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TØNDE
TÆRSK 
Læs den slagkraftige 
reportage fra 874s 
traditionsrige 
fastefavnsfest 



Udvidet samarbejde med SIF 

Som bekendt fra dagspressen har SIF indledt ikke endelig endnu, men de muligheder, som 
et tættere samarbejde med en række mindre blev drøftet på et fælles møde i februar måned, 
fodboldklubber i det midtjyske område. En af og som der arbejdes videre med er: 
samarbejdsklubberne er B74. Selve aftalen er 

- fælles arrangement for trænere (evt. holdlederefor B74s vedkommende) i Søholthuset 
- en årlig turneringsdag på Søholt med forskellige konkurrencer 
- deltagelse af superligaspillere i forbindelse med klubarrangementer 
- trænings- og opvisningskampe for/med superligaholdet 
- præsentation af klubberne i S!Fs kampprogram "Indspark" 
- præmier i form af souvenirs og billetter 
- stadionarrangementer 
- opsætning af kampplakater 
- salg af SIF-souvenirs 
- salg af sæsonkort 

Aftalen er ikke endelig, men B74 vil allerede 
nu være leveringsdygtig i diverse SIF-souve
nirs og sæsonkort. 

Du kan altså støtte B74, når du vil støtte SIF, 
idet vi tjener lidt på dette salg. 

SILKEBORG BOGTRYK 

Silkeborg Bogtrykkeri A/S Stagchajvej 27 8600 Silkchrn !J 
Tel. 8682 16 55 Fax 86821 1 28 

WNw.silkeborg-bogtryk.dk E-mail sb@silkeborg -t>og1r yk.clk 

formand finn 

Til annoncørerne: Nogle af logoerne og det øvrige materiale til annoncerne i 
Riposten er af ældre dato, og nogle er uldne i kanterne, fordi vi fra starten har 
haft et dårligt originalmateriale. Det er sikkert ikke blevet bedre af, at jeg har 
gået rundt med det i jakkelommen i 14 dage, men det kunne pynte på en del af 
annoncerne, hvis I sendte et nyt materiale, inden vi går i gang med næste nummer. 
Send materialet til klubben eller direkte til Peter Lodahl hos: 
Pressebureauet Silkeborg, Torvet 9, 8600 Silkeborg. 



R~~oo~ ~ 
cc= o....-.= 

B74 på jazzkortetr 
I forbindelse med årets Riverboat -
som finder sted i dagene 16. og 17. 
juni 2000 - er det lykkes for B74 at 
udvide samarbejdet med Jan fra 
Main Stream (Boudisque). Vi får 
stillet et stort telt op på pladsen 
foran Main Stream, hvor der bliver 
Jazz fra fredag eftermiddag til lør
dag nat. 

Mange i Silkeborg ser frem til 
denne weekend og sørger for børne
pasning i god tid. Nu bliver der 
mere plads i teltene. Det skal ikke _ 
være nogen hemmelighed, at der er 
tale om en stor satsning for klub
ben, men vi tror naturligvis på, at vi 
vil tjene en skilling til klubkassen. 

Før, mellem og efter live-koncerterne vil 
jazz- og soul musikken lyde fra vores lejede 
musikanlæg. Vi vil sælge øl og vand samt en 
eller anden form for mad. 

KØB MUSIKKEN: 
Vi vil forsøge at skaffe sponsorer til musik
ken. Vi sælger en andel i den samlede 
musikpakke for 1000,00 kr. pr. andel. Vi vil 
sørge for, at den enkelte sponsor bliver præ
senteret i/ved teltet, således han opnår en 
reklameeffekt. Kender du emner, som kunne 
være interesseret i at støtte klubben på denne 
måde, må du gerne kontakte Christen Bertel
sen eller undertegnede. 

HJÆLPERE: 
Herudover får vi naturligvis brug for en 
masse hjælpere. Der vil blive hængt en 
bemandingsplan op i klubhuset, hvor du kan 
skrive dig på. Du kan også ringe til Christen 
og tilbyde dig. 

Orleans Jazzband 

Vi håber at se en masse mennesker på 
Nygade i jazz-weekenden. Køb en Carlsberg 
og støt B74. 

formand finn 
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Damehåndbold: 

En god sæson for 
damehåndbold 1 
Klubbens eneste damehåndboldhold havde 
igen i år en rigtig god sæson med mange gode 
kampe, der resulterede i en række sejre, 3 ne
derlag og en uafgjort. Sluttede fortjent på en 
klar 3. plads, kun 2 point fra andenpladsen. 

To af nederlagene gik som forventet til 
KFUM's "gamle" divisionsdamer der baskede 
os 32 - 10 i første kamp men kun 17 - 12 i 
returkampen. Og vi hørte altså godt at nogle 
af jer mænd stod og vædede på sidelinien i 
starten af den anden kamp, om sejren til 
KFUM blev på mere eller mindre end 30 mål! 
I blev nok skuffede hva? Eller blev i stolte af 
"jeres" piger? 

Vi forsøgte os i år med at dele en trænings
tid med herrerne. I starten havde vi meget 
glæde af tiden, som vi brugte til trænings
kampe, men da sæsonen først var i gang, var 
der alligevel ikke tilslutning til at mødes til 
træning. En enke1t gang havde vi dog behov 
for tiden, til en kamp der blev flyttet. 

Jeg kan dog forstå på Herlev, at der er ble
vet spillet fodbold i vores træningstid, så lidt 
gavn har det dog gjort. Det vil også være fedt 
hvis vi får mulighed for at have en tid til nogle 
træningskampe til næste sæson. 

