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NYTÅRSTALE
Det kan være lidt trivielt at sidde ved computeren og tænke tilbage på den
forgangne sæson . Hvad sket i 1998, som adskiller dette år fra de foregående
år?
Vi måtte trække vores serie 6 hold . Det har vi prøvet før!
UK havde til tider et svært job. Det har de haft før!
Økonomien ser fornuftig ud. Det har den gjort altid!
Afslutningsfesten var skidegod . Det plejer den at være!
Vi har fået indrettet byens flotteste boldrum. Yes - der var det. Byens flotteste og dyreste boldrum er B.74's.
Så var der alligevel noget, der adskilte 1998 fra tidligere år.
Sportsligt gik det som det plejer. Lidt op og lidt ned. 1.holdet sl uttede på en
flot 4. plads efter at have været med helt i toppen 2/3 af sæsonen . 2. holdet
- derimod - måtte notere en sidsteplads uden på nogen måde at være blevet
ydmyget.
OB-I spillede en flot sæson og sluttede på 2. pladsen . OB-li sluttede midt i
rækken. Veteranerne måtte tage til takke med en 5. plads , men var kun 2
point fra 2. pladsen og 4 point fra førstepladsen. Damerne fik en 5. plads,
hvilket var den dårligste placering i holdets historie. Tidligere på året sluttede
håndboldsæsonen, hvor både herrer og damer blev nr. 4.
Vi har- ud over Hjejle Cup og Fastelavnsfest- brugt mange ressourcer på
Landsstævnet, hvor specielt Kræn og BR trak et stort læs. Men også rigtig
mange frivillige 74'ere deltog aktivt. Der skal herfra lyde en stor tak til alle.
Økonomisk fik B.74 godt kr. 24.000,00 ud af anstrængelsrne ved Landsstævnet, hvilket var noget over forventningerne .
Også vore sponsorer og annoncører er en vigtig brik i klubbens virke . Vi er
så priviligerede i B.74, at vore sponsorer er utrolig stabile. En stor tak til alle,
som støtter klubben .
1999 bliver et travlt og spændende år for B.74. Vores 25 års jubilæum vil
blive fejret helem et på forskellig vis kulminerende med afslutnings- I
jubilæumsbraget den 6. november i lunden.
Jeg håber,
at medlemmerne vil slutte op om de arrangementer, der bliver lavet,
at der vil møde mange medlemmer op til træning,
at klubhuset vil summe af liv,
at UK får optimale arbejdsbetingelser,
at vi kan tilmelde og bevare 3 herrehold.
Kort sagt. Jeg håber på et kanonår i 1999.
Tak for 1998. På gensyn i 1999.
formand fin n
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HÅNDBOLD
·------------------------·
pub

Bindslevs Plads 18
8600 Silkeborg
Tlf. 8681 1969

Vores navn er Fjeldgaard,~
så det hedder vi fra nu af!
ifeldgaaut:i %uMtltandd

v/ Bente & Henrik FJeldgaard . Nygade 26. Silkeborg . Tlf. 86 a2 24 so

- kunsten at gøre hverdagen smuk
Specl a!forretnlng 1 Indramn ing • Plakat er • lltografle r • Spec1a1forretn1 ng 1 Indramning . plakater . 11tograt1er
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*For 4. år i træk er B74 's damer med i serie 3.
* For 4. år i træk ser det ud til, at vi ender
sådan lidt midt i rækken.
*For 4. år i træk er det lidt svært af og til at
stille hold.
*For 4. år i træk er vi på tiggerfødder når vi
skal finde en til uret.
*For 4. år i træk har vi altid noget at grine af
bagefter kampene.

Men for allerførste gang har Kirsten fået
ny sports-BH!
Hver søndag lykkedes det - imod alle odds at skrabe 7 - 8 spillere sammen af de 12-14
stykker der har meldt sig som "aktive" serie 3
damespillere i B74.
Indtil nu (den 19.11) har vi vundet halvdelen og tabt den anden halvdel af kampene.
Vi har vundet over nogle hurtigtløbende og
hårdtskydende Bording-tøser, hvor den ældste nok var 23, og vi har tabt til nogle 15 år

ældre (mindst) damer, hvor gennemsnitsvægten ligger i nærheden af 85 kg.
Det fortæller faktisk alt om vores spil. Nogle
gange går det strygende, og andre gange falder det hele sammen. Nogle gange er vores
forsvar som en mur, og andre gange som en
si. Nogle gange netter bolden hver gang, og
andre gange når den ikke engang ind til målet.
Vi kender vist også alle -den fornemmelse
når vi trykker af, at vi tror bolden vil sidde
oppe i "treeren" med sådan et skraldebang,
men tænk - målmanden hun griber den sgu.
Skudstyrke er der ikke meget af i sådan en flok
halvslatne kvindearme, der kun rører en bold
i max. 50 min. hver søndag.
Så vi har forlængst konstateret, at det er ikke
skudstyrken der bliver forbedret ved at røre i
kødgryderne, være taxa for børnene, lange
økonomisk rådgivning over disken i Jyske
Bank, eller fremstille børn i Århus.
Vi prøvede faktisk at få stablet noget træning på btnene i år i samarbejde med KFUM's
damer, men det faldt ærgerligt nok til jorden
da de ikke kunne stille hold i år.
Men pyt med det, vi har det hyggeligt, og
der er som sagt altid en god stemning i
omklædningsrummet bagefter. Også selvom vi
selvfølgelig hver gang går på banen for at
vinde. Jeg tror ikke vi kvinder har meget at
lade mændene høre når det gælder sladder i
omklædningsrummet bagefter. Intet emne er
tabu.
Er du en mand, og syntes din kone, kæreste
eller elskerinde at dette lyder som et niveau
hun kan være med på, så kan vi da godt bruge
en enkelt spiller mere - måske bare som reserve - eller som muligt emne til næste år.
Skulle dette være tilfældet, så kontakt Lene
Kildegaard på tlf. 86 85 10 80.
Lene
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Sejling
Clausen
0123456789./

