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Julsøvej 74. Sejs 8600 Silkeborg 
MAD UD AF HUSET 

Hje1J1melavede pølsespecialiteter 

TLF. 86 84 64 24 

TAGPAP - DÆKNING 

@ Aut. Derbigum entreprenør 

SILKEBORG TAGDÆKNING ApS 
Boks 943 • Lysåvej 29 • Silkeborg 

86812599 
Biltlf. 30 81 35 99 
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Formand 
Finn Herlev 
Aabenraavej 83 
86 80 06 05 

Kasserer 
Lars Nielsen 
Frederiksberggade 6B 
86 81 29 87 

Keld Herlev 
Rudbølvej 30 
86 81 59 14 

Christian Simonsen 
Skovløbervej 24 
86 80 13 91 

Jens Peter H. Jensen 
Ydunsvej 21 
8600 Silkeborg 
86 82 69 79 

Morten Risv ig 
Tyttebærvej 35B 
86 84 55 57 

Claus H. Jensen 
Gunildshøjvej I 
86 83 78 09 

Klubhus-
udvalget 
Kontaktpersoner: 
Jens Kristian Hjort 
Bindslevs Plads 18 
86 81 65 17 

Stephen Knudsen 
Sanatorievej 14 
86 82 81 39 

Dame-
afdelingen 
Lissa Juul 
Vestre Alle 34 
86 80 05 49 

Støtte-
foreningen 
Formand 
Chri stian Simonsen 
Skovløbervej 24 
86801391 

Stephen Knudsen 
Sanatorievej l 4 
86 82 81 39 

Jens Kristian Hjorth 
Bindslevs Plads 18 
86 81 65 17 

Kasserer 
Per H. Jensen 

~LUS~ 

?'n7t 
~ d0 

"<lfEB0" 
Marienlundsvej 338 

Tlf.: 86 81 53 57 

UK -
Oldboy~ 
Christian Simonsen 
Skovløbervej 24 
86 80 13 9 1 

Claus Mikkelsen 
Vesterled 9 
86 80 15 67 

Holger Buch Larsen 
Falstersgade 23 
86 82 96 22 

Morten Risvig 
Tynebærvej 358 
86 84 55 57 

Fred.berggade56 st. tv John Villadsen 
86 82 34 49 Mysundevej 2 

86 81 18 87 
John Pedersen 
Dalvejen 15 

Redaktion 86 81 27 70 
Chefredaktør 
Jens Peter H. Jensen 

UK, serie 4, Ydunsvej 21 
86 82 69 79 

~ Redaktionschef 
Lasse Laursen Claus H. Jensen 
Frederiksberggade I Gunildshøjvej I 
86 82 83 03 86 83 78 09 

David Green Hofreporter 
Resedavej 27, 3. tv Bruno Nielsen 

John Sørensen 
Vejlbovej I 0 
86 81 06 06 

Vestergade 67 A 
8681 60 Ol Fejedreng 

Per H. Jensen 
Sam Demirel Frederiksberggade 56 
Solsortevej 13, st. tv. st.tv 
86 80 52 92 86 82 34 49 
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Sports 
udvalget 
Sportschef 
John Jensen 
A. Andersensvej 22B 
86 81 87 30 

Thomas Herlev 
Læssøegade 10, 2. tv 
86 82 45 36 

John Sørensen 
Vestergade 67 A 
868 1 6001 

Søren Adsbøl 
Frank Jægers Vej 66 
86 81 25 26 

David Green 
Resedavej 27, 3. tv 

Arrangements-
udv~ 
Thomas H. Jensen 
Vestre Alle 34 
86 80 05 49 

Jørn Andreasen 
Vidarsvej I 0 
86 81 57 99 

Fest-
udvalget 
Thomas H. Jensen 
Vester Alle 34 
86 80 05 49 

SamDemirel 
Solsortevej 13 st. tv. 
86 80 52 92 

John Jensen 
A. Andersensvej 22B 
86 81 87 30 

Stephen Knudsen 
Sanatorievej 14 
86 82 81 39 

Veteran-
afdelingen 
Kim Konnerup-Møller 
Almindsøvej 30 
86 82 48 04 

I 11"111clholcl
afdcli11i.:t·1 
Pc1 Rn·1111·11,.1 l11w1ck r 
Ycs1c1 va·11prl 11 1 

86 8 1 48 !~ 

Per Duclund 
Udgårdstoftc 11 .2 
86 81 57 37 

Damer: 
Lene Kildegård 
Nørhedevej 29 
86 85 10 80 

Park-
forvalter 
Knud Larsen 
Karlskronavej 8 
86 82 64 70 

Gods-
forvalter 
Jørgen Henriksen 
Rylevej 35 
86 82 31 27 

Sponsor-
udvalg 
Finn Herlev 
Aabenraavej 83 
86 80 06 05 

Morten Risvig 
Tyttebærvej 35B 
86 84 55 57 

Chefad-
ministrator 
Jesper "Bino" Berg 
Vestervej 24, I. th 
8500 Grenå 
86 30 97 00 

TRYK: THY BOGTRYK 
INDUSTRIVEJ 3 
7790 THYHOLM 

LAYOUT: PETERS PEN 

LEDER 
På generalforsamlingen udtrykte "Tolderen" bekymring over be
styrelsens høje ambitionsniveau med hensyn til aktiviteter i ju
bilæumsåret. Sikkert med rette. Det ER nemlig et højt ambitions
niveau. Som vil kræve en ekstraordinær indsats fra såvel besty
relsesmedlemmer som medlemmer af jubilæumsudvalget og an
dre udvalg. Men det vil også kræve en stor indsats og opbakning 
fra klubbens øvrige medlemmer. 

De mange ideer som blev præsenteret på generalforsamlingen 
forbliver ideer, med mindre medlemmerne vil være med til at 
føre dem ud i livet: 

- Klubbens historie i ord og billeder kan ikke fortælles uden 
ord og billeder! 
- En lagkageturnering kan ikke gennemføres uden admi
nistrativ tilrettelæggelse og/ eller uden deltagere! 

- Et museum kan ikke stables på benene uden effekter at ud
stille! 
Det samme gælder i større eller mindre omfang alle øvrige akti
viteter og initiativer - ikke bare i jubilæumsåret, men generelt. 
Men nu er det jubilæumsaktiviteteme, vi skal koncentrere os om. 

De mange forskellige planlagte og påtænkte aktiviteter omtales 
andet sted i Riposten. 

HJÆLP MED AT GØRE DET LETTERE FOR OS AT GØRE DET 
SJOVERE FOR DIG AT V ÆRE MEDLEM AF B74. 

Lad os få et år, som vi alle vil huske tilbage på med glæde. 

ff 
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pub Bindslevs Plads 18 
8600 Silkeborg 
Tlf. 8681 1969 

Vores navn er Fjeldgaard,~ 
så det hedder vi fra nu af! 

f#ek(t;acad:1 .~Jtluzndct 
v l Bente & Hemlk FJeldgaard · Nygade 26 . s.llkeOOrg , Tlf. f:l6 a2 24 50 

- kunsten at gøre hverdagen smuk 
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Hvad gik 
der galt? 

En på alle måder usædvanlig sæson på 
håndboldfronten. Overskud i foreningen, in
gen bøder for udeblivelse, oprykning(!!!), en 
holdleder og spillere nok til udskiftning. Det 
eneste negative (bortset fra oprykningen) var 
Per Fængsels skade lige før jul (sprang 
achillessenen). Men han er forhåbentlig klar 
til næste sæson, ligesom alle_ andre på holdet. 
Det skal forsøges at undgå oprykning til serie 
2, for med et gennemsnit på 39,5 år med en 
spiller på 17 år må vi nok erkende, at klubbens 
flagskib har toppet, selvom vi bliver yngre og 
yngre, og betydeligt mere toptrimmede at se 
på. 
Til sidst en stor tak til Veteranerne for opbak
ningen til den sidste kamp. Det giver fri entre 
til kampene næste år (følg med i dagspressen 
for spilletidspunktet), men nu må vi i gang 
med fodboldssæsonen! 