Selvom vi var mange i bruttotruppen, har 
det ofte været vanskeligt at blive mere end 7 
stykker til kampene. Men det er jo også nok, 
og for nogle en lettelse når vi kun var 7, for så 
slap de for at skulle skiftes ud. 

En af årsagerne til udfordringen med at stille 
hold, bunder også i en del skader - store som 
små. Skadeslisten spænder over alle katego
rier, lige fra brystspænding til sprungne kors-

bånd, så truppen var en overgang så lille, at 
forstærkning måtte findes blandt gamle spil
lere. Tak for hjælpen for dem der har trådt til i 
nødens stund. 

Den 14.4 holder vi afslutningsfest i klubhu
set. Vi starter med at afreagere i Bowl & Fun 
hvor vi tager en runde Lazer Magic, og uden at 
kende den videre udvikling kan jeg vist godt 
allerede nu (29.03) skrive, at festen fortsætter 
med god mad og vin i klubhuset, krydret med 
den traditionelle snak om gamle (og måske 
nye) kærester. Om disse kærester er fra før, 
efter, eller ved siden af ægteskabet forbliver 
en dyb hemmelighed mellem afslutningsfestens 
deltagere. 

Jeg håber alle er med igen til næste sæson. 

Lene Kildegaard 
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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 

ex pert 
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DINER TRANSPORTABLE 

Vestergade 73, Silkeborg 

TLF. 86 82 9415 
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Serie 4, pulje 52 
Q;g Dtl .!S! ~ 900 
Lørdag 01.04.00 13.30 B74-Ø. Boarding/Balle IF Stacion 
Lørdag 00.04.00 13.30 Engesvang Fremad-BY 4 Engesvang 
Lørdag 15.04.00 13.30 B74-Silkeborg KFUM Stacion 
TOISdag 20.04.00 16.00 Resenbro UIF-B7 4 Resailro 
Lørdag 29.04.00 13.30 B74-Sejs/Svejbæk IF Stacion 
Lørdag 06.05.00 13.30 Them GF-B74 Frisholm 
Lørdag 13.05.00 13.30 B74-Lemming Stadion 
Tirsdag' 23.05.00 19.00 B7 4-Kjellerup Stadion 
Tirsdag 23.05.00 18.30 SIF-B74 Søhelt 
Søndag 04.06.00 16.00 Thorning IF-B74 Thorning 
Lørdag 10.06.00 16.00 B74-FK73 Stadion 
Lørdag 12.00.00 16.00 Ø. Bording/Balle IF-B74 Skægkær 
Lørdag 19.00.00 13.30 B7 4-Engesvang Fremad Stadion 
Lørdag 26.00.00 16.00 SilkeborgKFUM-B74 Søhelt 
Lørdag 02.09.00 13.30 B74-ResenbroUIF Stacion 
Lørdag 09.09.00 16.00 Sejs/Svejbæk I F-B7 4 Sejs 
Lørdag 16.09.00 13.30 B74-Them GF Stacion 
Søndag 24.09.00 12.30 LemminglF-B74 Lemming 
Lørdag 30.09.00 13.30 B74-SIF Stadion 
Lørdag 07.10.00 16.00 Kjellerup IF-B74 Bjerget 
Lørdag 14.10.00 13.30 B74-ThominglF Stacion 
Søndag 22.10.00 10.00 FK73-B74 Kragelund 

Serie 5, Pulje 94 
Q;g [Ælb !Sl ~ $9j 

Søndag 02.04.00 14.00 Vinderslev I F- B7 4 Vinderslev 
Lørdag 00.04.00 13.30 B7 4-Silkeborg B78 Stadion 
Lørdag 15.04.00 16.00 Kjellerup IF- B7 4 Bjerget 
Tirsdag 18.04.00 19.00 B7 4-Engesvang B Stadion 
Lørdag 29.04.00 13.30 Silkeborg B-B7 4 Søhelt Øst 
Lørdag 06.05.00 13.30 B74-Virklund B 1 Stadion 
Lørdag 13.05.00 16.00 FunderGF-B74 Funder 
Lørdag 20.05.00 13.30 B74-FK73 Stadion 
Tirsdag 30.05.00 19.00 B74-ThominglF Stadion 
TOISdag 01.06.00 10.00 Ø. Bording/Balle IF-B74 Skæg<ær 
Lørdag 10.06.00 13.30 B74-Silkeborg KFUM Stadion 
Lørdag 12.00.00 13.30 B74-Vinderslev IF Stadion 
Tirsdag 22.00.00 19.00 Silkeborg B78-B7 4 Nønevang 
Lørdag 26.00.00 13.30 B7 4-Kjellerup IF Stadion 
Tirsdag 29.00.00 18.45 Engesvang-BY 4 Engesvang 
Lørdag 09.09.00 13.30 B74-SilkeborgB Stadion 
Lørdag 16.09.00 16.00 Virklund B 1-B74 Virklund 
Lørdag 23.09.00 13.30 B74-FunderGF Stadion 
Lørdag 30.09.00 16.00 FK73-B74 Kragelund 
Søndag 00.10.00 16.00 ThominglF-B74 Thorning 
Lørdag 14.10.00 16.00 B74-Ø. Bording/Balle IF Stadion 
Søndag 22.10.00 10.00 SilkeborgKFUM-B74 Søhelt 
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Resultat 