Revision

Aktieselskab
Søndergade 13
Postboks 825
8600 Silkeborg
Telefon 86 81 1 O 33
Telefax 86 81 13 63

HÅNDBOLD
••••••••••••••••••••••••••
Torvet 11 - 8600 Silkeborg
Tlf. 86 80 41 42

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

65 medarbejdere står klar til at
yde den bedst tænkelige service og rådgivning .
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ForIDandens coIDeback eller hvordan et IDodløst
hold bliver vækket!
Scenen var sat. Søndag morgen. Tidlig. Formanden skulle have sit længe ventede comeback på det succesfulde herrehåndboldhold.
Efter flere gange at have takket nej til kamp,
gik den ikke længere . Gutterne var kun 6
mand, så Formand Finn måtte trodse den
varme dynes magnetiske tiltrækningskraft og
begive sig ud på cyklen for at forcere modvind, let regn og diverse bakketoppe. Der var
en underlig stemning i hallen. På en gang forventningsfuld og mat. Var det nerver? Holdet
havde trods alt vundet de første 7 kampe.
Kunne det fortsætte? Og så med en tung formand på fløjen?
Efter den obligatoriske "opvarmning" (kaffe
og lokum i nævnte rækkefølge) gik gutterne
på banen. Starten forløb som sædvanlig. Flere
geniale fløj indryk fra Kasper "Mini" P. En klar
føring midt i første halvl~. Men så skete d.er
noget. John Laursen - der .h~ldigvis havde ført
lav profil de første 15 minuter - begyndte at
føre sig frem - eller skulle man sige tilbage?
Hans skud prellede gang på gang af i
modstandernes opdækning. Langsomt - men
grusomt sikkert - halede modstanderne ind på
74'erne. I starten af 2. halvleg bragte de sig
oven i købet i front. Blaine "Pil" spurtede flere
gange op mod modstandernes mål, men
sprællemanden i målet havde luret ham.
Modløsheden bredte sig . Hvad skulle man
gøre? Efterhånden gik det op for formanden,
at her var der brug for hans rutine. Der skulle

tages ansvar. Med flere geniale frispilninger
og et enkelt mål sørgede "ff' for balance i
regnskabet. Kampen vippede indtil dommer
Olsen smed 2 mand fra hans hjemkommune
ud på bænken og formand finn med en 45 sekunder lang kropsfinte med efterfølende tunnel slukkede lyset for BRYRUP. Sejren var i
hus og formanden kunne sætte sig ved
dommerbordet til damekampen. Den skal vi
ikke skrive om.

,
f

Peters Pen
- SPORTENS VENPRESSEBUREAUET SILKEBORG
TORVET 9 . TLF 86 82 48 11
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MALERARBEJDE
af enhver art

Udlejning af lift

DINER TRANSPORTABLE
Vestergade 73, Silkeborg

TLF. 86 82 9415

TLF. 86 80 30 88

TIETGENSVEJ 30
8609 SILKEBORG

Telefax 86 80 30 89

expert
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86 80 42 44
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.

lbul.Munk!
THRIGESVEJ 1 . 8600 SILKEBORG

TLF. 86 82 27 00

y STYRKER KULTUREN v
VESTERGADEHALLENS KIOSK
v/ Charles Døssing
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874 ·nu
og i fremtiden
Som de fleste sikkert har bemærket, har vi gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt
medlemmerne i B74.
Formålet var at undersøge såvel bestyrelsens som medlemmernes holdninger til:
·Fremtiden/vision
·Fokusområder
·Profil for nye medlemmer
·Sumpen vs Oversumpen
Resultatet af undersøgelsen skal bruges til at vurdere klubbens målsætning og og vision og
give inspiration til ideer og tiltag, der sikrer vores berettigelse i årene fremover.
Konklusion
Svarprocenten var 100% for bestyrelserne og 40% for medlemmerne.
Der er 6 markante og helt klare resultater:
·Købet af Oversumpen har 100% tilslutning
· B74 skalfortsatfokusere på det sociale samvær
· B74 skal ikke være næste årtis Arhus Fremad-historie. Der skal ikke søges specielt efter
medlemmer på et højt sportsligt niveau
· Det gælder ikke om at få så mange nye medlemmer som muligt
·Bestyrelsen og medlemmerne er stort set enige
Fokusområder
Sportslige resultater: 19, 7%
Socialt samvær: 36,1 %
Medlemmer på højt sportsligt niveau: 5,9%
Medlemmer der harmonerer med social profil: 31, 7%
Så mange medlemmer som muligt: 6, 7%
Nye medlemmers profil
Unge, dygtige, ambitiøse fodboldspillere: 12,2%
Modne, dygtige fodboldspillere: 19, 1%
Omgængelige med fornuftigt sportsligt niveau: 38,1 %
Omgængelige med interesse for fodbold: 30,6%

Sportsligt niveau *Serie 3, 0
Fremtiden/vision *2, 6
*2 = B74 bliver aldrig et hold i Faxe Kondi Ligaen eller Danmarksserien, men vi skal
have en eller anden form for sportslig succes, hvis vi skal fastholde medlemmerne og i
øvrigtfortsat have det skægt- vi skal bare definere "sportslig succes".
*3= B74 skal holdefast i, at det vigtigste er at have et socialt samlingspunkt, hvor fodbolden er mest for sjovt, selvom alle ved, at det er sjovest at vinde.
10