Anføreren 

Sponsorer: 
Vi arbejder p.t. på at få de sidste sponsoraftaler på plads. I forhold til sæsonen 1998 mangler vi 
at skaffe et par trøjesponsorer, ligesom der naturligvis altid er plads til flere annoncer i Ripo
sten. 

Endelig vil vi prøve om vi kan skaffe 
buksesponsorer til et eller flere hold. Kender 
du et sponsoremne, vil vi meget gerne 
kontaktes, så vi sammen kan aftale, hvorledes 
vi kommer videre. 

ff 

~]CHEFKOKKEN 
, : 11, i K(lLDT & VARMT 

KOKKI N • /lla~I rul oj' hrn~-1 
Borgergade 151 ·Silkeborg 

TELEFON 86 80 57 53 
FAX 86 82 93 44 
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Sejling 
Clausen 

0123456789v' 

Revision 
Aktieselskab 

Søndergade13 
Postboks825 

8600Silkeborg 
Telefon 86 8110 33 
Telefax 86 81 13 63 

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 ti l at 
yde den bedst tænkelige servi · 
ce og rådgivning. 
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FORARETS KAMPE -
SERIE 4, 5 OG 6 

Kampprogram for Silkeborg B 74, Pulje 52. serie 4 
Dato Spilletidspunkt Hjemmehold Udehold Resultat 

06/04/99 18:30 Silkeborg B 74 Ikast fS 

10/04/99 13:30 Silkeborg KFUM Silkeborg B 74 

17/04/99 16:00 Silkeborg B 74 Virklund B 

24/04/99 13:30 Bording IF Silkeborg B 74 

01/05/99 16:00 Sejs/Svejbæk IF Silkeborg B 74 

08/05/99 13:30 Silkeborg B 74 Ikast KFUM 

18/05/99 19:00 Funder GF Silkeborg B 74 

22/05/99 13:30 Silkeborg B 74 Gjessø UF 

29/05/99 13:30 Silkeborg B Silkeborg B 74 

05/06/99 13:30 Silkeborg B 74 Silkeborg IF 

11/06/99 19:00 Silkeborg Kam. SK Silkeborg B 74 

Kampprogram for Silkeborg B 74. Pulje 102. serie 5 
Dato Spilletidspunkt Hjemmehold Udehold Resultat 
10/04/99 13:30 Silkeborg B 74 HA 85 2 
17/04/99 13:30 Silkeborg B 74 Laasby B 
24/04/99 16:00 Resenbro UIF 1 Silkeborg B 74 
01/05/99 13:30 Silkeborg B 74 Bryrup IF 
05/05/99 11 :00 Silkeborg B 2 Silkeborg B 74 
08/05/99 13:30 Haurum/Sall IF Silkeborg B 74 · 
15/05/99 13:30 Silkeborg B 7 4 VRF 80 
25/05/99 19:00 Ejstrupholm IF 2 Silkeborg B 74 
29/05/99 13:30 Silkeborg B 74 T hem GF 
05/06/99 13:30 Sorring/Toustrup IF Silkeborg B 74 
14/06/99 19:00 Silkeborg B 74 Ry SK 3 

Kampprogram for Silkeborg B 74. Pulje 152. serie 6 
Dato Spilletidspunkt Hjemmehold Udehold Resultat 
05/04/99 10:00 Virklund B Silkeborg B 74 
11/04/99 10:00 Silkeborg B 74 Laven/Linå IF 
20/04/99 18:45 Gl. Ry IF Silkeborg B 74 
25/04/99 10:00 Silkeborg B 74 Sejs/Svejbæk IF 
02/05/99 10:00 Silkeborg B 74 Århusbakkens FC 
09/05/99 10:30 FK 73 2 Silkeborg B 74 
16/05/99 10:00 Silkeborg B 74 Grauballe UGF 
20/05/99 18:30 Gjessø UF Silkeborg B 74 
30/05/99 10:00 Silkeborg B 74 Gødvad GIF 
06/06/99 10:00 Silkeborg B 78 Silkeborg B 74 
10/06/99 19:00 Silkeborg B 74 Silkeborg Kam. SK 1 

RIPOSTEN - FORÅR1999 7 
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TIETGENSVEJ 30 
8600 SILKEBORG 

MALERARBEJDE 
af enhver art 

Udlejning af lift 

TLF. 86 80 30 88 
Telefax 86 80 30 89 

expert 

. VESTERGADEHALLENS KIOSK 
v/ Charles Døssing 
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DINER TRANSPORTABLE 
Vestergade 73, Silkeborg 

TLF. 86 82 9415 

86 80 42 44 

v STYRKER KULTUREN y 
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Tirsdagstræning 
Turneringen står for døren. Støvlerne findes frem og støves af. Måske skal de endda også 
pudses. Men selvfølgelig kun måske. Alle har vi i hvert fald en god intention om, at ormen 
skal til at kulminere. Et vigtigt element i opbygningen af den forrygende form er træningen, 
der i dag ligger hver torsdag kl. 18.30. Og det er da også flot, al der torsdag efter torsdag 
kommer mellem 20 og 30 til træning. Jeg tror ikke kun grunden til dette fornemme 
fremmøde skal findes i udsagnet fra UK om, at kun dem, der træner, kommer på hold. Kald 
mig bare blåøjet og naiv, men jeg tror faktisk, at man kan lide at komme til træning. Det kan 
jeg i hvert fald selv. Mit problem er bare, at jeg ikke har mulighed for at træne om 
torsdagen, da jeg arbejder længe. Derfor er vi nogle stykker, der har stukket hovederne 
sammen og aftalt, at vi hver tirsdag fra kl. 18.30 vil troppe op til en gang let træning. I 
samme åndedrag vil jeg derfor opfordre alle, der har tid og lyst til at spille lidt ekstra 
fodbold, eller bare ikke kan om torsdagen, om at komme om tirsdagen. Vi kan jo ligeså 
godt benytte os af den træningstid, vi alligevel er blevet tildelt. På denne måde vil der 
således være mulighed for selv at vælge om man ønsker at komme til træning tirsdag eller 
torsdag - eller måske begge dage. 
Vel mødt til træning - fremover også tirsdage Herlev jr. 

Følg 01ed i klubbens 
ka01pe 
Har du adgang til Internet, kan du hver uge efter weekendens kampe følge med i klubbens og 
konkurrenternes resultater på disse enkle adresser: 

Serie 4: 
http://resultater.infosport.dk/dbu/Display/holdprog.mml?rv1 =603583a1 &rv2 =P002258&fb =JBU&ak= Seniorer 
&rk=Serie+4%2C+ Herrer&k=&ugp=puljer.mml?rv1=R000949&fb=JBU&ak=Seniorer&rk= Serie+4%2C+ 
Herrer&navn= 

Serie 5: 
http://resultater.infosport.dk/dbu/Display/holdprog.mml?rv1 =603583a2&rv2=P002308&fb=JBU&ak=Seniorer 
&rk=Serie+5%2C+ Herrer&k=&ugp=puljer.mml?rv1 =R000950&fb=JBU&ak=Seniorer &rk=Serie+5%2C+ 
Herrer&navn= 

Serie 6: 
http://resultater.infosport.dk/dbu/Display/holdprog.mml?rv1 =603583b1 &rv2=P002358&fb=JBU&ak=Seniorer 

&rk=Serie+6%2C+herrer&k=&ugp=puljer.mml?rv1 =ROOQ951 &fb=JBU&ak=Seniorer&rk=Serie+6%2C+herrer&navn= 

Derudover er stillingerne i Midtjyllands Avis mandag og tirsdag. Endelig er der korte kamp
referater fra klubbens kampe i Midtjyllands Avis under lokalsporten for Silkeborg. Til old 
boys, veteraner og damer: hvis I vil nævnes i avisen, skal i senest om søndagen kontakte mig 
med kampreferat, målscorere og fidus. 

Jens Werner, 
Tlf. 86 82 69 79 
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Aktiviteter i 1999: 
Jubilæumsåret bliver et travlt år med 
store og små aktiviteter fordelt over 
hele året. Foreløbig ser planen såle
des ud: 

· Hjejle Cup den sidste lørdag 
inden efterårsstarten. 

