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PUB CUP 
I lighed med sidste år er B74 blevet tildelt en 
af årets semifinaler i Carlsbergs landsdæk
kende fodboldturnering for værtshuse, cafeer, 
restauranter og lign. Anangementet vil finde 
sted den 3. september 2000, hvor i alt 8 hold 
fra Jylland og Fyn vil gæste vores ydmyge 
baner og klubhus. I 1999 blev denne turne
ring en stor succes - både sportsligt og øko
nomisk, så B74 venter sig meget af dette års 
udgave af Carlsberg Pub Cup. 

Vi håber på godt vejr og mange udenbys 
gæster. Ligeledes håber vi på, at mange 74 'ere 
vil kigge forbi. Måske får vi brug for en ekstra 
hånd. 

Såfremt vi kan leve op til sidste års kvalitet 
i arrangementet, er der mulighed for, at B74 
også bliver udpeget til at mrnngere næste års 
semifinale. 

B 0 L 

KLUBBEN 

SILKEBORG BOGTRYK 
Skanderbotg Amfsboglrykken Mercato Kalerr:JerprocJukrer 

Silkeborg Bogtrykkeri A/S · Stogehøjvej 27 · 8600 Silkeborg 
Fax 86 82 11 28 www.silkeborg·bogtryk.dk · E·mail sb@silkeborg·bogtryk.dk 

86 82 16 55 

·Leder . 
\::·· -:. ·::-::- _:-:: ::::::·::. :--}:·.-- :.· - . 
:·=-.• _. - •• _._:\· - -:_<-_::::·. :--:.:.:·-=---- =\- -.----, -

·. En af de svære opgaver i bestyrelsen er at holde igen - sige nej tak, når et 

medlem tilbycl~~ sin hj:elp. Ofte er det de samme medlenuner, d~r igen og igen 

siger JA, .når klubben har {:)~hov for frivillig arbejdskraft. Når det enkelte_ 

gange er svært at besrette en udvalgspost eller skaffe en nattevagt i et øltelt, · · 

. •oplever . at Tordenskjolds soldater rnClder sig, Her er det fristende at sige ja 

tak() te · sig over nogle af de andre opgaver, som skal løses. Vi skal bare 
·-··· --- ... ,_._. ·-· - --- ·--------- - --.--· --.· ··---· .. ·-·-· . --· 

rhusk:e; iat selY Tordenskjolds soldater kan l:Jllve trætte og må overBve sig. 
.-." . . " .. -.. -.-, •''• ".-' -- -- ·-·-·- '- -·-- _". --. ··· .. :-_-;-",-: 

. Deti.græ11se skal vi ikke teste. Medlemmerne skal naturligvis selv sige fra, 

men viandre skal også lære at prøve andre veje inden øjlien~ rettesmod de 
. ----.-.--- _._" ··-··-·-·--·--· ---- . ·-·-· 

· sædvanlige velvillige medlemmer. Der går ganske afgjort et nyt bestyrelses- · 

medlem, et nyt UK-1lledlem og en ny kampfordeler rundt blandt klubbens 

medlemmer. · De skal ;;bare" findes. Er du selv interesseret i at gøre et stykke . 

• arbejd~ forklubbe~, eller kender du et emne, så er vi meget interesseret i at få 
,------ -~ ~ . -. , 

skabt en kontakt. Selv om diverse udvalg er besat, er der altid plads til en 

ekstra hånd. Eksempelvis kan det være svært at se, at UK består af 6 medlem

mer. Oftest er der kun 2-3 UK-medlemmer, som klarer opgaverne. Nogle gange 
: ::·:_:>:·::·:-_ ::-:-. •, -.:= -· --.':'-':'-:_:_·:-· .. :_.· . .. _:·:='-'-<-:' · ·<".::.::::._-::,:-:_:_:_':-':':'''' ·,::·_:_:_::_._:,:: .· ·"'· _.::.:_::-.:.::o -•- __ :; ____ -· 