RIPOSTEN - DECEMBER 1998

Ser man på delresultater for bestyrelserne og medlemmerne, viser det sig, at der er stor enighed (det
første tal er bestyrelsen; bagefter medlemmerne):
Fokusområder
Sportslige resultater: 20,5% - 19,3%
Socialt samvær: 35,5% - 36,4%
Medlemmer på højt sportsligt niveau: 8,2% - 4,8%
Medlemmer der harmonerer med social profil:
27,7% - 33,7%
Så mange medlemmer som muligt: 8,2% - 5,9%
Nye medlemmers profil

Unge, dygtige, ambitiøse fodboldspillere: 14,1 % - 11,2%
Modne, dygtige fodboldspillere: 17,3% - 20,0%
Omgængelige med fornuftigt sportsligt niveau: 35,9% - 39,3%
Omgængelige med interesse for fodbold: 32,7% 29,5%
Sportsligt niveau: *Serie 3,1 - Serie 2,9
Fremtiden/vision : *2, 5 - 2,7
*2 = B74 bliver aldrig et hold i Faxe Kondi Ligaen eller Danmarksserien, men vi skal have en
eller anden form for sportslig succes, hvis vi skal fastholde medlemmerne og i øvrigt fortsat
have det skægt - vi skal bare definere "sportslig succes".
*3 ~ B74 skal holdefast i, at det vigtigste er at have et socialt samlingspunkt, hvor fodbolden
er mest for sjovt, selvom alle ved, at det er sjovest at vinde.
Det er pudsigt, at bestyrelserne er lidt mere ambitiøse end medlemmerne, når det handler om
det sportslige niveau, men ikke på visionen. Det skal dog bemærkes, at der er en meget lille
forskel. I det store hele kan det konkluderes, at bestyrelserne og medlemmerne er helt enige
om såvel det sportslige niveau som fremtiden.
En objektiv konklusion må være, at B74 skal satse på det sociale fremfor det sportslige, men
være opmærksom på, at der trods alt er en sportslig ambition, der hedder serie 3.
B74 skal forsøge at få nye medlemmer. Dette kan gøres ved hjælp af hvervekampagner, men
en anden mulighed er at prøve at få dem blandt de eksisterende medlemmernes omgangskreds,
så den nuværende sociale profil bevares.
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JUL I DET YDRE RUM
Det nærmede sig juletid. Også på rumstationen Swamp II. Ombord på rumstationen var
alle vores gæve venner: anføreren Lasse
Skywalker, hans tro væbner Tonny Solo (jeg
vil selv), Prinsesse Kræn (Skywalkers forlovede), altmuligmanden Rusvig samt de to robotter R2Bino og C3PK.
Prinsesse Kræn gik og pyntede sig selv.
Lasse Skywalker sad og kiggede med store
kærlige rødsprængte øjne på sin udkåmes yndige overskæg. Tonny Solo (jeg vil selv) var
ved at pudse velkroen på sine vrister, mens
Rusvig var ved at lægge de nyvaskede skridtbind sammen. Imens sad de to robotter R2Bino
og C3PK og diskuterede de nyeste trends indenfor fodboldforeningsadministrative problematikker. "Der, hvor jeg administrerer, har vi
alle medlemmer registreret i en database"
sagde R2Bino stolt, hvorpå C3PK replicerede:
"Men der hvor jeg er, er der mange flere, og
dem der spiller får penge for det, så jeg er
meget mere værd end dig". "Men jeg har bare
meget flottere bølgehår end dig", sagde

12

R2Bino lettere fornærmet, og henviste til
C3PK's blankpolerede overflade.
Pludselig kom budbringeren (han kom med
amerikansk øl) løbende ind. "Jeg har forfærdelige nyheder. Jeg har hørt, at Dart Waders den pilespillende fisketøjsbærende tyran - vil
overtage magten over al serie 4 fodbold. Han
vil trylle alle serie 4-fodboldspillere om til
medlemmer af SKS. På den måde bliver alle
spillere så dårlige, at hans serie 4-hold vil
kunne vinde kredsen uden problemer!"
Lasse Skywalker rejste sig og udtalte de
bevingede ord : "Det skal blive over Svennes
døde fingre . Jeg skal personligt sørge for, at
det ikke kommer til at ske", sagde han stolt og
rettede på sit armføreranbind, mens prinsesse
Kræn kiggede beundrende på den kække fyr.
Afsted mod Dødsstjemen - Dart Waders tilholdssted. Dødsstjemen var opkaldt efter Dart
Waders far Hr. Waders, der led af indsnævret
ringmuskel.
Alle vore venner, der ikke havde været i
kamp sammen siden en gang midt i firserne i
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en filmtrilogi samt en søndag på en regnvåd
bane i Vinderslev, drog af sted i det gode rumskib Challenger, som de havde fået billigt, blot
de selv ville samle det.
Foran dem så Rusvig til sin rædsel pludselig en kæmpe lyserød elefant. De andre så dog
enden afDødsstjernen, og de forberedte sig til
kamp. "Jeg er lidt bange", udtalte C3PK, men
R2Bino kunne berolige ham med, at han som
TV-anmelder på Pluto Tidende havde set så
mange film, der mindede om dette, men som
alle endte lykkeligt. Endvidere gjorde han opmærksom på, at historien skulle bruges som
julehistorie i Riposten, og julehistorier ender
altid godt. C3PK var dog ikke rolig. Hans bror
Bravo Charlie havde også en gang beroliget
ham med, at under hans ledelse ville ulykker
som jordskælv, helvedesild og nedrykninger
fra serie 3 aldrig kunne ske. Og det holdt ligesom ikke helt.
Lasse Skywalker og Tonny Solo (jeg vil
selv) tog deres rumflyvedragter på og satte
kursen mod Dødsstjemen. De kæmpede sig vej
ind bagfra, hvor de måtte holde sig for næsen
på grund af lortelugten.
Lasse Skywalker nedkæmpede alle på vejen med sine fægtende arme, mens Tonny Solo
(jeg vil selv) skød med løst krudt (som i andre
kampe).
Al modstand blev nedlagt, indtil de stod ved
kommandocentralen, Dødsstjernens hjerte.
Vore to helte brød ind i rummet, hvor de kunne
se Dart Waders stå tilbage, ensom og med ryggen til.
"Vend dig om, din tølper", sagde Lasse
Skywalker med rusten stemme. Han blev dog
hvidere i hovedet end en søndag med tømmermænd, da sandheden gik op for ham. "Far",
udbrød han, "er det dig?". "Ja, min søn. Jeg
mente det ikke ondt. Det var bare den eneste
chance jeg så for, at SIF skulle kunne klare sig
i serie 4 næste år. Vi har jo store problemer
hos os. Svends søn er på kontrakt, og for slet
ikke at tale om den administrationsrobot vi har
ansat. Tilgiv mig".
Og nu var det jo snart jul, så der blev indgået en pagt mellem far og søn om, at en eks-