· Carlsberg Pub Cup som aflø
ser Carlsberg Cup den 4.9.99 

· lagkageturnering den 
12.6.99 

· bustur til Herfølge den 
2.5.99 

· et arrangement med SJF's 
superligahold 

· stjernetræf 

· salgsbod ved Riverboat og/ 
eller Regatta 

· afslutnings- og jubilæumsfest 
den 6.11.99 
· reception i december måned. 

·udlevering af jubilæums
vimpler til vore modstandere 

· udarbejdelse af et jubilæums
hæfte/-skrift 

· udarbejdelse af en scrapbog 

· et midlertidigt museum. 

Endelig er det besluttet, at alle med
lemmer skal have en sweatshirt med 
jubilæumslogo på. Når hele årets kon
tingent er betalt kan I få en sådan 
sweatshirt ved at kontakt vores kas
serer eller et andet bestyrelsesmedlem. 
Det er mit håb, at I bakker op om de 
mange aktiviteter og melder Jer som 
hjælpere, såfremt der bliver brug for 
det. tf 

TILBUD 
TILBUD 
TILBUD 

I lighed med Fakta, Netto og andre førende 
lavprissupermarkeder har vi også et "årets 
tilbud" til lige netop dig. 

KØB EN B-74 T-SHIRT 

DANSKE DEVALUEREDE KRONER 

Der er ifølge Dansk Herremoderåd tale om 
en gedigen t-shirt, sort 100% bomuld med et 
eksklusivt B-74 tryk. 
Da der er tale om et begrænset antal (læs 
salgsgas) opfordresl til at købe en STRAX. 

EKSTRA EKSTRA EKSTRA 
I anledning af jubilæumsåret er det beslut
tet, at når du har betalt dit kontingent, er du 
den heldige indehaver af en superspeciel 
sweat-shit GANSKE GRATIS. Ja, kom ikke 
her og sig at vi er en nærig klub. 

Det eneste du skal gøre er at "vise gyldig 
rejsehjemmel", som de vil sige indenfor DSB. 
Vis din girobon til kasseren, den gode fæt
ter BR. Han vil være at træffe i klubben på 
torsdage. Du vil så få tildelt en sweat-shit i 
din størrrelse. 

Dette tilbud gælder for alle aktive spillere. 
Også damerne og også håndboldspillere. 

Andre interesserede kan købe en sweat
shirt for 200 kroner. 

RIPOSTEN - FORÅR1999 11 



RIPOSTEN har været så heldig at få et eks
klusivt interview med en af klubbens abso
lutte støtter, Manden fra Baren, æresmedlem 
og Årets B 74' er bl.a. i 1998, hvis humør altid 
er lige så højt som hans hår: Stephen K. "Sjæf' 
Knudsen. Jeg mødte ham en onsdag, hvor han 
tilfældigvis befandt sig i klubben: 
RIP: "Ved afslutningsfesten i 1998 blev du 
udnævnt til klubbens 4. æresmedlem. Hvad 
betyder sådan en titel egentlig for dig, og hvad 
husker du klarest fra den aften?" 
SJÆF: "Jeg ved godt, at det er lidt af en kli
che, men jeg blev meget stolt. Det er en stor 
ære at komme i det samme gode selskab som 
Svenne, Gud og Niller. At jeg så selv skulle 

sørge for indramning af mit billede samt op
hængning er jo i klubbens ånd! Hvad husker 
jeg bedst fra aftenen, da jeg blev udnævnt til 
æresmedlem? Det varme bifald fra klubbens 
medlemmer, da jeg blev kaldt op på scenen, 
Formand Finns pæne ord samt samme for
mands forglemmelse af, at jeg ikke bryder mig 
om Gammel Dansk, men selvfølgelig var det 
en dejlig aften!" 
RIP: "Nager det dig, at du først blev æres
medlem efter Svenne, Gud og Niller?" 
SJÆF: "Overhovedet ikke! Men jeg håber at 
blive B 74's første klubpræsident. Æresmed
lemmer slipper jo for at betale kontingent, og 
dajeg gerne vil betale det, vil en udnævnelse 
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til præsident være perfekt. Der står nemlig 
ikke noget i vedtægterne om, at klubpræsidenter 
slipper for kontingent". 
RIP: "Fortæl en historie om et af de andre 
æresmedlemmer" 
SJÆF: "For nogle år siden foregik vinter
træningen ovre på Søholt. En sådan aften kol
liderede Niller med Holger, og Nillers hoved 
ramte den frosthårde jord. Efter træningen var 
Niller stadig meget omtåget efter kollisionen 
med Holger-ekspressen, så jeg tilbød at køre 
den stakkels bogholder hjem. Da vi når kryd
set ved Trosborgs pølsevogn, går bommene 
selvfølgelig ned. Toget lader vente på sig, og 
Niller er efterhånden mere bleg end Dave og 
udtaler med bævende stemme: "Uha Stephen, 
jeg tror, jeg skal kaste op!" . "Men Niller", 
svarer jeg, "det er jo din egen bil, vi kører i" , 
hvorpå han svarer: "Nå, så tror jeg, atjeg ven
ter lidt endnu". Til Nillers forsvar skal det lige 
siges, at han havde brækket kæbebenet, så 
husk lige det inden I i fremtiden tackler Hol
ger". 
RIP: "Hvornår startede du i B 74 ?" 
SJÆF: "Jeg var med fra starten. Vi var nogle 
stykker, som spillede firmabold sammen, og 
der blev efterhånden flere og flere. Når vi ville 
træne på Stadion, måtte vi ofte forcere hegnet 
for at komme ind på Stadion. Indtil en dag, 
hvor den daværende stadion" inspektør" sagde, 
at hvis vi startede en fodboldklub, så ville det 
jo ikke være nødvendigt. Som sagt så gjort. 
Den stiftende generalforsamling blev afholdt 
på Tagskægget (oven på det gamle Hjorten). 
En af de ting jeg husker er, at klubdragten 
skulle være rød, for det havde Liverpool. I de 
første år var vintertræningen noget besværlig, 
da der ikke var noget lysanlæg på Stadion. Så 
vi måtte lade bilerne stå i tomgang med lysene 
tændt, og så skulle der spilles bold. Men når 
det var vindstille, lå røgen fra bilerne tykt over 
banen, og så siger de, at sport er sundt! Dati
dens klublokaler skiftede mellem Hjorten (hvor 
Uffe Koch sikkert blev rekrutteret fra, red.) 
og Motorbådsklubben. Men der var altid en øl 
pr. mand pr. kvarter i omklædningslokalerne 
efter kampene, så det var bestemt også meget 
socialt allerede dengang". 

RIP: "Hvem er klubbens bedste spiller gen
nem tiderne?" 
SJÆF: (Lang betænkningstid) "Det må være 
Henrik "Hønse" Olsen. Hans teknik og (for
henværende) hurtighed synes jeg berettiger 
ham til den titel. "Hønse" er jo stadig "aktiv" 
på veteranholdet, så I kan jo selv komme ud 
og se, om min påstand holder vand". 
RIP: "Hvordan ser du fremtiden for B 74?" 
SJÆF: "Jeg synes, det ser lovende ud. Der er 
kommet en del nye spillere i år, og bestyrelsen 
har jo også iværksat hvervekampagner o.s.v. 
Så jeg er optimist. Om 25 år mødes vi vetera
ner til rulatortræf hver mandag i klublokalerne. 
Ingen tvivl om det!" 
RIP: "Hvilken klubbegivenhed har gjort størst 
indtryk på dig ?" 
SJÆF: "2 stykker. På den sociale side vores 
20 års jubilæumsfest. Det er bare den bedste 
fest til dato. Niller var på scenen og synge. 
Mogens "Pophår" havde skrevet en sketch til 
to piger, der spillede "Carsten og Helge". Den 
var vanvittigt morsom, og hele arrangementet 
var bare vellykket. Jeg håber, at 25 års jubi
læet bliver lige så morsomt. På den sportslige 
side husker jeg en serie 6-kamp mod KFUM. 
Baptistdrengene havde fået tildelt et tvivlsomt 
straffespark af dommt:ren. Ingen af KFUM
gutterne kunne blive enige om, hvem som 
skulle skyde, så jeg tog tilløb og smækkede 
bolden sikkert i kassen! Vores målmand Kaj 
Keeper synes bolden var godt placeret, men 
den stakkels dommer vidste ikke, hvad han 
skulle dømme. KFUM fik dog omspark og 
vandt selvfølgelig kæmpestort". 
RIP: "Et sidste spørgsmål: hvad tror du chan
cerne er for, at AGF og Tottenham bliver hen
holdsvis danske og engelske mestre i løbet af 
de næste 25 års tid?" 
SJÆF: "Der er ingen tvivl om, at de mødes i 
finalen i Champions League, men hvem der 
vinder, vil jeg ikke spå om. Jeg oddser X". 
Herefter siger vi tak til Sjæfen for interviewet, 
og han drager glad og fro hjem til sin kone, 
Hvide Sanne, som sikkert har en kold på køl. 