kun et enkelt medlem. Og det er en af Tordenskjolds soldater. 
ff 

Ny chefredaktøy:'J 
Som enkelte opmærksomme riannes ansættelse på Midtjyl- l(~!Q) \I)) 
læsere har opdaget, har klub- lands avis. Der er naturligvis )~.7 ) l.J 
ben fået ny chefredaktør. tale . om en prøveperiode. · ············ · ···~-:~i?,'°"', 
Claus "Nymand" Mikkelsen Prøveperioden er I måned fra \t./ ---· ~' \C\ 
hav?e i l~n~ tid pre~set på f~r Nymands side og 5 ~fra klub- ( lf==·-· C::~ ~.,:::_) 
at fa en ttlhdspost 1 B74. Til bens side. Første maned er nu '-11 '·., ~- / / 

sidst kunne bestyrelsen ikke gået!! Vi vil naturligvis orien- / \ /---·-~\ 
blive ved med at finde på und- tere læserne, såfremt der se-

/ 
, A (\ 

skyldninger, så vi valgte at til- nere sker ændringer i Ripost- \ <i 
byde ham det ledige job som ens ledelse. \ ~ <°" 
chef for Ripostens redaktion Ind til videre vil vi byde i \\ '\ 

.......... ' \ 

- med den skumle bagtanke, Nymand velkommen i redak- (..--<~ '---ti, __ _; 
a_t han ~å hje'.11'.11efront~n kan tionen. ,_v--·--~, ) 
fmde hjælp lilJobbet via Ma- ~--_l._./--



Håndbold 
I skrivende stund har vi ikke modtaget en 

turneringsplan for håndboldsæsonen 2000/ 
2001. Når den kommer vil den blive hængt op 
i klubhuset, ligesom den vil blive fordelt til de 
enkelte spillere. Turneringsplanen vil ligele
des være tilgængelig på klubbens hjemmeside. 
Vi har tilmeldt et oldboyshold og et 
oldgirlshold, som begge spiller i serie 
rækkerne. I sidste sæson gjorde pigerne det så 
godt, at de vandt oldgirlsrækken, så der bliver 
noget at leve op til. 

Vi har også i år fået tildelt træningstid i 
Virklundhallen. Det er onsdage fra 20.00 til 
21.30. Træningstiden bliver delt mellem pi
gerne og drengene"således pigerne har hallen 
i de lige uger - startende den 6. september. 

KASSERER-NYT 

Drengene har så de ulige uger - første gang 
den 13. september. Træningstiden vil blive 
overdraget til fodboldafdelingen, såfremt 
håndboldafdelingen ikke kan/vil benytte sig 
afhaltiden. Dette vil i givet fald blive meddelt 
via opslag i klubhuset og på vores hjemme
side. 

Er du interesseret i at spille håndbold, kan 
du kontakte hhv. Lene Kildegaard eller Per 
Duelund (se telefontavlen). 

Følgende onsdage er hal len lukket: 
27/9, 18/ JO, 27/1 2, 311 og 14/_. Sids te træ
ning er den 28. marts 200 I . 

ff 

Kontingent for sæsonen 2000 

4 

Der mangler i skrivende stund stadig ind
betalinger fra ca. 30 % af de aktive med
lemmer. Dette er simpelthen for dårligt. Vi 
har byens billigste kontingent, så kan det 
ikke være rigtigt, at der skal bruges ekstra 
tid på at rykke for pengene. Jeg ved ikke, 
om det er fordi, at girokortet er blevet væk, 
eller man er flyttet fra passiv til aktiv eller 
omvendt. Er dette tilfældet så giv lige un
dertegnede eller en anden fra bestyrelsen 
et praj, så vi kan få det rettet i vores sy
stem. Husk dereren GRATIS B74 t-shirt, 
når der er betalt. 
Der er i år, som tidligere fortalt mulighed 
for at tilmelde sig Betalings-service, dette 

vil jeg endnu en ga ng gern · opfo rdre 
medlemmerne til at gøre. I Øj •hli kk •t ·r 
der 15 personer, som har tilmeldt sig, der 
må da være flere, som har lys t til at til 
melde sig denne ordning. Husk du har 
mulighed for at vinde 3 flasker god vin til 
afslutningsfesten. Tilmeldingsnummer til 
jeres bank er flg. 