tra flaske snaps til julefrokosten var den rette
kompensation for attentatforsøget mod serie 4.
Og på den måde endte det hele lykkeligt.
Alle havde en dej lig jul. Lasse Skywalker og
Prinsesse Kræn delte snapsen og kastede op
til deres dages ende. Tonny Solo (jeg vil selv)
gav sig selv et par fodboldstøvler med indbyggede magneter, Rusvig fik en ny støvsluger,
mens robotterne lagde deres stridigheder på
plads - indtil julen var ovre i det mindste.
Men allervigtigst af alt: serie 4 forblev den
samme. Og B 74 vandt alle kampene.
Glædelig Jul.
Jens Werner
PS: Alle ligheder med nuleyende personer og
administrationschefer i Silkeborg IF samt episoder af Monty Python er fuldstændig tilfældige .
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kigger Finn efter, om det er
en check, Herfølgetræneren
har taget med til
Midtjylland.

- Og her ser vi så vort succesrige superveteranhold under ledelse af Svend
Dellepude, lyver Sjæfen til Herfølge-anfører Henrik Lykke.

SATELLIT-BESØG

1
)

Manuel Niller Jensen forsøger at lokke en afHerfølge-spillerne til at tage endnu et
krage/år. "Tæjste gut, eh?"
14
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Under stor mediebevågenhed - ikke mindst fra
Nordeuropas størstefodboldmagasin TIPSbladet - åbnede B74 sit nye folkekøkken for
Herfølges superliga-spillere, som var blevet
lidt brødflove efter en uafgjort kamp mod de
røde fra Søholt.
Som vi omtalte i sidste nummer af Riposten har Herfølge tilkæmpet sig en status som
B74s sjællandske satellit-klub. Så under indtryk af det fine besøg og verdenspressens fokus, der altså denne mørke novemberaften var
rettet mod Oversumpen, blev klubbens koryfæer støvet af..... ge skulle jo gerne tage sig
ordentlig ud.
Som en anden Manuel vimsede Niller rundt
med alufolie-serveringsfadene, som Dinetra
festligt havde fyldt med kragelår og lysegrønne melklisterbånd.
Sjæfen legede kustode i VS' legendariskekitsch-samling og fortalte levende til om den
traditionsrige amagerhy Ide-snedkerkunst,
chef-coaten, pokalskabet, Dellepudes eksotiske livscyklus i dyndet osv., osv.

Imens stillede formand Finn sig villigt og
gavmildt til rådighed for de nærgående spørgsmål fra pressen (måske var det på den måde,
TIPS-bladet fik dømt båndspaghettien til at
være ris?).
Bag kulisserne (læs: baren) arbejdede B74
Catering under ledelse af Jørgen Sko hårdt og
målrettet på at få tømt opvaskemaskinen, så
der blev plads til de velafslikkede tallerkener,
knive og gafler, som snart kom retur til messen.
Herfølges daværende træner Ole Mørch viste sig som en ganske habil taler, og de vakse
tilhørere (dem var der nu ingen af, red.) ville
ud fra talen hav kunnet gætte, at aftalen om et
trænerskifte til AB på det tidspunkt var ved
at falde på plads.
Næste gang vi mødes med satellitten bliver
den 2. maj, hvor VS'erne drager til Herfølge
Stadium for at se det nu så legendariske superliga-opgør mellem midtjyske SIF og sydsjælplo
landske Herfølge.
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VETERAN-N

Generalforsamling i
874 Anpartsforening
Der indkaldes til ordinær generalforsamling i 874 Anpartsforening.
torsdag den 11. februar 1999 kl. 20.00
i B.74's klubhus.
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 4. februar 1999.
På valg er Jens Kr. Hjorth, som gerne modtager genvalg.
Bestyrelsen