Mureren 
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PORTRÆT AF EN 
NV B 74'ER 
Umiddelbart tænker de fleste først og frem
mest på Huset på Christianshavn, når de hører 
ordet Tue. I B 74 skal vi dog vænne os til at 
forbinde navnet med en ualmindeligt flink fyr , 
der er startet op i klubben i år. Og at liden Tue 
kan vælte stort læs bekræftes af, at Tue flere 
gange under træning har tacklet Thomas Her
lev, så denne er endt på langs. RIPOSTEN har 
bedt Tue svare på en række nærgående spørgs
mål: 

Fulde navn: Tue Juul Laursen 
Alder: 24 år 
Tidligere klubber: Ans G.F. 

Hvad er din plads på banen: Højre midtbane 

Hvorfor startede du i B 74: Jeg kender en, der 
spillede her i forvejen, og han fortalte mig om 
klubben og dens ambitionsniveau. Det, jeg 
hørte, stemte overens med det niveau, jeg øn
sker at spille på. 

Hvad synes du om klubben indtil nu?: Den har 
levet op til mine forventninger på alle områder 

Hvad er dit syn på den anspændte situation i 
Øst-Timor? Man børstaks afsætte det nuvæ
rende styre og sætte Poul Nyrup ind som ene
vældig hersker (så slipper vi for ham). 

Hvad er dine forventninger til 1999-sæsonen? 
At vi med serie 5 kommer til at ligge i toppen 
og dermed får en masse vinderøl. 

Hvad hedder dit yndlingshold i England? 
Manchester United (her mindskedes Deres 
udsendtes sympati med den gode Hr. Tue en 
del!) 

o~ 
Riposten bad Tue tegne et 
vellignende portræt af ham selv. 
Hvis du ikke kender Tue, skal altså 
lede efter en, der ser sådan her ud. 

for ? Jeg kender ikke så mange endnu, men 
lad os sige Finn Herlev, fordi han uden sam
menligning har det grimmeste træningstøj (her 
øgedes deres udsendtes sympati med Tue at
ter) 

Kunne du tænke dig at dele en Kæmpe Eskimo 
med Piet van Deurs? Nej - men gerne med 
Tina Kjær! 

Hvor mange mål regner du med at score i 
år? Forhåbentlig en 15-20 stykker. 

Hvad synes du, B 74 kunne gøre bedre ? 
Tirsdagstræning, da jeg arbejder længe om 
torsdagen. 

Jens Werner 

Hvem er din yndlingsspiller i B 74? Og hvor-
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Eventffiakiiig udvalget 
Vi har jo i klubben en række faste arrange
menter som vi med stort held afholder hvert 
år. Det er bl.a. fastelavnsfesten, Hjejlecup, 
afslutningsfest osv osv. Bestyrelsen har i et 
enkelt lyst Øjeblik fået den ide, at der bør 
være yderligere nogle arrangementer som 
skal have til formål at ryste klubbens med
lemmer endnu mere sammen på det sociale 
plan. Derfor blev der nedsat et eventmaking 
udvalg (oversat til nydansk: eventmaking 
udvalg). 
Undertegnede fik den usigelige glæde at få 
lov til at stå for dette udvalg. Jeg har endvi
dere observeret at Frank Salomonsen også 
har meldt sig under fanerne (Jørn har også 
men det er mere Hjejlecup-delen har vil stå 
for). Derudover er det blevet mig bemyndi
get, at jeg må trække på andre personer. 
Morten Risvig stod fx . for landskamp
arrangementet. 
Mandefrokosten er også en af de ting som 
vi har taget op igen og som fremover vil 
blive afholdt mindst en gang om året. Når 
dette skrift læses har vi afholdt dette års 1. 

LAGKAGEFODBOLD 

og mon ikke at det var en succes. Midt på 
sommeren vil der blive kørt en lagkage
turnering i stilling hvor det er meningen at 
alle klubbens medlemmer, sponsorer og fa
miliemedlemmer har mulighed for at dyste 
mod hinanden i det ædle fodboldspil. Men 
ikke nok med det. Efter sommerferien (af
hænger selvfølgelig af hvornår du afholder 
din sommerferie!) vil der blive inviteret til 
en slags stjernetræf som skal foregå på sta
dion, ude i skvovene og i de tilstødende 
søer. Et meget spændende arrangement som 
kun er på tegnebrættet endnu, men som 
Købmanden og Morten Risvig venter sig 
meget af. 
For helt præcis at få kendskab til tids
punkterne for afviklingen af de forskellige 
events, skal vi nok bede dig om at holde øje 
med diverse opslagstavler i klubhuset. Vi 
ser dog frem til at I vil støtte disse arrange
menter som mange har slidt i det for at få op 
og stå. Glæd jer, det bliver festligt. 

Eventmaking managerMørk 

Der er meget_n?rmalt, at der "går kage i den", når klubbens hold spiller fodbold, men nu 
bh:er det officielt. Den 12. juni arrangerer klubben lagkageturnering på Stadion (se også 
artikel om eventmaking). Ideen er, at alle klubbens medlemmer, aktive som passive, herrer 
som damer, fodbold- som håndboldspillere, mødes, blandes og spiller mod hinanden. Der 
vil være lagkage og Øl til at lægge bunden mellem kampene, der vil foregå på Stadion. 
Alle opfordres til at tilmelde sig. Der ophænges tilmeldingsseddel i klubhuset. 
Derfor: reserver denne dag i kalenderen og puds støvlerne, uanset køn, alder og evner. 

Jens Werner 
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På Vestergade nr. 27 ligger Mr. Det er en forret
ning, hvor man kan købe tøj til herrer. Nogle vil 
måske endda finde på at kalde det en herretøjs
forretning. Det er i hvert fald omkring 100 år 
siden, at der første gang kunne købes tøj på denne 
adresse. 
"Vi anbefaler os med bedste kvalitet i nathuer. 
Prima underbenklæder i kradsuld". 
Akja, man kan blive helt nostalgisk. Nå, men til 
sagen. Mr.-kæden blev startet i 1964 med den i 
Silkeborg nok så kendte Sjørslev som en af ini
tiativtagerne. 
Men for. 3 år siden blev forretningen overtaget af 
Henrik Pedersen. Han kaam go' nok fra Fynsland 
a', men det er alligevel lykkedes ham (han ser 
også flink ud), med hjælp fra pt. 12 sælgere, at 
profilere sig i det silkeborgensiske tøjlandskab. 
Mr. sælger fortrinsvis mærkevarer, og kunderne 
stækker sig lige fra konfirmander til morfar. 
Så der er ingen undskyldning, kære venner: ned 
til Mr., når du skal have nyt! 
Husk at støtte dem, der støtter os! 