FI - nr. 82663606 
Konto nr. 4785748757 

KA. S l ~R ER EN 

LA RS 
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KLUBBEN 

Bindslevs Plads 18 
8600 Silkeborg 
Tlf. 8681 1969 

;/ef9aa~æ 
KUNSTHANDEL 

vi Henrik Fjeldgaard 
Nygade 26 . 8600 Silkeborg 

SPECIALFORRETNING I 

INDRAMNING 
Byens specialforretning med 

plakatkunst, litografier 
samt indramning 

Ingen opgaver er tor små 
eller for store! 

Fagmanden giver dig en 
professionel rådgivning med 

netop din indramningsopgave. 

Stort udvalg af aluminiums
og tneprofiler 

TLF. 86 82 24 50 
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JACKO & JØRGEN. DE "MEGET HELDIGE" VINDERE FRA SJf)STE ÅR 

DET KOSTER 50 KR. PR. MAND/DAME AT DELTAGE. 

INCL. SPISNING 00 EN ØL! 

HVIS DU VIL VÆRE MED OG MANGLER EN 
MAKKER, SA KONTAKT DAVE, OG HAN VIL 
FORSØGE AT FINDE DIG EN. 

HUSK AT TILMELDE JER PA SEDLEN PA 
OPSLAGSTAVLEN INDEN TORSDAG 5. OKTOBER. 
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Sejling 
Clauseil 

0123456789J" 

Revision 
Aktieselskab 

Søndergade13 
Postboks825 

8600Silkeborg 
Telefon86811033 
Telefax86811363 

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 servi
ce og rådgivning. 

8.500 kvm under tag med total
sortiment inden for 
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RIVERBOAT 
En kæmpe indsats fra Chresten Bertelsen og 
andre gode folk, 
en stor hjælpsomhed blandt klubbens med
lemmer m.fl., 
vel villighed fra Jan Ahlers, Mainstream, 
økonomisk støtte fra en række sponsorer, 
forståelse fra Riverboat-komiteen, 
og godt vejr, 
er så god en cocktail, at klubbens debut som 
jazz-formidler på mange måder blev en suc
ces. For os, som kiggede forbi Nygade fl ere 
gange i løbet af week-enden, var det en stor 
oplevelse at se, hvordan arrangementet fo r
løb. Masser af lade mennesker nød jazz-mu
sikken, o • cl •t va r lyd •li •l , at publikum var 
godl l'orh ·r •dt. N~r et nyt 11 11v n ·nl n:d · s<: • 
11 ·11 . hl ·v I ·It ·1 fyldt op 11wd 1 11t • 11m·.~ k<' I '. M,•n 
11111 dd1•lh111I l' ll1·1· 11 111Nil, k1•11 NIOPIK'dl', 0/' ( ' I ) 

ll lNpill;•1l' ll il lf' llVl 'I, hl;•v i1•h1•1 :1 1<11 1 Nl'I 1\1 1111 
lg1• 11 , '11 1111'1 11 11 hllll ' ll li/', 1\11 111•11 V li d1•1 lo1 
1111 '/ '1'1 l, 111111• 11 111' 11 '111111 d1• lidNp1 11 d.t1•1, hVl)I' 
d1 •1 11 1 IPl'•'11d1• 11111'<11 I >1 ·1 v11 1 vi lid," 1001/f, 
1111111 It dl jl , 11 1'1' 11111 d1 ·1 ll l lill l lil' VIS VIII' ll ll 
1111 11111111 yp d111111111 ', N11111 v hl,·v klog •r • nr. 