le\ Johansen

AU~~~:ET Specialoptik
VESTERGADE 28. 8600 SILKEBORG. TLF. 86 82 14 83

bent e. andersen
aut. WS-installatør - Blikkenslager
Estrupsgade 10, 8600 Silkeborg. tlf. 86 82 75 66
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"Hvad er der galt med lår, der blævrer, vi kan
alligevel lide den snævre". Veteran-support
blev under dette manifest stiftet, tilsat applaus
og kølige humlebombere.
Den nyvalgte bestyrelse kunne straks gå i
aktion,og hurtigt blev der arrangeret en tur for
VS-medlemmer.Nærmere bestemt en tur til
fodboldkampen: Herfølge-Silkeborg d. 2 maj
1999. Der er allerede opslag om tilmelding i
klubben,tag derfor din stresskalender frem og
sæt et X og afsæt dagen sammen med rigtige
fodboldkendere:
Efter sædvanlig andenhåndssnadderen forlyder det, at VS-support i 99 vil stå for flere
højkulturelle arrangementer, netop tilpasset
din livsstil- et rent KITCH ! Og så koster det
kun det latterlige beløb af 100 Ugandapenge
at blive medlem.
Ellers er kortklubben startet, hvor det nye
trend er at spillerne ved spillets afslutning,
runder op til hele ørebeløb. Joh-Joh - det er
ganske vist!
.
Som et alternativ til "The Silent Players",
kan man tage sin dertil indrettede og sætte
sig ved "Bordet", hvor Ib Sam gerne fortæller
om Arbejdsmarkedsgenvordigheder, aerodynamiske bilsæder eller vandlåsens sorgløshed.
Man kan også opleve Sjæfen fortælle klubkrøniker fra 1948 og fremefter og helst fra
AGF, dengang Jørgen Olesen, Aage Rou Jensen og Geza Toldi slog deres folder på Århus
Svømmestadion.Historier fra den gang, en
mand var en mand, og Sjæfen kun vejede de
50 kilo.
Men at de fleste lyttere ikke er mental rede
til disse ordflomme skyldes som ofte fremskreden demens eller humlechok og er kraftig
medvirken til disse at disse aftener først slutter sent.Under de velfortjente velynder-omgange ser man ofte Kim Chefcoatch nikke genkendende til udtryk som "Ziindapp", "Variete", "Ice Blue Aqua-Yelva" og "Nivea Solcreme". På dette tidspunkt af aftenen, kan man
også se Bent-Kurt liste rundt og stikke sine

kleptomanpølser i bukserne på aftenens aktører og fremdrage de,t mænd nu engang har i
bukserne: En flad 20'er til Tips!
Retfærdigvis kan tilføjes, at gevinsterne står
i rimeligt forhold til buksernes indhold - som
oftest trøster tipperne sig med, at det først er
ved tabet af det man ejer, at man forstår dets
værdi. Moralen her har intet med båld at gøre,
men man skal aldrig slå større brød op end
der kan være i postkassen
Efteråret for Veteranholdet har været et stort
Melodi Grand Prix, hvor vinderen blev:
"På det jævne-på det jævne" sunget af Jan
& Hønse fra Raketkvartetten, hvilket har medført en markant midterplacering i puljen. Som
neutral VS-support, må denne placering kaldes: Retfærdig
Aktørerne på banen,står over for et vældigt
pres fra reserveme,tilskueme og Kim Fods
oppiskede stemning. Svære forhold i en høj
alder vil nogen måske sige,- men det får også
spilleme til at glemme deres vægtforhold !
Tænk hvis klubben krævede vægt-afgift på
spilleme. En skjult indtægtskilde i millionklassen vil nok se dagens lys.
Sidst, men ikke mindst, skal tilføjes at Hr.
Jan Nielsen (mudderkasteren) velfortjent fik
"Optimistpokalen" for ikke at råbe efter medspillerne og for at have afleveret et par gange
i sæsonen. Flot gået Jan og Til lykke.
Deres Carsten Bælg .
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NYE TIDER I B 74
Den 14. november var bestyrelsen blevet trommet sammen
for at afholde et seminar om B 74 - nu og i fremtiden
Formålet med dagen var at lave en handleplan
for B 74. Helt præcist vil det sige
- at finde ud af hvem der gør hvad
- at finde ud af hvem der skal gøre hvad
- at finde ud af hvad vi skal gøre
Bestyrelsen er meget optaget af at sikre B 74's
fremtid som en fodboldklub i stadig udvikling.
Vi er opmærksomme på, at der har været problemer af forskellig karakter med hensyn til træning og kamp. Der skal ikke herske nogen tvivl
om, at det vigtigste for klubben er, at der spilles
fodbold på såvel trænings- som kampbanerne
hver uge. Folk til træning er og kamp er klubbens omdrejningspunkt!
Derfor er bestyrelsen overordentligt glade for,
at John F. har taget initiativ til, at der oprettes en
enhed, som skal være med til at sikre struktur
omkring træning og bidrage til fastholdelse af
nye medlemmer i klubben. Enheden vil få benævnelsen "Sportsudvalget" Uf. nedenfor) og vil
blive en af klubbens vigtigste aktiver.
Det er således helt klart, at fokusområdet for
klubben i tiden fremover uden sammenligning
vil blive selve fodboldspillet.
Indrømmet, vi har i bestyrelsen i de senere år
har været gode til at tage os af de økonomiske
problemer. Sammenlignet med stort set alle andre klubber har vi en fremragende økonomi +
vores eget klubhus. Og værdien heraf skal ikke
underkendes.
Omvendt har vi i bestyrelsen nok ikke været
gode nok til at fokusere på det sportslige. Derfor er det vores mål, at det sportslige bliver det
centrale arbejdsfelt fremover.
Til at opnå dette mål lægger bestyrelsen op
til, at klubbens struktur ændres.
Bestyrelsen brugte lang tid på seminaret på at
diskutere netop dette. Vi hørte bl.a. et oplæg fra
marketingschef Torben Pedersen fra RKI, der
udover at foretage medlemsundersøgelsen (se
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herom andetsteds i bladet) også gav en række
inputs til klubbens videre arbejde, set fra en
udenforståendes side.
Det var glædeligt at konstatere, at bestyrelsens eget bud på, hvad der skal ske fremover,
var i overensstemmelse med den eksterne
konsulents.
Vi skal orientere os mod begrebet "sportslig
succes" og at dette opnås. Der skal i klubregi
formuleres, hvad sportslig succes er. Det skal her
understreges, at klubbens sociale profil er en integreret del af vores fortolkning af sportslig succes. Sportslig succes kan derfor ikke alene defineres som oprykninger og lignende.
Derudover vil bestyrelsen forsøge at aktivere
flere af klubbens medlemmer i arbejdet omkring
klubben, for herigennem at skabe større ejerskab
omkring klubben.
Alt dette betyder, at bestyrelsen vil foreslå
generalforsamlingen, at vi overgår til en ny organisationsstruktur i B 74, hvor den daglige ledelse af klubben kan illustreres således:
Hvert udvalg får uddelegeret ansvaret for en
række forskellige opgaver. Ideen er, at udvalgene
i langt højere grad får uddelegeret kompetencen
til at løse de mange forskellige opgaver i klubbens regi. Det er håbet, at udvalgene kan sammensættes med en blanding af garvede B 74'ere
og nye i udvalgssammenhæng. Hvert enkelt udvalg (ekskl. Festudvalget) har herefter løbende
kontakt til et bestyrelsesmedlem.
Udvalgenes ansvarsområder er som udgangspunkt disse:
Bestyrelsens opgave bliver fremover ikke længere at blande sig så meget i detaljerne, men i
højere grad at udvikle, koordinere og planlægge
strategisk. For at have den overordnede styring
med klubben vil bestyrelsesmøderne bl.a. fremover indeholde information fra og til de enkelte
udvalg.
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Sportsudvalg:
Træning - Nye medlemmer (opgaver diskuteres nærmere med John F.) Jens Werner