' KAMPEN FLYTTES 

Resultat 

Serie 6, pulje 1"51 

CnJ Dtl Kl. !<arp $9j Resultat 
Søndag 02.04.00 10.00 AnsGF-B74 k6 
Søndag 09.04.00 10.00 B74-Lemming IF2 Virklund 
Søndag 16.04.00 11.00 Silkeborg B-B7 4 Søhelt Øst 
TOISdag 20.04.00 10.00 B74-Grauballe UGF Stadion 
Søndag 30.04.00 11.30 ResenbroUIF-B74 Resenbro 
Søndag 07.05.00 10.00 B7 4-Silkeborg Kam. SK 1 Virklund 
Søndag 14.05.00 12.00 GødvadGIF-B74 Gødvad 
Søndag 21.05.00 10.00 B74-FunderGF Stadion 
Fredag 26.05.00 19.00 Fårvang I F- B7 4 Fårvang 
Søndag 04.06.00 10.00 B74-Gjessø UF Stadion 
Mandag 12.06.00 10.30 FK731-B74 Kragelund 
Søndag' 13.00.00 10.00 B74-AnsGF Stadion 
Fredag 18.00.00 19.00 LemminglF2-B74 Lanming 
Søndag' 27.00.00 10.00 B74-Silkeborg B StacflOl1 
Fredag 01.09.00 18.15 GrauballeUGF-B74 Grauballe 
Søndag' 10.09.00 10.00 874-ResenbroUIF Stacion 
Søndag 17.09.00 11.00 Silkeborg Kam. SK 1 -B7 4 Mariehøj 
Søndag' 24.09.00 10.00 B74-GødvadGIF Stadion 
Søndag 01.10.00 14.00 Funder GF-B7 4 Funær 
Søndag' 08.10.00 10.00 B74-Fårvang IF Stadion 
Søndag 15.10.00 11.00 GjessøUF-B74 Gjessø 
Lørdag 21 .10.00 13.30 B74-FK731 Stadion 

• Kampene kan blive flyttet til Virklund, hvis SIF spiller hjemme i Superligaen. 

;:::::_:_. :;:::;:-:;:·=:=:-: ·:::;_::;: :-. 

: - - - :.:: -:::\: . ···:c:::;::: -.== 

Opstart onsdag den 12. april, · kl. 18.30 · . 
Så ruller bolden igen i B74 for alle nye og gamle old-boyssp· . 

rllan skal være fyldt 32 år på spilletidspunktet ·.. . .. 
•. Th:r er p.t. op listet ca. 50 aktive old-boysspillere, hvilket dog med . 

år ikke altid har vist sig at være nok, når skader mv. rammer de g · 
. . elta er i år med to 11 mands-hold i hehholdsvis A- og B 

'g afBcholdet lneris Villa og tihdertegriede· fors 
. dale samvær er lig · · gt som det 

ioti. Vi vil for "næsten'' alt i ve de vore kampe, men 
eIJkelt gang give et nederlag, må vi sammen bearbejde det. · · 

. Så derlor afsæt fremoverorisdagen til old-boysfodbold. 
Vi ses i klubben. . . . 

Hilsen Spjald 
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B74 bliveronline 
Det har gennem længere tid været et ønske 
blandt klubbens medlemmer, at B74 skulle 
være repræsenteret på internettet. Dette ønske 
blev så i marts måned debatteret i bestyrelsen 
og resultatet blev, at vi fra medio april vil være 
at finde på www.b74.dk med e-mail-adres
sen Silkeborg@b74.dk 

Som sagt regner vi med, at siden kommer 
op at køre medio april, men det er jo ikke 
ensbetydende med, at det er den endelige 
side, der bliver præsenteret her. Der vil 
løbende ske ændringer og forbedringer, 
så hvis du har en god ide til hjemme
siden, hører vi meget gerne fra jer. 

Som det ser ud nu, vil der på siden 
være oversigt over ugens kampe og referater 
fra samme. Der vil være stillinger, kamp
programmer, topscorerlister, På Plakaten og 
sponsoroversigt. Der vil være oversigt over 
posterne i organisationen B74, ligesom der vil 
være et kort, der viser, hvordan man finder 
klubhuset. Det kan heller ikke afvises, at der 
på siden vil være diverse afstemninger, hvor 
der vil være præmier i -sigte ..... . 

Mulighederne er mange, og derfor vil der, i 
hvert fald i starten, være mulighed for at komme 
med kritik direkt~ på siden, så vi kan få lavet 
Silkeborgs bedste hjemmeside. 

Derfor: Kontakt os i netredaktionen - enten 
personligt eller skriv jeres mening på hjemme
siden, så også du får indflydelse på mulighe
derne. 

Vi ses på www.b74.dk 

Netredaktionen/ 
Rune Sejr Jørgensen og Thomas Herlev 

Klubblade 
Pressemeddelelser 
Journalistik 
Kommunikation 

PRESSEBUREAUET SILKEBORG 
TORVET 9 . TLF 86 82 48 11 

Peters Pen 
- SPORTENS VEN 
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5 min. fra alarmen gik til 
hjælpen var fremme 
Lørdag den 4. marts 2000 blev der afholdt et 
arrangement i klubhuset, alt gik som det skulle 
og humøret var rigtig højt men. 

Kl. 02.56 søndag morgen gik alarmen der 
var ikke mere øl, og folk var bestemt ikke på 
vej hjem. 

- Hvor er nøglen til øl depotet? 
- Den har mureren. 
- Hvor er mureren? 
- Han er gået hjem. 
- Hvad gør vi? 
- Chefen! 

- God aften, Sanne. Det er godt nok lidt sent 
jeg ringer, men er Chefen hjemme, 

- Nu skal jeg lige se om jeg kan vække ham, 
han er næsten lige kommet hjem. 

Der går lidt tid, og en meget træt chef, er 
fysisk tilstede i den anden ende af linien, 

- Hej, chef. Det er F, 
- Er der noget galt, spørger Chefen. 
- Ja, der er ikke mere øl! 

Med et trylleslag fornemmer man at kon
centrationen er på 100 %. 