Det er derfor vores klare overbevisning, at vi 
til næste år, kan gøre det endnu bedre end et 
overskud på ca. 8.000,00 kr. 
Og der bliver en næste gang. Både Jan Ahlers 
og Chresten Bertelsen har givet grønt lys. Dog 
har Bertel betinget sig, at der bliver nedsat et 
udvalg bestående af2-3 medlemmer (incl. ham 
selv), som skal trække læsset. Bertels alder 
taget i betragtning er det et rimeligt krav. 
Overskudsdisponering: Bestyrelsen har i for
bindelse med evalueringen besluttet at sige tak 
til Jan Ahlers ved at støtte hans - og alle an
dres - kamp mod ecstasy. Halvdelen af årets 
overskud - e ller ;i. 4.000.00 kr. - vil således 
bli v· don •r ·t til bekæmpelse af ecstasy. Da 
Ja n l'ik d ·1111 • opl ys ning, kv itterede han om
l\ ·11d · 111 ·d ul fo rdobl · h ·løbet, hvilket vi na-
11 11111 vi,, ,.,. gl11 d · f'or. 
Vi h11r •11d11u ikk' l'undet etprojekt, men har2 
I kikJ.. •1te11 . Det vil I høre nærmere om i næste 
1Hllllll1Cr ar Riposten. 
' f11k til de mange hjælpere. 
'fo k til Jan Ahlers. 
Tak til musiksponsorerne. 

ff 
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Herfølge 
Danmarksmestre 2000 
Som 874 'ere havde vi en lille del i det flotte danmarksmesterskab, vores satellitklub i Herfølge 
sikrede sig efter en uafgjort match mod SIF. Det blev en herlig aften for Hærfuglene, som 
startede deres kæmpefest med et besøg i B74s hus. Redacteur Nymand var der med sirt 
kamera, og herunder ses et lille udsnit af, hvad han fangede med objektivet: 

Det blev - langt fra - AGF, der løb med 
guldet, men Sjefen lod ikke chancen for 
en god fest gå fra sig. 

Kurtisk Venskabsforening flokke es om 
baren, hvor guruen himself holdt Hof 

"Hæij, hol så lij kæft, hva'! " Fubs 
startede sin .festtale på vanlig 
diplomatisk vis. 

Efter en hård superligasæson, hvor SIF først 
til allersidst måtte opgive medaljedrøm
mene, var der overskud til at lykønske 
landsbyklubben med mesterskabet. 

RIPOSTEN - SEPTEMBER 2000 9 



TIETGENSVEJ 30 
8600 SILKEBORG 

MALERARBEJDE 
af enhver art 

Udlejning af lift 

TLF. 86 80 30 88 
Telefax 86 80 30 89 

expert 

10 

BODEGA 
SILKEBORG 
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DINER TRANSPORTABLE 

Vestergade 73, Silkeborg 

TLF. 86 82 9415 

TORVECEN. TKE. ~P ~~t r~ 
FRISØRSAL011 . i: .1 · ~ 

l( ~--- ~"'---~n 
~ ...... )) 86 80 42 44 

• 
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B 7 4 på nettet 
Siden maj måned har B74 
været at finde på internet
adressen www.b74.dk. 
Men een kunne spørge sig 
selv: Hvad skal en lille 
klub som B74 med en 
hjemmeside? 
Jo siden er primært en ser
vice til alle vore medlem
mer. Hver uge bliver si
den opdateret med ugens 
resultater og målscorerne. 
Man kan tjekke, hvordan 
det går vores flagskib fra 
serie 4. Ligger de til ned
rykning eller nærmer de 
sig serie 3? Og klubbens 
topscorer er også at finde. 
Der er oversigt over den 
kommende uges kampe og en arrangements
oversigt, der viser hvor og hvornår der er 
mulighed for en hyggelig stund i klubbens 
regi. Og som en ny ting, kan man afgive sin 
stemme på den person, man mener gør sig 
fortjent til titlen "Månedens B74'er." En me
get ærefuld titel, der ud over den store ære 
tilmed udløser en flaske god vin og offentlig
gørelse på hjemmesiden og i Riposten. 
Men det er klart at siden også skal bmges til at 
tiltrække nye medlemmer. De1for er vores link 
lagt ind på www.jubii.dk, hvor en søgning på 
eksempelvis Silkeborg og fodbold giver et 
resultatat indeholdende bla. vores hjemmeside. 
Vi har efterfølgende indlagt et kort på vores 
hjemmeside, der viser, hvordan man nemt fin
der vores klubhus, ligesom siden er forsynet 
med en glimrende oversigt over kontrakt-