Klubhusudvalg:
Udlejning, rengøring, bar, byggeri, have, pool-bord m.v.:Støttens formand (p.t. Christian)

UK:
Udtagelse, spillermøde, holdledere, kontakt til kampfordeler: Jens Werner

Sponsorudvalg:
Nye/pleje af sponsorer, bander, sponsortavle, tøj/bolde: Finn

Arrangementsudvalg:
Sportslige arrangementer, herunder Hjejle Cup og Carlsberg Cup: Keld

Bladudvalg:
Riposten, herunder indlæg, foto og annoncer: Fubs

Festudvalg:
Sociale arrangementer, herunder fastelavn og afslutningsfest: ??

Som en konsekvens af de ændrede arbejdsopgaver, den udstrakte delegation og hensynet til
at øge beslutningsdygtigheden i bestyrelsen,
foreslås det, at bestyrelsen ændres fra 11 til 6
medlemmer. Følgende er på valg ved generalforsamlingen til februar:
Finn (formand), Fubs (næstformand), Christian (Støttens formand), Lars (kasserer), Keld
og Jens Werner.
Dette betyder, at vi må sige farvel til Mørch,
Morten, Spjald samt Støttens to øvrige medlemmer Sjæfen og Kræn.
Den nye struktur er i fuld overensstemmelse
med disse medlemmer, der alle blev tilbudt muligheden for at være en del af bestyrelsen også
fremover. De fem medlemmer har dog heldigvis givet håndslag på i stedet at yde deres del af
arbejdet i de "nye" udvalg.
Den nye bestyrelse finder selv snarest en
mødeform og mødefrekvens.
Bestyrelsen opfordrer alle B 74' ere ti 1at møde
op ved generalforsamlingen til februar og være
med til at diskutere de mål, der er beskrevet tid1igere, herunder at give den nye organisation
opbakning.
Fundamentet for den nye organisation er nem1ig medlemmernes aktive deltagelse, såvel på
banen som i det organisatoriske.
Faktisk er det også ret sjovt at deltage i arbejdet omkring klubben. Og med den uddelegerede