RIPOSTEN - FORÅR 1999 

t 

I 

Vestergade 
Silkeborg 

På billedet ses hr. Schw ..... 
- øh, Kim hedder han vist!!! 
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HENRIK PEDERSEN 
Vestergade 27 
Tlf. 86 82 55 88 

SILKEBORG 
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Peters Pen 
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PRESSEBUREAUET SILKEBORG 
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bent e. andersen 
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VETERAN-N 
Stor af ord, stor af korpus og stor af sind ! 
Manden der blev landskendt med ordene : " 
Der hænger altid duft ved den hånd, der giver 
en øl væk " ! Senere blev han mindre ( løgn ) 
kendt ved at udtale i Riposten : "Store maver 
kan aldrig erstattes kloge hjerner" 
Her tænkes der ikke på navne som : Fubs, 
Svenne eller Klitte, - mere på en af de rigtige 
tunge drenge på veteranholdet. Mr. Pokal -
siden " The golden krus " blev indstiftet. 
Manden der opfandt den forsænket gardin
mave, alias : "Absolut Sjæf ". 
VETERANNYT har også måttet konstatere, 
at skal holdet have en pokal, - må det ske gen
nem denne tunge dreng. En mastodont inden 
for lokal fodbold, vil nogen tænke. 
Veteran nyt har i den anledning, lavet en rund
spørge blandt sjæfens legekammerater, for at 
kunne danne et tungt og velovervejet portræt 
af denne pokalfighter. Hvem er han ? Hvad 
skjuler der sig bag maverne ? Mange spørgs
mål i en høj alder, som hans utrolige søde og 
nydelige mor, udtalte til undertegned ( ved 
kaffebordet og de dejlige åndenødsklodser, 
nævnte samme mor, noget om kloning og rea
gensglasbarn, fødslen havde taget noget med 
2 - 3 uger). Back to the reality. 
Flemming Østergaard, FCK: Jeg står i stor 
gæld til Sjæfen. Hans umiddelbare forbrug af 
Carlsberg, vil medføre at FCK allerede til 
næste år kan købe AGF og Tottenham, som 
afløsere for FCK's serie 1 hold. 
Seep Piontek, SIF: Stakkels Mutti. Ein grosse 
dreng aus kleine bene. Ein Wunderbar bom
ben aus Marienlundsstrasse- nicht so gutt in 
mål, for megen spradenbassen mit tungen 
lemmem. Hils Mutti und Fraulein Skanne. 
Sanne K., indenrigsminister: Hvis det er ham 
på sofaen vi taler om, kan jeg oplyse, at han 
sidst er set sammen med Søren Fæsters hund 
( En codyl stor lortespreder). Gigtplaget og 
svagtseende bliver den søndag efter søndag, 
slæbt i skoven og lovet sponsoreret Congo
bajer i klubben. Når han så endelig er hjemme 
vil han se "Hund og hund imellem" - Jo, jo,-

bereder flæske
steg, brun sovs 
og fløderand til 
hunde -
manden. 
Ib Sam-
Erhvervsbladet: Min om- - b y g -
ning af vandlåsen og min 3 D bruser i neon
farver, har ikke kunne ske uden Sjæfens hjælp. 
Mens jeg har læst børsnoteringer, 
pensionsordninger og dyrket kurspleje, har 
Sjæfen pligtopfyldende stået på taget med sin 
brænder og skreget på kaffe,musik og socialt 
samvær. S'følgelig har jeg fået tøet ham op 
med vodka og mega øl. Sidste gang gik han 
gennem toiletruden, så nu har vi fået en ny 
havedør - ganske gratis. Hans timing er per
fekt,- ikke noget at sige til, at jeg støtter ham. 
Han har jo altid set op til mig. Hils hans søde 
kone, udtaler Ib. 
Finn-Formand: Sjæfens betydning for B 74 
er ubeskrivelig. Jeg får tankerne og han er min 
kunstige arm og udfører disse. Sjæfens ar
bejdsindsats har været kraftig medvirkende til 
at B 74 hører til de tunge drenge i Silkeborg. 
Ordene fra hans venner: 
Søren F, Ib , Svenne og Sørens hund vejer 
tungt i Sjæfens hverdag og har stor betydning 
for bestyrelsens arbejde. Han er jo et lysende 
eksempel på, at det ikke er lige fedt, hvad man 
drikker. En stor fyr i en lille klub. Hils hans 
Mis, som han så sjældent ser. 
VETERANNYT vil sluttelig sige TAK til 
ovennævnte personer for deres medvirken. 
Under stort pres har disse personer udtalt sig 
oden hensyn til familie, vejrforhold og eventu
elle retslige efterspil. 

Deres: Zorro the Pen 
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FASTELAVN 

Traditionen tro havde arrangementskomiteen, 
Den tidligere Fætter BR og Fups, inviteret til 
fastelavnsfest i klubben. 
Igen i år kunne vi samle 60 deltagere i klubhu
set. 30 voksne og 30 børn. Nymand glimrede 
med hans fravær. Derfor blev omsætningen i 
baren begrænset. Men det kan han jo betale 
sig fra. 
Vi havde selvfølgelig dækket pænt op til kaffe 
og kage (En tak til dem som kom med kage). 
Ungerne blev delt op i 2 hold. Dem under 7 år 
og dem over. Tønderne var hængt op udenfor, 
så det var heldigt at det ikke var snestorm. 
I år havde vi klogelig undladt at sætte tønden 
til de mindste i vand. Men på trods af dette tog 
det nu en rum tid inden tønden kom ned. 
Adskellige fædre måtte hjælpe til med et par 
velvalgte slag. 

Slikket forsvandt hurtigt, mens æblerne og 
appelsinerne blev liggende. ' 
Det samme gjaldt for ungerne over 7 år. Her 
gik det tilgengæld rimeligt hurtigt med at få 
gjort kål på tønden, og det var ikke nødven
digt med hjælp udefra. 
Der blev selvfølgelig taget adskillige ruller film 
ved denne lejlighed. Vores hoffotograf, den 
højtærede Hr. formand, havde dog kun øje for 
hans eget yngel. Derfor har vi valgt at bringe 
eet billede af de to tønder. 
Hele seancen tog 3 timer og vi synes egentligt, 
at vi havde gjort det rimeligt godt igen. 
Derfor mange tak til BR og Fups. I er derfor 
tildelt 6 kolde på klubbens regning. 

FUPSogBR 
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GENERALFORSAMLING 
BOLDKLUBBEN AF 1974 
Efter en kort velkomst ved Formand Finn Herlev, gik man 
videre med den officielle dagsorden. 
Pkt. I : Valg af dirigent. 
Efter forslag fra bestyrelsen valgtes Niels Jørgen Baastrup 
Nielsen, der indledningsvis kunne konstatere at 
generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Der var des
uden indkommet et fors lag fra bestyrelsen under pkt. 6 
på dagsordenen der medførte at dette punkt blev behand
let før pkt. 4. 
Herefter blev ordet overgivet til Finn Herlev. 
Pkt.2: Beretning om foreningens virksomhed. 
Finn Herlev kunne indledningsvis berette, at skønt man 
i 1998 havde koncentreret mange kræfter på at arbejde 
frem mod jubilæumsåret 1999 ville 1998 alligevel gå 
over i klubbens historie på grund af 3 ting: 
I .Klubben havde fået byens og måske landets flotteste 
boldrum. 
2.Klubbens engagement i forbindelse med DGJ's Lands
stævne, der havde indbragt klubben en stor indtægt. 
3.Klubben havde fået en ny organisationsplan. Den nye 
organisationsplan var blevet til efter et bestyrelses
seminar, hvor man medudgangspunkt i en undersøgelse 
blandt klubbens medlemmer var nået frem til følgende: 
- Bestyrelsens opfattelse stemte godt overens med med
lemmernes. 
- Der skul le foretages en opprioritering af det sportslige. 
- Bestyrelsen skulle reduceres og i større grad kun tage 
sig af overordnede spøgsmål hvorimod det daglige ar
bejde skulle koncentreres i diverse udvalg. Der var såle
des allerede nedsat et sportsudvalg under ledelse af John 
F, der vil få en central rolle i bestræbelserne på at fremme 
det sportslige. Finn Herlev opfordrede endvidere med
lemmerne ti l at deltage i de nedsatte udvalg for at fordele 
kræfterne bedst muligt.Reduceringen af bestyrelsen ville 
betyde en vedtægtsændring og at man i bestyrelsen sagde 
farvel til Thomas Jensen og Kresten Knudsen, som blev 
takket for deres hidtidige indsats. 
Jubi læumsåret 1999 vi lle byde på mange arrangementer 
for klubben: 
- Hjej lecup, Fastelavnsfest, Carlsberg Pub-cup og evt. 
Lagkageturnering 
- Bustur til superligakampen Herfølge - SIF 
- Reception i december 
- Arrangement med SIF's superligahold 
- Evt. Stjernetræf 
- Evt. engagement ved bod under regattaen. 
- Udarbejdelse af et jubilæumsskrift og fremstilling af 
en jubilæumsvimpel. 
- Udarbejdelse af en scrapbog og muligvis oprettelse af 
en form for museum. 
Der er i anledning af jubilæet blevet fremstillet en spe
ciel sweatshirt som alle klubbens medlemmer vil få til
delt. 
Finn Herlev resumerede afslutningsvis årets sportslige 
resultater: 
Serie 4-1 lå længe til oprykning men endte med at blive 
nr. 3. 
Andetholdet i Serie 4 måtte derimod rykke ned i Serie 5. 
Serie 6 måtte desværre trækkes og Finn Herlev efterlyste 
i den forbindelse en større seriøsitet hos spillerne. 
- Old boys-1 sluttede flot som nr. 2. 