personer i B74. 
Men mangler der ik
ke noget på hjem
mesiden?? Det gør 
der givetvis. Derfor 
vil vi gerne have al 
den kritik vi kan få. 
Både det positive 
men bestemt også 
det negative. Hvad 
mener du, der skal 
til, for at hjemme
siden bliver endnu 
bedre? Eller vil du 
gerne lave et indlæg 
til siden? Det ville 
være ikke bare meget 
rart, hvis nogle styk-
ker havde lyst til at 

lave et indlæg. Det kunne være et kamp
referat, en beskrivelse af en sjov begiven
hed/fest eller bare kommentarer til et eller 
andet i og omkring klubben. Kontakt os. 
Gerne personligt, men også gerne via vores 
mailadresse Silkeborg@b74.dk. 
Slutteligt vil jeg derfor opfordre alle, der har 
mulighed for det, til at kigge forbi på siden 
www.b74.dk. Se de muligheder, der er nu. 
Og se de muligheder, der ligger for at gøre 
siden endnu bedre. 

Ses vi på www.b74.dk? - Det tror jeg nok 
vigør 

Netredaktionenl RSJ og TH 
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VETERANNYT: 

Endnu en god mandag .... 
Forleden havde jeg endnu en god mandag - kilo for meget og at de også af og til køber l 

glædede mig til at se veteranholdet i aktion. 
Efter ankomsten til El Stadion Communale, 
kunne jeg høre coachen skrige til sine spillere 
: Mesterhak, jeg vil have mesterhak, NEJ 
mesterhak, masser af mesterhak, nej, NY 
mesterhak - foran målet. De toptrimmede B 
74 ere, der for det meste arbejder ved landbru
get og har tid nok, lod ikke dette stå umodsagt 
hen og kort tid efter nettede Jan og Major -
den kloge læser vil nu spørge: Hvad med Sig
gård ? Jo, han havde før kampen indtaget en 
astronomisk madpakke og da han ikke går så 
langt på et par flade, - røg han i mål. Rene 
brugte mest tid på, at beskrive den mest intel
ligente servitrice, han så i Brovst. En pige der 
er svær at beskrive uden, at bruge hænderne. I 
sku' ha' set, da hun bøjede sig ned for, at mod
tage betaling. Jeg havde nær mistet glasøjet. 
Hønse blev så opslugt af denne beskrivelse, at 
hans armsved lod åreringe printe på sin 
fodboldtrøje. Til denne del af historien hører, 
at angrebet stadigvæk blev ved med at lægge 
æg i rusen. Hans Jørgens træthed blev på dette 
tidspunkt ikke mindre markant, da han tænkte 
på, at hans kone havde ladet en lille, men ikke 
desto mindre tydelig, bemærkning falde om, 
at der var visse ting i haven som trængte sig 
på. Han ville dog på god sønderjysk maner 
tænke tingene igennem og ved hjemkomsten 
indtage en sildemad, en øl og en snaps. Såle
des vederkvæget, så Hans Jørgen pludselig 
lidt lysere på tilværelsen og fejrede "lyset" med 
at nette en ruse. 
Uffe Koch der er så hurtig, at han har bagage
elastikker på skulderne fastspændt til målet, 
og hvis ben der når helt ned til jorden, klasker 
også en bold ind bag "der Alte" i modstande
rens mål. Denne kamp er ved at tiltage så fest
lige dimensioner, at flere af spillerne ytrer øn
ske om, at indtage humle i klubben, hvor man 
selv kan udvælge de øl der skal drikkes. Spil
lerne ved på dette tidspunkt, at de vejer et par 