kompetence har man som medlem fremover
endnu større mulighed for at påvirke klubbens
udvikling.
Alle udvalgsposter slås herefter op, således
alle medierruner har mulighed for at søge ind i
udvalgene.
Derfor: Tænk over, om det ikke var noget for
DIG at deltage i et af udvalgene. Du kan tilmelde
dig:
- ved at sende en seddel med dit navn samt ønske om udvalg til Jens Peter Jensen, Y dunsvej
21, 8600 Silkeborg
- ved at ringe til en fra bestyrelsen (se side 2 i
bladet)
- ved at tilmelde dig på sedlen på opslagstavlen
i klubben.
Deadline for tilmelding er 20. januar 1999.
Men tilmeld dig hellere i dag end i morgen!
Vi kan ikke garantere 100%, at du vil komme
i det udvalg, du ønsker (f.eks. ved overbooking).
I så fald ringer vi til dig.
Husk: Klubbens succes såvel sportsligt som
socialt afhænger i høj grad af medlemmernes indsats.
Derfor: Støt op om den nye organisation og
om spillet på banen. Så vil B 74 gå 25 nye, gode
år i møde!
På bestyrelsens vegne
Jens Werner
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Et kig tilbage
på sæsonen '98
Det har vel været en sæson på både godt og
ondt. Paradoksalt nok var det gode, at 2. holdet rykkede ud af serie 4, hvor det onde var,
at vi ikke formåede at stille et serie 6. Det
kommer vi tilbage til. Serie 4.1 kæmpede en
forbitret og forgæves kamp for at returnere til
serie 3.
Det skal dog nævnes, at de spillede flere
gode kampe hvor de både slog topholdene og
satte sydbysrivalerne på plads. Desværre mente
de så på den baggrund, at de godt kunne tillade sig at tabe til flere af bundholdene.
Det går jo ikke i d;msk elitefodbold. Her har
jeg lovet Per Larsen at nævne, at han faktisk
deltog relativt engageret i samtlige af holdets
kampe og det må jo siges at være flot af denne
ex-teenager. Som før omtalt rykkede 4.2 ned,
men det skete med godt humør og med udsigten til, at det kun kan blive bedre næste år.
Serie 4.2 fik nogle til tider meget drøje hug,
men selv i de svære tider viste de sig alligevel
fra den social ansvarlige side ved, som det eneste hold overhovedet, at tabe til bundproppen
fra Fårvang. En yderst seværdig kamp hvor
konceptet : hovedet under armen og så
derudad, kom til sin ret. Foran 4-0 efter 20
minutter valgte de den sociale indgangsvinkel
og taber 9-4. Holdleder Peter Villadsen var
rørt til tårer.
Samme udtalte senere, med stadig tiltro til
sit holde, til dagspressen: "Aldrig har så mange
spillet så socialt mod Fårvang".Smukke ord
af en stor mand.
Der er jo som sagt ikke meget at sige om
6' eren. Efternogle enkelte kampe stod det hurtigt klart, at det ikke kunne lade sig gøre at
stille hold resten af sæsonen. Det håber vi at
kunne rette op til næste år, hvor vi håber at de
lidt ældre spillere vil ofre sig noget mere og
også spille seriefodbold udover oldboysbolden.
Så kunne vi jo også håbe på noget tilgang af
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yngre kræfter efter den megen medieomtale
vi har fået. Vær lige med til at gøre UK's arbejde lettere.
Oldboys A fik deres bedste sæson nogensinde, idet det blev til en meget flot 2. plads.
Havde holdet blot mandet sig op til at slå Them
bare een af gangene istedet for at spille uafgjort, havde 1. pladsen været hjemme. Det prøver de næste år. B'eren endte på en 7. plads.
Faktisk ganske flot taget i betragtning af alle
de afbudtder har været og alle de gange vi har
måttet trække holdet.
Damerne endte for en gangs skyld ikke på
2. pladsen. De kører med en 'minimaltrup',
hvor der faktisk kun er ca. 11 spillere til rådighed, hvor der rent faktisk skal stilles 9 hver
gang, og de har altså ikke trukket sig en eneste
gang. Det synes jeg sgu' er imponerende. De
har et meget stærkt sammenhold og grundstammen er der (næsten) altid. Flot piger!
Veteranerne endte midt i puijen. De lever
nok om nogen i klubben efter mottoet: Det
drejer sig om at være med i baren og ikke på
banen. Hvad de ikke vinder på banen, vinder
de alle mulige andre steder.
Til sidst vil jeg gerne udtrykke min allerstørste tak til UK (serie: Mulle, Lal, Verner og
til sidst Zak og OB'erne: Spjald og Holger,
for damerne: Lissa og veteranerne: Kim) for
det enorme stykke arbejde som I har gået og
foretaget jer både i klubben som i jeres små
hyggelige hjem. Jeg håber, og her snakker jeg
på hele klubbens vegne, at I vil fortsætte til
næste år. For at vise klubbens ydmyge tak, vil
jeg hermed overrække jer alle 5 stk's kolde
Carlsberg hver, mens jeg beder jer genkalde
de smukke ord: Det er ikke størrelsen på gaven - men tanken - der tæller.
Jeg regner med, at vi alle ses igen til næste år.
På klubbens vegne
Mørk
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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

W'INTER

®

BØGILD SPORT

Det handler om at være

TRYG
Søren Sandvad
assurandør
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AFSLUTNINGSFEST
Hvad får man når man blander et nyt æresmedlem, knaldgod soulmusik og Michael Lind
på et torturinstrument fra den spanske
inkvisation ? Svar:
1998 udgaven afB 74's afslutningsfest
Der var igen tale om en tordnende succes,
også selv om der vanen tro, gik fuldstændig
ged i det amerikanske lotteri. Men det er på
det nærmeste også ved at udvikle sig til en
tradition på højde med den forestående- altså
højtid.
Nå, men som sagt(skrevet) fik B-74 sit 4.
æresmedlem. Der var stående ovationer fra
130 gææster, da Fonnan Finn kaldte Stephen
"Sjæf og til tider højt hår" Knudsen op på scenen for at modtage det billede der nu skal
pryde klublokalerne.
TILLYKKE SJÆF. HVIS NOGEN HAR
FORTJENT DET SÅ ER DET DIG.
Efter at have indtaget den glimrende mad

Stephen.
fra Slagter Bo, skulle årets profiler kåres.
Mulle havde kreeret nogle imponerende træ-

Carlsberg i gavehuIDør

pokaler, som vil lune godt i de lange vinteraftner. De heldig vindere blev:
Serie 4: Guds første fødte , Jesper Jesus Larsen
Serie 5: Gør det selv manden, Bubs (Han
bor jo alene)
Old-boys A: SIF overløberen og parykmageren Peder Kristensen
Old-boys B: Manden med de høje knæløft.
The one and only Holger Buch
Veteran: Bruno Bæ's siamesiske tvilling,
Klitte
Damerne: Mette "Målmand MIK" Thomsen i absentia
Herefter overtog showmasterne Mørch og
F igen scenen med det famøse amerikanske
lotteri og det blev en morsom udtrækning,
ganske ufrivillig. Farver og litranurnre passede
overhovedet ikke sammen, men folk tog med
utrolig godt humør. De mange flotte præmier
fra sponsorerne, ikke mindst fra det japanske
firma "DAN SAND", vakte jubel hos vinderne.
Dernæst overtog bumsen fra det ydre rum,
Jens Werner podiet. Det drejede sig denne
gang om en quiz, hvor de 6 implicerede deltog i et udskilningsløb. De 2 finalister, Spjald
og Michael Lind, endte med lægge arm, og
hvor det viste sig at sidstnævnte var den mindst
slappe.