- Old boys-2 endte midt i rækken 
- Veteranholdet fik en placering i bunden af rækken. 
- Dameholdet blev nr. 5. 

Håndbold: 
- Både Dame- og Herreholdet sluttede midt i rækken. 
Finn Herlev sluttede sin beretning med at udtrykke store 
forhåbninger ti l den kommende sæson, hvorti l man alle
rede havde sikret sig pæn sponsorstøtte, og takkede sam
tidig sponsorerne for deres støtte i 1998. 
Generalforsamlingen godkendte herefter formandens be
retning. 

Pkt. 3: Fremlægi:else af det reviderede regnskab. 
Kasserer Lars Nielsen fremlagde årsregnskabet, der udvi
ste et pænt overskud på 30.022,- kr. 
Det pæne resultat skyldtes især en stor indtægt ved Lands
stævnet, hvorimod indretteisen af det nye boldrum havde 
medført en stor udgift. 
Generalforsamlingen godkendte regnskabet uden kom
mentarer. 

Pkt. 6: Indkomne forslag. 
Bestyrelsen havde stillet fors lag om en ændring af ved
tægternes § 11, hvorved bestyrelsen kunne reduceres fra 
9 til 7 medlemmer. 
Generalforsamlingen vedtog vedtægtsændringen. 

Pkt. 4: Vala til bestyrelse. 
På valg var Keld Herlev, Lars Nielsen, Finn Herlev, Jens 
Peter Hegelund Jensen og Christian Simonsen, der alle 
accepterede genvalg. 
Som følge af vedtægtsændringen udtrådte Thomas Jen
sen og Kresten Knudsen af bestyrelsen. De ovennævnte 
personer valgtes ude modkandidater. Keld Herlev valg
tes kun for l år. 
Bestyrelsen har herefter følgende sammensætning: Keld 
Herlev, Lars Nielsen, Finn Herlev, Jens Peter Hegelund 
Jensen, Morten Risvig, Christian Simonsen, Claus Jen
sen. 

Pkt. 5: Valg af revisor samt revisorsuppleant. 
På valg som revisor var Kim Konnerup-Møller og Car
sten Skovgaard, der accepterede genvalg. Generalforsam
lingen valgte herefter Kim Konnerup-Møller og Carsten 
Skovgaard. 

Pkt. 7: Eventuelt. 
Finn Herlev uddelte en flaske Gl. Dansk til Thomas Jen
sen og Kresten Knudsen for deres arbejde i bestyrelsen. 
Stephen Knudsen og Jens K. Hjorth blev endvidere til
delt en halv flaske Gl. Dansk for deres arbejde i støtte
foreningen, hvor også Jørn Andreasen blev takket. 
Jørgen Risvig gjorde opmærksom på den omdelte spon
soraftale med Q8, hvor B74 får 5 øre/I ved køb af benzin. 
Klubbens vandrepokal for god indsats blev uddelt. Efter 
afstemning tilfaldt pokalen Stephen Knudsen. 
Dirigent Niels Jørgen Baastrup Nielsen erklærede heref
ter generalforsamlingen for afsluttet. 

Niels Jørgen Baastrup Nielsen, dirigent 
Finn Herlev, formand 

Jens K. Hjorth, referent 
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Ude eller hjemme. PC eller Mac. 
Jyske Netbank er åben for alle 

Prøv en demo på www.jyskebank.dk 
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HJÆLP! 
Ja, nu nærmer tiden sig "desværre" igen, hvor 
kampen om 1. pladsen i fodbold begynder, og 
hvor de stakkels UK' ere skal begynde det 
store og meget utaknemmelige job - at stille 
hold. 
Jeg ved ikke, om alle spillerne i B 74 er klar 
over, at fodbold er et BOLDSPIL! Det ernem
lig ikke det indtryk, jeg har fået i den tid, jeg 
har været gift med en UK' er. 
Jeg kan godt forstå, at titlen som UK' er ikke 
er særligt eftertragtet, da det kræver sin mand 
og en del hjemmearbejde. Foruden at være 
den, som skal forsøge at finde 11 personer -
som kan spille bold på samme tid - skal man 
også i perioder arbejde en del med sit tempera
ment, når diverse "sjove" afbud ringes ind. 
Dels for at bevare en spinkel "vennekreds" i 
klubben, men dels også i særdeleshed for at 
prøve at holde familieidyllen intakt. Specielt 
omkring spisetid, mandage og tirsdage. Ek
sempler på "sjove" afbud: 

· Jeg havde glemt, at jeg desværre havde 
en anden aftale 
· Jeg holder desværre i en lang kø, og kan 
ikke nå frem inden i aften 
· Jeg er desværre lige blevet syg 

· Jeg havde glemt, atjeg skal med Mødre
gruppen til julefrokost 
·Jeg er desværre lige kommet til skade på 
arbejde osv. osv. 

Jeg kunne blive ved. Af en eller anden grund 
er afbudene flest, når der f.eks. er landskampe 
eller lignende på TV. Så kan en spiller overgå 
sig selv med flere længder. Det er egentlig 
utroligt, at der ikke er flere spillere, der har 
røde ører. . .. 
Så kære (med)spiller, gør din UK' er og den
nes familie den store vennetjeneste kun at sig 
JA til næste kamp, hvis du virkelig er sikker i 
din sag. HUSK, at en UK'er gør et stykke 
arbejde for dig og klubben, ikke for sin egen 
fornøjelses skyld. Derfor foreslår jeg følgende: 

Når en spiller melder afbud, har han 
naturligvis selv prøvet at finde en afløser. 

UK' erne skal IKKE vælges - det "job" 
går selvfølgelig på skift (det er nemlig altid de 
samme personer i klubben, som gør noget). 

"Den medhjælpende UK'er" 
PS: Du skulle prøve at behandle din UK' er, 
som du selv ønsker at blive behandlet. 