kasse øl, der er et par dage for gammel - Men 
det har holdet og de tilstødende "tifosis" hidtil 
haft det godt med. Mark og Jaco hvis spil er så 
bredt som trivelige koner der trækker ploven, 
kunne også tilslutte sig øl efter kampen, ved at 
fremstamme på Nynorsk: "Yeah man - Yeah 
man". 
På vejen hjem glædede jeg mig over alle de 
gode spillere, holdet har og at spillere som 
tilskuere ikke havde taget skade af oplevelsen 
med : Mesterhak, øl osv. 
- Hvem holdet spillede imod og hvad resulta
tet blev, står hen i det uvisse, udtaler Morten 
mellem 2 cigaretter. 

Deres Ind-sat-te ( thebord) 

Hvem spillede vi imod, hvad blev resultatet, 
hvor er vi, og hvor kommer vi fra??? spørger 
Morten .... sig selv. 
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DE AKTUELLE 
STILLINGER 

FOR B74's 
SERIEHOLD 

(hentet 23. august fra B74 's hjemmeside) 

JBU SENIORER SERIE 4, HERRER 

PULJE 052 

2 

3 

4 
5 
6 

7 

8 
9 

10 

11 
12 

14 

K 

2§s/Svejbæk IF 13 
0. Bon:iincv8:'111e lf 13 

F~< 73/ 13 --
Resenbto UIF 13 
Silb3botq l<FUM 13 

rt1mTrtlliL1E 13 
Silkeborq B 7 4 13 
Lemming IF 13 
~!ls_ebo1gJf 13 
Er1ge::;vanq Fremad 13 
Them Of.' 13 
Kjelierup IF 13 

PRESSEBUREAUET SILKEBORG 
TORVET 9 . TLF 86 82 48 11 

V 

10 

9 

8 

8 

8 
7 

5 

5 

3 
2 

2 
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u T Score 

2 1 52-19 

2 2 46-18 

2 3 49-26 
2 3 48-26 

4 37-24 
3 3 41-30 

2 6 32-30 

7 26-35 

2 8 12-39 
10 16-48 

10 23-47 

11 18-58 

Klubblade 
Pressemeddelelser 
Journalistik 
Kommunikation 

PI 

32 

29 

26 
26 

25 
24 

17 

'16 
11 
7 

7 

4 

Peters Pen 
- SPORTENS VEN 

JBU SENIORER SERIE 5, HERRER 

PULJE 094 

K V u T Score pt 

Yi.t:h.!1.Jr.1.1;J ... \2 . .J 1 ·~· ·-' 1 ·-· .L 0 73-13 36 
2 F~{ 73 13 9 ." ·-' 44-26 28 

3 Silkebcwq B 13 8 4 49-'19 25 

4 Silkebcwq VFUM 13 8 1 4 35-23 25 

5 Fuocier GF 13 7 3 3 49-2co 24 

co Silkeborg D 74 13 co 2 5 38-33 20 
7 Enqesvang B 13 co 1 p _, 35-42 19 

8 $ilkebcirq B 78 13 5 3 5 48-40 '18 
9 Vinderslev lF 13 4 3 6 45-39 15 

10 rzi. f19r1;:lir.m.'GJ0.!le IF. 13 3 2 8 23-41 11 
1 ·1 Thorning IF 13 11 23-64 4 

12 f{jellerup IF '13 0 0 1"' ·-' 5-·10·1 0 

B 

JBU SENIORER SERIE 6, HERRER 
PULJE 151 

I\ V u T Score pt 

1 Gt8Uballe IJGF '13 '13 0 0 59-18 3!3 

2 Gødvad GlF n ·12 0 1 50-23 36 

3 $.\!h.~.QQ[E!"!2 p ·-' 10 0 ." .J 5!3-29 30 
4 FI< T3 1 13 7 2 4 53-:33 23 

5 Qi12rnJE '13 7 ·1 5 s~ ·?"'T ..J-,_11 22 
6 Funder OF '13 6 0 7 54-49 18 

7 Silkebori::: 8 74 1 '" .J 6 I) 7 41-4'1 ·18 

8 Heseribro UIF 13 5 1 7 39-52 ·18 
9 Fårvana !F 13 3 g 26-42 10 

10 k§mming IF 2 '13 ·1 ·11 •19-cog 4 

11 
Silkebore; Kam. Sf< 

13 11 26-53 4 
1 

12 1 "" ·-' ." ·-' g 25-58 10 
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SPONSORPORTRÆT: 
0 