Og så tager Chefen affære: 
- F: Ring til Mads Taxa og sig, at jeg står 

ved Hønen om 3 min. 
Og røret bliver lagt. 
Jeg ringer til Mads, som tilfældigvis har 

kunder i vognen, vist nok på vej til Virklund, 
Chefen er ved Hønen og skal i klubben nu, 

-Ingen problem, siger Mads. Sså må de jo 
bare med en tur forbi Hønen og B74. 

4 minutter og 47,3 sekunder efter alarmen 
gik, står chefen i døren med den første kasse 
øl klar til servering, med sin AGF-kasket lidt 
på skrå, muligvis for at dække over højt hår, 
det vides ikke. 

- Nå, men nu når der alligevel er fest, og 
man er vågen, så kunne vi da lige tage en en
kelt. 

Jeg forlod selv arrangementet kl. 5 af per
sonlige grunde, men der står Chefen med et 
par af fest deltagerne let foroverbøjede på hjør
net af baren. 

Med ca. 10 åbnede øl foran sig, så slutnin
gen kender jeg ikke, men der var et smukt syn. 

En stor tak til Chefen og Mads for super 
service. Og undskyld Sanne. 

Hilsen F. 
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FASTELAVN 

Så har det igen været fastelavn. Selvfølgelig 
har der været afholdt tøndeslagning i klubben. 

Igen var der mange børn og voksne som 
havde en god dag. 

Igen igen var det BR og Fups der sørgede 
for det praktiske. 

Der var mødt cirka 20 børn og 20 forældre 
op. Der var sågarenkelte forældre, der havde 
bagt kage. TAK FOR DET. 

Børnene var festligt klædt ud og der var 
mange forskellige og sjove udklædninger. 

Den uafhængige bedømmelses komite, Hr. 
og Fru Carøe, havde en svær opgave, men 
efter lang betænkningstid blev Pernille (lille 
Spjald) og Karina (lille Høfeber) valgt som 
bedst udklædte. 

Gavekortet til BR (altså legetøjskæden og 
ikke vores kasser) er efter sigende blevet brugt 
rimeligt hurtigt. Således ville Karina absolut 
have åbnet forretningen med det samme. 

Den store tøndeslagning var selvfølgelig 
dagens clou. 

Efter mange tørre tæTsk til tønden ( ikke 
undertegnede) lykkedes det at få bugt med dy
ret. 

Elisabeth (Bloody Daves mindste håbe
fulde) slog bunden ud af tønden og selvfølge
lig Kasper( minikøbmanden) bankede den sid
ste rest af tønden ned. 

Herefter var der uddeling af slikposer og 
sodavand. 

De heldige forældre kunne få en kop kaffe 
og måske en enkelt kold. 

Som sædvanlig var det en god dag, så der er 
mulighed for en gentagelse næste år. 

Lars B.R. i fuld gang med 
præmieoverrækkelsen 

Fups. 
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Veterannyt: 

Kim Hvadkosterdet 
på sidelinjen 

Ny sæson truer 
Det bliver spændende at se, om Kim Fods trop- men også omkring bodegamusklen- hvilket 
per endnu en gang kan overgå sig selv og pla- er et tydeligt tegn på EPOens afmatning. 
cere sig i toppen af Bloody-ligaen. Det kan Alle kampene vil blive optaget på video af 
blive svært nu, hvor Stephen K. er gået over til Kim Hvadkosterdet, kendt fra filmen "Dan
serie 6-holdet, hvor han vil fremføre sit motto: ser med 1 !12 tons". 

Er det vådt? Så drik det! 
Er det tørt? Så ryg det! 
Bevæger det sig? Så tackl det! 

Efter tilmeldingerne til holdet at dømme er det 
vel kun munddiarre og hundegalskab (læs: 
Kjellerup), der kan slå holdet ud 

Efter sidste sæsons flotte andenplads bør 
holdet følge i Herr og Fru Følges fodspor og 
sætte et markant aftryk i vores pulje. 

Der er forlydender om, at spillerne har tabt 
sig op til sæsonstarten - ikke bare i toppen 

Filmen vil ligge fremme i klubben til fri 
afbenyttelse, men vil dog den første tid være 
udlånt til vægtvogterforeningen "Du æ vel nok 
eijn stour drreing". 

Men lån den med hjem og sid og spil den af 
- eller lad videoen stå og tag i klubben og vær 
med til at støtte vores mest sublime hold og se 
dembarbere modstanderne med et viskelæder. 

Her er der guf til kæben, og der findes vel 
ikke noget bedre end at komme hjem fra bold 
og lugte af godt humør. 

Vi ses. 
Deres indsatte. 
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Hjejle 
Cup 
2000 

---------------- ,...._ 

B74 afholder selvfølgelig igen i år Hjejle-cup, som løber af stablen 
lørdag den 5. august på Silkeborg Stadion. 

Så afsæt allerede nu denne lørdag eftermiddag, uanset om du 
er aktiv eller passiv medlem, og kom ud og støt klubbens fod
boldhold. 

Hjejle-Cupen fungerer som træningsopstart for efterårssæso
nen for alle klubbens hold, både damer og herresenior samt old
boys og veteraner. 

Skulle der evt. gå nogle medlemmer rundt, som har lyst til at 
hjælpe ved ovennævnte arrangement, skal de være meget vel
kommen til at kontakte undertegnede. 

Vel mødt på Silkeborg Stadion. 
Hilsen Spjald 

VESTERGADEHALLENS KIOSK 
v/ Charles Døssing 
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Julsøvej 74. Sejs 8600 Silkeborg 
MAD UD AF HUSET 

Hjemmelavede pølsespecialiteter 
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TAGPAP ·~. DÆl<:NING 

:SI LKHlORG TAGDlt:~:N!NG /\pS 
Boko; 943 • l•/!HlVf!j 29 • SA~eb:tdf! 