A/S 

~ 
ind11-lak 
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TAK 
På generalforsamlingen blev det vedtaget at reducere antallet af bestyrelsesmedlemmer. 
En konsekvens heraf blev, at såvel Thomas Jensen som Kresten Knudsen trak sig fra 
bestyrelsesarbejdet. Begge har dog givet tilsagn om at være aktive i et eller flere af 
klubbens udvalg. 
Både Mørchk og Spjald har været med i bestyrelsesarbejdet i mange år og har hver på 
sin måde ydet en stor indsats. 
Mørchk har i efterhånden mange været klubbens næstformand med ret og pligt til at 
bistå formanden i dennes gøren og laden. Og dette job har han udført med en solo
dansers akuratesse. Ellers kender vi ham primært fra de skrå brædder, hvor han 
afslutningsfest efter afslutningsfest har leget Casper de Leisner. En opgave som han 
magter og ønsker at bruge mere tid på. Den tid er han hermed bevilget. 
Spjald havde naturligvis en del vanskeligheder i starten af hans karriere som bestyrel
sesmedlem. I lang tid var han taknemmelig bare for at få lov til at lave referatet. Først 
efter knap to år fandt han ud af, at dette job ville vi andre helst være fri for. Dette betød 
dog ikke, at han slap for opgaven, men blot at han brokkede sig lidt (på uforståelig 
dansk)! Spjalds indsats har i lang tid været koncentreret om Hjejle Cup og Carlsberg 
Cup. I disse turneringer har han været primus motor i flere år. I enkelte tilfælde har 
endog dristet sig til at indtage mikrofonen i et forsøg på at orientere de tilstedeværende 
om begivenhederne. 
Vi andre vil savne Jeres indsats i bestyrelsen og Jeres positive holdninger til de mange 
problemstillinger, som dagligdagen byder på i B.74. Vi er glade for, at I fortsætter 
arbejdet for vores klub. Tak for en stor indsats. 
På Støttens generalforsamling havde Jørn Andreasen valgt at trække sig fra kasserer
jobbet. Et job som han på glimragende vis har udført i flere år. På en eller anden måde 
efterlader Jørn et tomrum. Formandens kone havde i hvert fald vænnet sig til at have et 
par nætter fri i januar måned, hvor Jørn og Finn plejede at hygge sig med regnskabet og 
et par grønne fra køleskabet. Også Jørn skal have en stor tak for indsatsen. Vi glæder os 
over, at han har valgt at indtræde i et af de nye udvalg. ff 
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SKITUR PA SKINNER 
Den årlige skitur gik denne gang til Canazei i 
Italien og foregik for første gang med tog, 
hvilket var noget som vi havde set frem til 
med store forventninger. Det var derfor et 
yderst veloplagt selskab på denne gang ikke 
mindre end 60 personer, som i Kolding steg 
om bord på specialtoget "Skiløberen", hvor 
man som det første konstaterede at DSB med 
en næsten ufattelig vellykket tilrettelægning 
havde placeret barvognen lige ved siden af 
vognen med den på det tidspunkt svært tør
stige gruppe fra 
B74 Skitours. En 
sådan gestus fra 
DSB's side blev 
da også honoreret 
efter fortjeneste, så 
det blev en lystig 
start på ferien . 
Let klatøjede nå
ede vi næste dag 
frem til Canazei, 
hvor det hurtigt 
viste sig at vi 
havde en formida
bel uge foran os . 
God sne og høj 
solskin uden en 

sky på himlen hele ugen gjorde forholdene 
perfekte så det både skimæssigt og selskabe
ligt blev en fremragende ferie . 

På sådan en tur vil der naturligt være personer 
og episoder der skiller sig ud, og skønt der 
efterhånden er mange ikke-B74 'ere med på 
vores skiture er der dog stadig en markant 
tendens til at det er klubbens medlemmer der 
fører sig frem på både god og uheldig vis. 
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Søren Fis gjorde sig ikke uventet særdeles 
uheldig bemærket. Efter at han de første par 
dage havde ført sig frem på pisterne i hans 
normale majestætlige stil a' la Prins Henrik 
(kendetegnet ved en stiv ryg og en udpræget 
affekteret stavføring) begyndte katastroferne 
om tirsdagen, hvor den obligatoriske picnic 
blev afholdt. 
På sædvanlig vis var der fri indtagelse af de 
fremsatte drikkevarer når man havde betalt for 
arrangementet og som bekendt skal Søren nok 
sørge at han ikke får underskud på den form 
for forretning. Så under hele seancen tyllede 
manden Grappa i sig som saftevand og sør
gede samtidig for at den til lejligheden med
bragte rygsæk blev fyldt med øl til bristepunk
tet. 
Da han fuld som en allike skulle bevæge sig 
ned fra bjerget resulterede det da også i utal-
1 ige styrt, som han dog mirakuløst slap fra 
med alle lemmer i hel stand. Men da han se
nere ville gå fra hotellet til afterski-beværtnin
gen i klip-klap, ere hen over en snedækket skrå
ning ville selv Bambi have taget sig elegant ud 
i en sammenligning. 
Af uransagelige grunde bevirkede denne op
visning i mærkværdige gangarter, at han hver 
gang landede på sin højre endeballe, hvorved 
denne fremtrædende legemsdel voksede til 
dobbelt størrelse og efterhånden antog en blå
sort kulør. 
Da han næste dag på sædvanlig hypokon
deragtig maner tog sig en fridag kunne medli
denheden blandt vi andre dog være på et me
get lille sted. 
Dagen efter mente han sig dog istand til igen 
at bevæge sig ud på pisterne og bestemte sig 
for at benytte lejligheden til at vise begynde
ren Lasse Lal, hvordan en garvet veteran står 
på ski . Resultatet af denne opvisning var imid
lertid kun endnu et styrt på den famøse balle, 
hvorved han blev så skadet, at man overve
jede at fragte ham ned med bananen (også kal
det en Momme-taxa), hvilket hans stolthed dog 
forbød ham. 
Resten af ugen tilbragte han på maven i sen
iw n hvor han tillige pådrog sig den omgangs-

syge der hærgede blandt selskabet. Sygdom
men gav sig blandt andet udslag i akutte mave
problemer, der krævede hurtig tømning i både 
de øvre og nedre regioner, hvilket ikke gjorde 
hans problemer mindre. En ting er at ligge på 
maven og brække sig ud over sengekanten, 
men hvordan man behandler en hurtig og lind 
afføring når man ikke er i stand til at indtage 
den korrekte position på et toiletsæde på grund 
af en skamslået endeballe er et mysterium der 
giver så ubehagelige associationer at vi hel
lere må forlade emnet. 
Summa summarum stod Søren Fis på ski i 2Y2 
dag, hvilket er ny B74-rekord i dårlig udnyt
telse af et 7-dages liftkort. Den gamle rekord 
tilhørte for øvrigt Søren Fæster, der for 3 år 
siden præsterede at forstuve foden på en tysk 
rasteplads, og derved ikke kom på ski de før
ste 4 dage. 

Klavs Kjærsgaard var med på skituren for 
syvende gang skønt han endnu ikke har stået 
på ski i mere end samlet l Y2 minut. I år havde 
han en særlig grund til at tage med, fordi han 
fra en gruppe af "venner" havde fået et gave
kort til Canazei's populæreste værtshus som 
gave til sin 40 års fødselsdag. 
Fødselsdagen blev som bekendt afholdt i som
mer, og i det sidste halve år er Klavs vel den 
eneste i Silkeborg der ikke har vidst, at gave
kortet ikke var ægte! 
Så det var en glad og tørstig Kjærsgaard der 
søndag aften trådte ind på værtshuset Ros
engarten, smækkede gavekortet i baren og pro
klamerede, at nu ville han gerne have fri ad-
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gang til etablissementets drikkevarer indtil 
beløbet var opbrugt. 
Glæden blev dog hurtigt afløst af forvirring 
og en stigende vrede, da et par måbende itali
enske servitricer ikke kunne genkende mange 
af de italienske gloser, der stod prentet på kor
tet. Først da et par af de medsammmensvorne 
kom til og fik forklaret sagens rette sammen
hæng og afklaret de økonomiske forhold blev 
roen genoprettet. 
Forholdet mellem Kjærsgaard og personalet 
blev da også hurtigt ganske hjerteligt og han 
blev en så velkommen gæst, at værtshuset på 
opfordring indkøbte hans favoritmærke i te
quila. 
En sådan gestus gjorde Klavs så rørt, at han 
en aften følte sig forpligtiget til at drikke en 
hel flaske af det udmærkede fluidum og efter
skylle med adskillige Hefe Weissbier. 
Efter den konsumering begyndte trætheden 
dog så småt at indfinde sig, og ved brug af 
begge sider af gaden som bande nåede han da 
også velbeholden hjem til hotellet og op til 
værelsesdøren. 
Træt lænede han sig mod døren og begyndte 
med cirklende bevægelser at indkredse belig
genheden af det infernalsk minimale italien
ske nøglehul, hvilket det efter adskillige mi
nutter lykkedes at finde, men han havde des
værre glemt at han stadig lænede sig tungt 
imod døren. VIRKNINGEN UDEBLEV 
IKKE!! 
Da nøglen drejede rundt i låsen og døren be
gyndte at bevæge sig indad var det samtidig 
signalet til, at 120 kg velproportioneret 
Kjærsgaard med accellererende hastighed be
gyndte at bevæge sig på tværs af værelset ind
til han med stor kraft ramte klædeskabet på 
modsatte væg hvorved han blev slået tilbage 
til den anden side af værelset, hvor sengen 
heldigvis var placeret. Efter 3 sekunder be
kendtgjorde en højlydt snorken, at Kjærsgaard 
havde fundet sit endelige bestemmelsessted. 
Dagen efter havde han dog nogle bekymrede 
spekulationer om hvordan han havde pådra
get sig flere åbne kødsår på sin fremtrædende 
isse indtil vidner fik ham forklaret årsagen til 
skaderne. 

