
Der er blevet oprettet et sportsudvalg
hvor jeg står som 'hovedansvarlig' for
(fremover vil jeg derfor gerne tituleres
sportsdirektør). Dette udvalg skal bestå
af nogle af klubbens nye og gamle aktive medlemmer, som kunne tænke sig
at give klubben et skub i den rigtige retning. Ved at danne en grundstamme og
blive enige om hvordan vi i fællesskab
kan løse nogle af de problemer som vi
har på den aktive side af klubben og ikke
mindst selv være et godt eksempel. Her
tænker jeg på at komme til træning,
komme igang til tiden, hjælpe med
bolde, prøve at få nye spillere til at føle
sig velkomne osv osv. Alle disse ting
kommer jo desværre ikke af sig selv.
Vi vil i udvalget prøve at få indflydelse
på hvordan klubbens fremtid skal se ud,
da de tiltag som menes nødvendige, vil
blive forelagt bestyrelsen, som så vil
støtte os på alle tænkelige måder.
Så har du en mening, og energi til at
være med i udvalget, så vi kan få lidt af
den gamle ' 74-ånd tilbage i klubben. Jeg
hører gerne fra dig.
JohnF
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Reparationer af alle mærker
Vaskemaskiner
Opvaskemaskiner - Køleskabe.
Frysere - Komfurer

ODEIB

BJØRN HOLDT
HVIDEVARE SERVICE
86 88 23 48
Biltlf. 30 81 36 77
Fuglemosevej 34 Kjellerup

HÅRUP AUTOCENTER
POUL KNUDSEN SILKEBORG 8684 6411

KAJ JØRGENSEN
Mariehøj Murerforretning
Solhøjsvej 11 . 8600 Silkeborg

_IØ~Alt murerarbejde udføres
Nybygninger* Tilbygninger* Reparationer*
Storm- og forsikringsskader* /so-kærn

40291411-86811504

Dansk Arkitekt- & Ingeniørkontor af 1945 AJS
Ballevej 2A
Tekefon 8682 2499 - Fax 8680 3818

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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