,86 81 2'5 9'9 
BihH 

RIPOSTEN - APRIL 2000 

\ 

• fb. 
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bent e. andersen a/s 
aut. VVS-installatør - Blikkenslager 

Estrupsgade 10, 8600 Silkeborg. tlf. 86827566 
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GENERALFORSAMLING 
BOLDKLUBBEN AF 1974 

TORSDAG d. 24.02.00 
Efter en ko1t velkomst ved Formand Finn Her
lev, gik man videre med den officielle dagsor
den. 

Pkt. l: Valg af dirigent. 
Efter forslag fra bestyrelsen valgtes Keld Her
lev, der indledningsvis kunne konstatere at 
generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Der 
var desuden indkommet et forslag fra bestyrel
sen under pkt. 6 på dagsordenen vedrørende 
en vedtægtsændring. 

Herefter blev ordet overgivet til Finn Her
lev. 

Pkt.2: Beretning om foreningens virksomhed. 

Finn Herlev kunne med hensyn til jubilæums
året konstatere, at skønt man ikke havde fået 
alle de ønskede aktiviteter fø1t ud i livet. havde 
året dog budt på mange airnngementer, der på 
behørig vis var med til at fejre klubbens 25-års 
jubilæum: 

· Der var blevet uddelt jubilæums-sweatshirts 
til alle medlemmer (ca. 120 stk.) 
· Der var blevet uddelt og solgt jubilæums-T
shirts til ca. 150 personer. 
· Alle modstandere havde fået en jubilæums
vimpel overrakt. 
· Der var blevet opsat plakater på mange ud
dannelsesstedet; kollegier o.l. 
· Et jubilæumsskrift var blevet udarbejdet med 
indlæg ji·a alle tidligere formænd. 
· Fremstilling af en bi/led- og udklipsbog med 
klubbben gennem 25 år. 
· Alle udgivelser af klubbladet Riposten var 
blevet samlet i et bind. 
· Et yderst vellykket Regattaarrangement i 
samarbejde med diskotek Boudisque. 
· Afvikling af en semifinale i Carlsberg Pub
cup, hvilket også vil ske i år 2000. 
· Afholdelse af Afslutnings-/Jubilæumsfest med 
deltagelse af over 200 nye og gamle medlem
mer. 
· Jubilæumsreception for medlemmer, spon
sorer og venner med deltagelse af repræsen
tanter fra bl.a. 2 superligaklubber (SIF og 
He1følge). 

Alle disse arrangementer havde været med 
til at understrege, at B74 er en speciel og an
derledes klub, som formår at løfte den type 
anangementer, hvor klubbens medlemmer i 
stor grad stiller sig til rådighed med en hjæl
pende hånd. 

Det er endvidere få klubber af den stø1Telse, 
der som B74 kan prale af billig kontingent, 
eget klubhus, stabile sponsorer samt 2 super
ligaklubber som henholdsvis venskabsklub og 
samai·bejdspartner. 

Af øvrige aktiviteter i året kunne nævnes 
den efterhånden traditionelle fastelavnsfest, 
samt en god og ikke mindst festlig tur til 
venskabsklubben Herfølge. 

Finn Herlev resumerede herefter årets sp01ts
Iige resultater: 

- Serie 4 blev en tilfredsstillende nr. 3. 
- Andetholdet i Serie 5 blev nr. 5 .. 
- Serie 6 blev nr.7. 
- Old boys-1 fik en topplacering. 
- Old boys-2 endte midt i rækken 
- Veteranholdet fik en flot andenplads. 
- Dameholdet blev nr. 3, hvilket var en tilba-
gegang fra den nonnale andenplads. 

Håndbold: 
- Herreholdet sluttede på en opryknings
plads, men undgik på forunderlig vis opryk
ning. 
- Dameholdet fik en placering i den øverste 
halvdel. 

Det sportslige vil i år 2000 blive prioriteret 
højere end de foregående år. Det nydannede 
spo1tsudvalg var i 1999 kommet godt fra start, 
men senere var aktiviteten dalet betragteligt. 

I den kommende sæson vil der derfor blive 
sat mange resourser ind omkring sports
udvalget og UK m.m. i håb om at fremme det 
sportslige. 

På den økonomiske front var alle sponsor
aftaler næsten på plads, og Finn Herlev benyt
tede lejligheden til at takke alle klubbens trofa
ste sponsorer og opfordrede alle klubbens med
lemmer til at gengælde denne støtte. 

Finn Herlev sluttede sin beretning ved at 
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nævne nogle af den kommende sæsons aktivi
teter og efterlyste i den forbindelse frivillige: 

Salg af Jørgen Jacobsen-litografier (ca. 40 
stk. resterer). 

Plakatophængning ved uddannelsessteder o.l. 
Riverboatarrangement i samarbejde med 

diskotek Mainstream på Nygade, hvor klubben 
skal bestyre et telt i gården foran diskoteket, 
hvor der fredag og lørdag vil være musik
optræden. 

Generalforsamlingen godkendte herefter for
mandens beretning. 

Pkt. 3: Fremlæggelse af det reviderede regnskab. 
Kasserer Lars Nielsen fremlagde årsregnskabet, 
der udviste et tilfredsstillende overskud på 
18872,- kr. 

Det pæne resultat skyldtes især en stor ind
tægt ved Regattaarrangementet. 

Resultatet må betragtes som godt på bag
grund af de store udgifter i forbindel se med 
jubilæumsåret. 

Generalforsamlingen godkendte regnskabet 
uden kommentarer. 