Rejseselskabet havde en aften arrangeret en 
såkaldt underholdningsaften, hvilket viste sig 
at være et eksempel på værste platheds
konkurrencer og underholdning for turister. 
Konkurrencerne bestod blandt andet i 
øldrikning med tamponer i munden og tøj
bytning under et lagen samt en musikalsk un
derholdning som Susi og Leo ville være stolte 
af. 
Den form for plathed er dog lige noget for den 
til daglig ærværdige bankmand Mogens Sø
rensen, så da det kom til en bananspisnings
konkurrence var han selvfølgelig klar. 
Konkurrencen bestod i alt sin enkelthed i, at 3 
mand med bind for øjnene skulle konkurrere i 
hvem der kunne spise flest bananer. Når man 
ikke kunne spise flere tog man bindet af og 
meldte sig derved ud af konkurrencen. 
Efter ca. Vi minut måtte Momme's konkur
renter melde pas og tog bindet af. Kommenta
toren lod alligevel som om de stadig var med i 
kampen, så i 5 minutter stod Momme alene på 
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scenen og stoppede bananer i kraniet til hele 
salens udelte jubel. 
Præmien var en T-shirt og en flaske cham
pagne som straks blev indtaget. 
Indtagelsen af bananer og champagne havde 
dog sin pris, så på vejen hjem til hotellet måtte 
Bananmanden 4 gange tømme mavens ind
hold af hele og halve bananer! 
Dette skulle dog vise sig at være meget prak
tisk - Hvis man ikke kendte vejen ned til di
skoteket skulle man blot at følge sporet af ba
naner. 

Begynderne udi skisportens ædle kunst var i 
de bedste hænder idet undervisningen var 
overladt til Morten Finderup, der med en 
blanding af engleblid tålmodighed, vikinge
brøl, jodlen og fasanskræp indførte skisport
ens begreber i de endnu uvidende. 
Den tidligere særdeles langhårede heavy
rocker har jo nu antaget et totalt kronraget ud
seende og det var derfor med en vis skepsis at 
man på et tidspunkt måtte høre Morten påstå, 
at han havde kørt så stærkt at han kunne høre 
sit hår blafre. 
Den nye frisure viste sig også særdeles prak
ti sk når Finderup mente at badevandet var for 
"oldt, idet han så blot kørte trimmeren en gang 
1 undt om kraniet - så var det bad overstået ! ! 
Blandt hans elever var en af klubbens 
1111gdomsspillere Lasse Lal, der hurtigt viste 

sig som en yderst tal ·11t luld ~"""" d1·1 1111 ·d 

rekordfart lærte sig al le ski spot t1· 11s I 1111· ~M· 1 

både hvad angik sv ingteknik og isa:r al "0111 

pensere for det store væ ketab som all· sl-.ilyi 
bere er udsat for. Blot havde han misforstfi ·t 
hvilken form for væske man bør indtage 
Store mængder grappa og øl er så vidt vides 
ikke at finde i nogen lærebøgers anbefal in ger. 
Turen hjem startede med en 3 timers bustur til 
Innsbruck. Efter en fremragende ferie var 
Holger Pfeiffel i højt humør og nedsvælg
edede den ene øl efter den anden under ledsa
gelse af højlydt snakken. Desværre er det jo 
sådan at hvad man indtager af drikkevarer også 
skal ud den anden vej, så da chaufføren efter 
1 Y2 time ikke havde gjort mine til at stoppe 
blev den højlydte skræppen efterhånden til en 
lavmælt hvisken indtil han endte med at måtte 
benytte Rummel pot Fæster som talerør for at 
få den udeltagende italienske chauffør til at 
foretage et stop. Da det endelig skete kunne 
man iagttage en krumbøjet Holger med vand i 
øjnene krabbe sig ud af bussen og derefter i 
samfulde 5 minutter underkaste sig naturens 
luner. 

Nu sku e man JO ro, a sa an en æn e se 
ville have en afdæmpende virkning på selv de 
mest tørstige - men næh nej. 
Man kunne derimod sidst på natten iagttage 
Hvirvelvinden og Banana-man Momme 
med deres livremme binde sig fast til baren i 
toget for at de på betryggende vis kunne fort
sætte deres uhæmmede alkoholindtagelse. 
Velbeholdne men godt trætte nåede vi om søn
dagen tilbage til Silkeborg, hvor vi endnu en
gang kunne konstatere at intet overgår en ski-
ferie med B74 Skitours. Kræn 
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B74 STØTTEFORENING 

GENERALFORSAMLING 
Efter en kort indledning ved formand Christian Simon
sen gik man videre med den officielle dagsorden. 

Pkt. I: Valg af dirigent 
Efter forslag fra bestyrelsen valgtes Keld Herlev , der 
indledningsvis kunne konstatere at generalforsamlin
gen var lovligt indvarslet. Herefter blev ordet overgivet 
til Christian Simonsen. 

Pkt. 2: Beretning om foreningens virksomhed. 
Christian Simonsen konstaterede indledningsvi s, at 
aktivitetsniveauet i Støtteforeningen havde været for
holdsvis lavt. Det største projekt havde været deltagelse 
i indretning af et nyt boldrum. der var endt med et yderst 
tilfredsstillende resultat. Derudover er der blevet instal
leret en nyt kanalkort som er blevet flittigt brugt. 
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 Ris
vig samt parkforvalter Knud Larsen, der modtog en fla
ske for sin indsats. 
Endvidere var der en flaske til Svenne for pølsesalg ved 
superligakampene samt til Jørn Andrasen for sit mange
årige arbejde som kasserer i Støtten. Desuden blev Bruno 
takket for sit store arbejde med lakering af stolperne til 
det nye klubskilt. 
Sluttelig henstillede Christian til klubbens medlemmmer 
at tage del i at svindet ved ølsaJg formindskes. 
Formandens beretning blev herefter godkendt af forsam
lingen. 

Pkt. 3: Fremlæggelse af det reviderede regnskah. 
Kasserer Jørn Andreasen gennemgik regnskabet, der 
kunne fremvise et underskud på kr. 5694,- med en lidt 
faldende dækningsgrad på bruttoavancen på 32,4 %. 
Underskuddet kunne tilskrives følgende: 
- Større svind 
- Indførelse af vinderøl 
- Forøget pengeoverførsel til hovedforeningen 
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- Deltagelse i betaling af det nye boldrum 
Generalforsamlingen godkendte herefter regnskabet 
uden kommentarer. 

Pkt. 4: Valg af bestyrelse. 
På valg var John Pedersen og Jens K. Hjorth, der begge 
accepterede genvalg samt Jørn Andreasen, der ikke øn
skede genvalg. 
Bestyrelsen foreslog Per Hegelund Jensen som ny kasse
rer. 
Generalforsamlingen valgte herefter John Pedersen, Jens 
K. Hjorth og Per Hegelund Jensen uden modkandidater. 
Bestyrelsen har herefter følgende sammensætning: 
Christian Simonsen, Per Hegelund Jensen, Stephen Knud
sen, Jens Kristian Hjorth, John Pedersen. 

Pkt. 5: Valg af revisor samt revisorsunpleant. 
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 generalforsam
lingen for afsluttet. 

Keld Herlev, dirigent 
Christian Simonsen, formand 
Jens K. Hjorth, referent 
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BJØRN HOLDT 

ØOtiJil 

HVID VARE SERVICE 
86 88 23 48 

Blltlf. 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 

40 29 14 11 - 86 81 15 04 

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 12747 40 

TLF. 86 80 58 00 - 86 80 58 04 

ITALIANO 
PIZZERIA 

Byens bedste pizzaer 
til populære priser 

Frederiksberggade 1 

RIPOSTEN - FORÅR1999 31 