I den store finale blev Michael spændt op
på et torturlignende instrument, som John F
og Sjæfen havde brugt adskellige aftner på at
fabrikere. Skiven kunne drejes som et lykkehjul og herpå blev den sagesløse Michael så
fastspændt. Han fik 3 chancer for at vinde den
store præmie. De to første spørgsmål var selvfølgelig umulige at svare på. Så Michael måtte
lide den tort at blive snurret rundt adskellige
gange. Derfor var han kridhvid i hovedet og
på vej til at ofre aftensmaden, da han skulle
svare på 3. spørgsmål: Hvad hedder formanden i B-74 ?. Det lykkedes Michael at få fremstammet:
"Han hedder vist Finn".
Dette svar udløste et gayekort til Skibutikken på 1.500 kr., så det er vist første gang,
Finn har været så meget værd.
Barderne blev ryddet og Soul Meeting spillede op til dans. Den ene klassiker afløste den
anden og folk var på dansegulvet allerede fra
første nummer. Suverænt.
Alt i alt en fremragende aften, og igen en
kæmpetak til festudvalget. Det bliver spændende at se, om I kan overgå årets fest næste
år, når den store jubilæumsfest løber af stablen. Vi er mange, der forventningsfuld ser
frem til næste års fest.
sA vidt Jeg husker
Mureren

Som bekendt har vi i 1998 ofret en del penge på indretning af bold- og rekvisitrum i den
gamle carport med deraffølgende mulighed for bedre indretning af kontor i kælderen. Vi
har brugt frivillig arbejdskraft til en del af arbejdet, men murerarbejde, el-arbejde og ikke
mindst materialer har betydet, at byggeriet er løbet op i mere end kr. 50.000,00. Derfor er
det utrolig dejligt, at vores gode trofaste sponsor CARLSBERG gennem Carlsbergs Mindelegat har ydet en økonomisk håndsrækning på ikke mindre en kr. 10.000,00.
Pengene blev "overrækt'' ved vores afslutningsfest. Desværre blev Ivan Mikkelsen fra
Carlsberg forhindret i at møde op personligt. Derfor blev "overrækkelsen" foretaget i
forbindelse med formandens festtale. Dette forhindrer naturligvis ikke, at vi gennem
disse spalter vil sige Carlsberg tak for bidraget. I fik de fortjente klapsalver ved afslutningsfesten.
Tak for støtten og det langvarrige samarbejde, som vi håber kan fortsætte i mange år
endnu.
formand finn
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Michael gør klar til en tur i torturinstrumentet..... .

. og ender med at stå på hovedet for klubbens medlemmer.

1

DET LEVENDE
LYKKEHJUL

Generalforsamlinger
Jeg ved, at det har været svært for mange ikke at vide hvornår der er generalforsamling.
Derfor har en pålidelig kilde fra bestyrelsen hvisket os i øret at datoen bliver 25.
februar 1999.

Stephen i Hall of Fa01e
Efter en spændende afstemning, hvor alle modkandidater en efter en blev stemt hjem,
blev Stephen fortjent kåret som årets Robinson. Gevinsten er et æresmedlemsskab af
B.74 og- ikke mindst- et vellignende portræt på væggen ved siden af de andre æresmedlemmer. Stephen har - om nogen - fortjent det skulderklap og den anerkendelse,
som der her er tale om. Han har brugt utrolig megen tid i klubben og for klubben og har
et ægte B.74-hjerte. Uden folk som Stephen vil vores klub ikke være så velfungerende
og social.
Tak for din store indsats - Stephen. Og tillykke med dit æresmedlemsskab.
formand finn
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torsdag den 18. februar 1998.
Sæt kryds i kalenderen
Som sædvanlig kommer Støtten først på banen. Fra 19.30- 20.00.Mød op for Støtten
giver nok et eller andet ud.
Dernæst er det selve foreningens tur.Fra 20.01 og fremad.
Andetsteds i bladet kan du læse om de tanker der rør sig i bestyrelsen.
Du kan roligt møde op, da det ikke er bestyrelsesmedlemmer, vi mangler. Men mød
op. Det gælder klubbens fremtid.
Fups
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Reparationer af alle mærker
Vaskemaskiner
Opvaskemaskiner - Køleskabe.
Frysere - Komfurer

aatJJo

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

FASTELAVNSFEST
SØNDAG DEN 14. FEBRUAR 1999
KL. 14.00 - 17.00
Så er vi igen klar med den årlige fastelavnsfest, hvor vi som sædvanlig kårer de bedst
udklædte, kattekonge og kattedronning. Skulle der snige sig
en enkelt voksen ind, som er klædt ud, mon der så ikke også er en præmie til denne.
Tilmelding sker i klubhuset eller ved at ringe til arrangementskomiteen inden den I 0.
februar 1999.
Vi hører også meget gerne fra dem der gerne vil have lov afprøve deres evner af udi
kagekunsten.
86 812987
Lars Br.
86 83 78 09
Fups

Mariehøj Murerforretning
Solhøjsvej 11 . 8600 Silkeborg

-"'~

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

40291411-86811504

Dansk Arkitekt- & Ingeniørkontor af 1945 A/S
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

LØRDAGSTRÆNING
For at være i optimal form til sæsonstarten vil der
være mulighed for at træne på stenfrosne baner
allerede fra

lørdag den 2. februar 1999
Klubben byder på gratis øl og pølser.
Alle er velkomne

ITALIANO
PIZZERIA
Byens bedste pizzaer
til populære priser
Frederiksberggade 1
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