Pkt. 4: Valg til bestyrelse. 
På valg var Claus Jensen og Morten Risvig, der 
begge accepterede genvalg samt Keld Herlev, 
som ønskede at udtræde af bestyrelsen. 1 hans 
sted foreslog bestyrelsen Kresten Knudsen. 

De ovennævnte personer valgtes ude mod
kandidater. Bestyrelsen har herefter følgende 
sammensætning: 

Kresten Knudsen, Lars Nielsen, Finn Her
lev, Thomas Herlev, Morten Risvig, Christian 
Simonsen, Claus Jensen. 

Pkt. 5: Valg af revisor samt revisorsuppleant. 
På valg som revisor var Kim Konnerup-Møller 
og Carsten Skovgaard, der accepterede gen
valg. 

Generalforsamlingen valgte herefter Kim 
Konnerup-Møller og Carsten Skovgaard. 

Pkt. 6: Indkomne forslag. 
Bestyrelsen havde stillet forslag om en ny pa
ragraf som tilføjelse til vedtægternes § 17 ved
rørende eksklusion med følgende ordlyd: 

"§ 17b: 
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem af 

klubben, hvis pågældende medlem skylder 
kontingent for mere end I år. Forinden eks
klusionen skal medlemmet i anbefalet brev 
meddeles en frist på 4 uger til belaling af 

restancen. Er restancen ikke betalt ved fri
stens udløb betragtes medlemmet som eks
kluderet, medmindre der med klubbens kas
serer er truffet en afviklingsaftale indehol
dende en øjeblikkelig betaling af minimum 1/ 
3 af restancen, og en afvikling af den reste
rende restance over max. 1/2 år." 

Generalforsamlingen vedtog vedtægtsæn
dringen. 

Pkt. 7: Eventuelt. 
Christian Simonsen uddelte under endeløs ju
bel på Støtteforeningens vegne en flaske 
Whiskey til Finn Herlev for mange års frerma
gende formandstjeneste, og tilskyndede ham 
samtidig til at fortsætte i mange år fremover. 

Ove Tolder gjorde opmærksom på en mulig 
sponsorindtægt ved skifte af telefonselskab. 
Herom vil blive berettet (næste nummer af 
Riposten. 

Klavs Kjærsgaard beklagede, at håndbold
holdene i nogen grad blev glemt i forbindelse 
med afslutningsfesten, der traditionelt er en 
afslutningsfest for fodboldafdelingen. Efter ind
læg fra såvel den ældre som den yngre Risvig, 
vil det blive overvejet at omdøbe festen til en 
samlet klubfest. 

Klubbens vandrepokal for god indsats blev 
uddelt. Efter afstemning tilfaldt pokalen Finn 
Herlev. 

Bjarne Davidsen foreslog bestyrelsen at fore
tage en nominering før næste års uddeling, 
hvilket vil blive overvejet til næste generalfor
samling. 

Dirigent Keld Herlev erklærede herefter ge
neralforsamlingen for afsluttet. 

Dirigent Keld Herlev 
Formand Finn Herlev 

Referent Jens K. Hjorth 
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POSTMAND PER 
0 

PA SOCIAL DEROUTE 

De af klubbens medlemmer, der har den ud
søgte fornøjelse at have børn i den videoaktive 
alder, vil kunne nikke genkendende til person
galleriet i de engelske Postman Pat-film, der 
på dansk er blevet til Postmand Per. Efter at 
have set enkelte af afsnittene op mod 50 gange 
efter krav fra den førstefødte, begynder der 
imidlertid at tegne sig et andet billede af serien 
end det, man lægger mærke til ved første gen
nemsyn. Der er mange flere lag i historierne, 
og det vækker til eftertanke: hvem er per
sonerne egentlig, og hvad sker der med dem? 

Selve hovedpersonen er en selvmodsigelse 
i sig selv. Jeg mener, hvad laver han egentlig, 
ham Per? Jo, han laller rundt i arbejdstiden og 
bruger tiden på stort set alt andet end det, han 
får sin gode løn for: hjælpe nødstedte pensio-

nister, drikke te, hyggesnakke og andre lalle
rier. Med mit kendskab til den engelske post
koncern Royal Mail, der har været igennem 
den thatcherske effektiviserings- og rationa
liseringsmølle med fokus på benhård manage
ment og tidsregistreringssystemer, er det fuld
stændig urealistisk, at man kan have sådan et 
smølehoved ansat. Derfor: ud med ham. 

Og så er der hans kat, som han gudhjælpe
mig slæber med rundt på arbejde. Den går 
ikke - den må aflives. 

Derhjemme går Pers kone Sonja så rundt 
som hjemmegående husmoder. Hun laver hans 
mad og står klar med sutterne, når han kom
mer hjem efter en "hård" dag på arbejde. På et 
eller andet tidspunkt må kvindeoprøret også 
nå til Grønnedal og markant ændre magt
struktureme i det patriarkalske Postmand Per'ske 
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hjem. Og så bliver der nok ikke plads til deres 
søn Poul, når mor skal realisere sig selv. 

Så er der det øvrige persongalleri i Grønne
dal. Tag nu for eksempel landmanden Allan 
Thomsen. Udadtil en stille eksistens, men bag 
denne facade gemmer der sig jo en samfunds
fjende som få: en pesticidspredende og dyre
mishandlende landbrugsspekulant, der tænker 
mere på lukrative EU-subsidier end på dyre
velfærd. 

Og så er der Teddy Gorm. En suspekt type, 
der har sloganet "den ordner jeg". Jo, det er 
selvfølge lig altid rart, at der er en person, der 
kan reparere alt fra ødelagte hustage til beska
digede motorer. Men det oplagte spørgsmål er 
jo: hvilke ydelser modtager den pågældende 
for denne "hjælpsomhed", og hvad er chancer
ne for, at Grønnedal kattekontor modtager 
samfundets retmæss ige an le l ar Øisse dunkle 
indtægter? Meget sm, vil jeg tro.' 