FARVEGARDEN 
Vestergade 129, Silkeborg 
Farvegården er den eneste farvehandel i Silkeborg, hvor Malermesteren selv står 
bag disken! Det er malermester Claus Møller Jensen som siger velkommen i den 
moderne malerforretning, hvor der virkelig sættes fokus på kundernes behov. 
-
1 

Derfor holde
1
r
1 

vi kudn åbend, når ddu har
1 
fri, fortællerkhanf.åDbe!dvil sigde, a!dRipostens .~ 

æsere - og a e an re me gør- et-se v opgaver - an a e go e ra - som er 
gratis - og Malermesterens kvalitetsprodukter, som Farvegården sælger 18-20% 
billigere end konkurrenterne tager for tilsvarende produkter. 

Abningstiderne er: 
Lørdag kl. 10.00 - 12.30 
Mandag til fredag Kl. 15.00 - 17.30 

Gør-det-selv-manden kan også hente gode råd i den serie af brochurer, som Farve
gården har lavet. Trin for trin guides man videre med gode råd indenfor f.eks.: 
opsætning af savsmuldtapet, maling af indendørs træ, maling af facader. vinduer, 
glasvæv, lofter, lakering af trægulve, betongulve, lasurteknik. 
Står /du overfor et maler-projekt, er det en god ide at å et gratis besøg af Farve
gårdens veluddannede farvekonsulent, Pia lngvardson, som i øvrigt kan kontaktes 
direkte på tlf. 20289175 
Farvegården er også et moderne malerfirma, som samtidig kigger bag ud til tidli
gere tiders begreber om håndværksmæssig kvalitet og service. 
- Vi udfører alle former for malerarbejde - ingen opgave er for lille eller stor. Kontakt 
os for udarbejdelse af et uforpligtende tilbud - vi er til rådighed med nye ideer og 
farverig inspiration, siger Claus Møller Jensen. 
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Skotsk 
whiskyafte 
i SUMPEN 
den 
24. november 

da den 24 november. Denne aften vil 
Husk at sætte kryds i din kalender tre b ~re end ~ild og brunede kartofler. 
der nemig bl~ve serveret noget, der~ atde allerbedste dråber fra det skot.ske 

Du får mulighed for at smage nog d T hisky som får juleenglene til at 
højland - i alt otte forskellige slags ei ig w ' 

synge. . dette tilfælde dog kun 245 kr., og så er det Husk at kvalitet koster penge - 1 c 
inkl. brød og smør fra PIAF. . 

Hold øje med tilmeldingslisten ' Sumpen. 

Hilsen fra en der næsten ikke kan vente. 
Nymann, redakteur. 

VESTERGADEHALLENS KIOSK 
v/ Charles Døssing 
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TIKKEN 
NYGADE41, 8600SILKEBORG . TLF 86800622 
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Afslutningsfest 

Et godt gammelt ordsprog siger jo, at man aldrig skal gentage en succes. Så det gør 
vi simpelthen ikke. Dette års afslutnings fest bliver IKKE en gentagelse af sidste års 
afslutnings-/jubilæumsfest. Vi skal nu til at bygge formen langsomt op til vores 30 
års jubilæumsfest, så denne fest bliver lidt mere skrabet. Dette skal dog ikke forhin
dre os i, at gøre denne aften til en rigtig modbydelig sjov og hyggelig aften hvor 
ALLE med betalt kontingent er velkomne. Så her kommer de nøgne facts: 