Tag så frøken Hubert (der jo <l ltid har så 
travlt). Jeg synes, det vi rker meget underligt, 
at en kvinde kan hedde Hube1t. Og endnu mere, 
fordi hun går noget mandhartigt klædt, bl.a. i 
form af en brun bowlerag1i g hat. Hvilken 
kvinde vil dog gå med s11 besy nderlig en på
klædning? Og så kører hun 1raktor. Nej, her er 
tydeligvis tale om en mand i dameklæder, som 
er havnet i en eksistentiel kri se om, hvorvidt 
han/ hun er mand e ller kvinde. I-ler må på et 
eller andet tidspunkt tages en beslutning om
kring, hvilket li v ,,frøken" Hubert vil leve: en 
mands eller en kv indes. 

En jeg heller ikke har fidus 
til, er majoren på godset. Hvor
dan har en militærperson 
råd til at eje så store be
siddelser. Min teori er, at 
han har bistået tyskerne un
der blitz'en og ved hjælp af 
naziguld kunnet finansiere 
godset. Han lever således et 
dobbeltliv mellem på den ene side at være 
en pæn pensioneret bedsteborger og på den 
anden side at være hovedmanden bag en neo
nazistisk sarnfundsomvæltende undergrunds-or
ganisation, hvis mål er et racerent Grønnedal. 

Så alt i alt kan man forvente, at der snart kom
mer en ny Postmand Per-video med titlen "Post
mand Per på forsorgshjem", Heri ser vi bl.a.: 

- Postmand Per som forsumpet dranker i 
storbyen, efter at han er blevet fyret og konen 
har forladt ham. 

- Emil bliver til brun sæbe. 
- Sonja bliver aktivist i Fisseflokken, hvor 

hun bedriver hærværk mod pornotv-stationer 
og andre kvindefjendske foretagender. 

- Poul tvangsfjernes og anbringes på bør
nehjem i Marstal. 

- Allan Thomsen omkommer efter at have 
indtaget en kotelet fra en af sine egne penicillin
fyldte svin. Hele besætningen slås ned. 

- Teddy Gorm fængsles for skattesnyd og 
socialt bedrageri og ender i celle med Kurt 
Thorsen. 

- Frøken Hubert bliver drag-dronning på 
Waterloo Bar. 

- Majoren bliver stillet for en krigsret for 
sine forbrydelser mod den engelske stat under 
2. Verdenskrig og henrettes ved nakkeskud. 
Hans nazistiske støtter går amok og brænder 
Grønnedal ned til grunden. 

Tja, måske har jeg taget lidt skade af at se 
for meget Postmand Per, menjeg er efterhån
den blevet overbevist om, at det ikke kan være 
anderledes. I næste nummer af Riposten vil 
jeg følge op ved at bevise, at Pingu i virkelig
heden er et bizart fremstød for sodomi. 

Jens Werner 
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Ude eller hjemme. PC eller Mac. 
Jyske Netbank er åben for alle 

Prøv en demo på www.jyskebank.dk 

Cl JYSKE BANK 

~1N··1· ··E·R··· .. .,-, i '. ·· ... ·. ·· . ; 

Det handler 001 at være 

TRYG 

Søren Sandvad 
assurandør 
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Fisen har under pseudonymet "Søren A." anmodet redaktionen om optagelse af dette indlæg: 

Nye tider 
Innovation. Der er vel egentlig ikke ret mange, 
der egentlig ved, hvad det ord betyder. Men 
det er vist noget med nytænkning - nye veje 
og metoder. 

Det mener vi, at der i høj grad er brug for i 
sportens verden. Det er faktisk på høje tid. 
Det er gu ved at blive så dødkedeligt alt
sammen. Der kan snart ikke sættes flere re
korder. ... og hva · s. ? 

Stagnation. 
Det er her, Ripost ·n er klar med en gang 

kunstigt åndedræt til en hensygnende sports
verden. Fremtiden li •g ·ri - ikke at lave nye 
sportsgrene - men al kombinere dem, vi har. 

Lad os give et par ·J..s ·111pl •r: 

- JUDOVAI~S 
- BOKSESKAK 
- CYKELMIKADO 
- TERRÆNLlJDO 
- STANGDAlff 
- BEACllHOWUN(; 
- SKUIOPSI YDNING 
- FORlllNDIUNGSUOH 

Det er jo helt indl ysende, al der i disse er et 
enormt potentiale. 

Tag f.eks. bokseskak: Forestil dig, at Brian 
Nielsen efteren forrygende JO. omgang, totalt 
dehydreret og forslået - og tilmed mere eller 
mindre ude af stand til at finde sit eget hjørne 
- skal tage stilling til det fornuftige i at rykkke 
pringeren til b5. Det er sgu da noget, der vil 

sælge. 
Eller hvad 111 •d judoval. ? Udover at det selv

følgelig stnrks vil rn en mærkbar effekt på an
tallet af 1ilf: ·Id ' af hustruvold, hnrdetden for
del, al man s~ at s ig· J..unn ·gøre politie t mere 
sy nli gt dun1111 ·1 p1111 •I ' I kunne f.eks. be.~ t& af 
ordensb •tjt· 11t•·. 

Så er der selvfølgelig beachbowling. Der 
skal ikke megen fantasi til at forestille sig, 
hvilke enorme udfordringer, der her ligger og 
venter på kommende udøvere. 

Stangdart? Igen indlysende: Frit svævende, 
samtidig med at man holder sig fri af overlig
geren, skal man knalde dartpilen i skiven, der 
jo er ophængt til formålet i den reglemente
rede afstand samt passende højde. Kedsom
meligt? Nej , vel? 

Nu føler vi ikke her pf bladet, at vi skal 
udpensle i detaljer, hvilke muligheder, der lig
ger i disse nye sportsgrene. Vi har blot følt, at 
vi må gå foran. 

Skulle der imidlertid blandt vore medlem
mer - og andre læsere i øvrigt - være nogle, 
som kan bidrage med nye kombinerede sports
grene eller har forslag til, hvordan man kan 
udvikle dem, der allerede er nævnt. ... . . ja, så 
er man meget velkommen til at indsende for
slag. 

Men en ting understreger vi: FODBOLD rø
rer l ikke ved. Især ikke fodbold the B74 way. 

Peters Pen vil gerne benytte denne lej
lighed til at gøre opmærksom på, at 
firmaets direktør nu i en årrække har 
været præsident for Internationalt 
Trumf- og Kugletriller Forbund, som 
står bag de opslidende dyster i Meget 
Moderne Femkamp: Meyer, Minigolf, 
Dart, Skoma 'r og Whist. 

Måske vil man mene, at den sports
gren mest henvender sig til motionister, 
men historien har vist, at det langt fra 
er tilfældet..." 

For tiden ligger aktiviteterne i forbun
det dog stille, da der pågår en principiel 
diskussion om formålsparagraffen: 
Skal der stå "OL-udtagelse" eller "ØL
indtagelse"? 
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Marienlundsvej 338 
Tlf.: 86 81 53 57 

e-mail : silkeborg@b74.dk 
hjemmeside: www.b74.dk 

Formand Chr. Simonsen 

Kasserer Per H. Jensen 
Frederiksberggade 56 si.tv. 
86 82 34 49 
per.h.jensen@hatteland.com 

Formand Finn Herlev 
Aabenraavej 83 
86 80 06 05 
herlev@private.dk 

Kasserer Lars Nielsen 
Mysundevej 15 
86 814806 
kkj @uv.si/kehs. dk 

Stephen Knudsen 
Sanatorievej 14 
86 82 81 39 

mm: ,:jg,i'&~~iill;fk!1 

REDAKTION 

Sam Mulle Demirel 
Solsortevej 13 st. tv. 
86 80 52 92 

John F. Jensen 
A. Andersensvej 22B 
86 81 87 30 
john.jensen@neckelmann.dk 

Dave Green 
Resedavej 27 3.tv. 
20 27 52 75 
david_j_g@hotmail.com 

John Zack Sørensen 
Vestergade 67 A 
86 816001 

·. Chefredaktør Claus "Nymand;, Mikkelsen · 
86801567 . . . 

Kresten Knudsen 
Frejasvej 90 
86 82 62 53 
kresten.sand@mail. tele. dk 
Christian Simonsen 
Skovløbervej 24 
86 80 13 91 
christian.simonsen@mail.tele.dk 

Thomas Herlev 
Læssøgade 10 2. tv. 
86 82 45 36 
thomas.herlev@adr.dk 

Morten Risvig 
Tyttebærvej 35B 
86 84 55 57 
mori@tdk.dk 

Claus H. Jensen 
Gunhildshøjvej 1 
86 83 78 09 
claus.jensen @raadhus.silkeborg.dk 

Thomas Herlev 
86 82 45 36 

Holger Buch Larsen 
Falstersgade 23 
86 82 96 22 

Bent Poulsen 
Nattergalevej 2 
86 82 05 07 

Frank Sørensen 
Arendalsvej 238 1 . tv. 
40 92 86 39 

Finn Herlev 
86 80 06 05 

Morten Risvig 
Tyttebærvej 35B 
86 84 55 57 
mori@tdk.dk 

erie 4 5 & 6 
Dave Green 
20275275 

Anders KjeldSen 
Oalgasgade 37 
86 80 31 60 

Frank Sørensen 
40 92 86 39 

Michael Klein 
Østre Alle 14 
86 80 58 20 

P ter Vlllodsen 
Drochs lsvej 2A 
BO BO 39 08 

Torben Bjom Jensen 
Blnctft l V Plocl$ 12 
86 81 42 45 

JohnVlllod on 
Myoun<Jovoj I 
868 1 IU Ul 

Krest n Knudsen 
86 82 02 b3 
Clouø "Nymond" Mikkelsen 
Vestorl cl 0 

Holger Buch I- rllØn 
86 82 90 :•:• 

WE fl t•m11<(/ildillg<'1 ~ 

Kim Konn 111p-Mollor 
/\ l111l11tl0!1VllJ :10 
0611: 1 ~li !M 

Lissa Juul 
Vestre Alle 34 
86 80 05 49 
1-juu/@jyskebank.dk 

sn ~Jim'liliii):Giilt~iG-iiii 
PerDuelund 
Udgårdstoften 22 
86 815737 

Per Riemenschneider 
Vestervænge! 29 
86 81 48 25 

Lene Kildegaard 
Nørhedevej 29 
86 85 10 80 
klldegaard@ teliamail.dk 

Stephen Knudsen 
86 82 81 39 

Jens Kristian Hjorth 
86816517 

Jesper Bino Berg 
Vestervej 24 1. th. 
8500Grenå 
86 30 97 00 
jesper.berg@adr.dk 

Thomas H. Jensen 
86 80 05 49 

Jørn Andreasen 
Vidarsvej 1 O 
8681 5799 

Jørgen Henriksen Knud Larsen 
Rylevej 35 K;i:rlskronavej 8 
oo ~~v oo~Mm 

GodsJarvfll\%:wAWW%1m1mH1ilifil~t@illBilllk'i~ii~f@mv 
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