Sted: lunden 
Dato: Bagerens fødselsdag (11/11) 
Klokken.: 18.30 
Indgangspris (inkl. mad): kr. 100,00 
Vin og øl: kan købes til moderate priser 
Afrikansk lotteri: måske 
Underholdning: som sædvanlig en overraskelse 
Musik: i en eller anden form (i pausen vil PeterVilladsen optræde) 

Det kan godt være at det lyder 'som bare endnu 
en almindelig klubfest' men det er det IKKK!!!!!! 
Der skal nok blive rig mulighed for at få rørt 
lattermusklerne og be ntøjet, så vores råd til jer 
er: 

MELD DIG TIL FØR DIN MEDSPILLER 

Se i klubhuset efter opslaget 
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Strækmarch på stedet"". 

Vor fonnand møder mange beundrere 
rundt på de danske sportsarenaer."" 

p 2000 

Hurra for hejrerne, som også lige 
skulle have en cup i baren. 

Årets HjejleCup var - igen, igen - en stor 
sejr for alle. Selvfølgelig for de stolte 
vindere af diverse rækker, men arrange
mentet bekræftede endnu en gang, at hos 
B74 gåt sport og socialt sa.pwær hånd i 
hånd. Claus Nymann klikkede løs med 
kameraet, og desværre er der kun blevet 
plads til nogle få af hans motiver fra en 
helt speciel dag i sommeren år 2000 -
den dag solen skinnede! 

Hvad mon vandfl,asken gemmer? 

RIPOSTEN - SEPTEMBER 2000 21 



22 

Julsøvej 74. Sejs 8600 Silkeborg 
MAD UD AF HUSET 

Hjemmelavede pølsespecialiteter 

TLF. 86 84 64 24 

TAGPAP - DÆl<NING 

SILKEBORG TAG DÆKNING ApS 
Boks 943 • LvsaveJ 29 • Silkeborg 

I~\ 86 81 25 9:9) 
\VIV· . 
-.,,,~"./ /lut Den.7i\iuin er;trepre1rnr Bi lt!f _ 30 81 35 99 
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fa. 
ind11•lak A/S 

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

Estrupsgade 10, 8600 Silkeborg. tlf. 86827566 
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Under Europas tag 
Når påsken falder sent, er det ofte ideelt at gennemføre den klassiske 
Haute Route - en krævende og nervepirrende, men også utrolig smuk 
oplevelse i nærkontakt med Europas højeste bjerge. 
Forud for sådan et arrangement går der tid 
med planlægning, træning og organisering af 
det krævede udstyr - isøkser, tovværk, sne
skovle, specielle randonneeski og støvler, 
steigeisen, lavinesøgere, rygsække m.m. Der
udover skal udstyret testes, og af hensyn til 
deltagerne se! v, bør den øvrige bagage 
minimeres 

På vej 
Efter at bjergføreren grundigt har kontrolleret 
vores udstyr og ansigterne er indsmurt i sol
creme, tager vi Grand Montet liften op i 3300 
meters højde - højt hævet over Argentiere. På 
toppen spændes udstyret på med en oplevelse 
af, at rygsækken føles tungere, mens ski og 

støvler fornemmes klart blødere end tidligere 
- en vis usikkerhed præger gruppen. 

De første par hundrede meter er en hård, 
iset pukkelpiste, og vi ligner en flok akavede 
danskere - men så forlader bjergføreren det 
præparerede område, og vi er off pis te - turen 
er begyndt. 

Sneen er bedre her, og efteren lidt tung start 
går det med fornuftigt glidende bevægelser 
nedad og ender midt på Argentiere gletcheren, 
hvor vi holder en forsinket frokost i solen. 
Turen nedad har løst op for den værste stivhed 
og nervøsitet. Snakken går livligt og forvent
ningerne er store til forsøget på at gennemføre 
en uges udfordrende vandring, klatring og 
skiløb - fuldstændig på naturens præmisser -
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efter den historiske høje rute fra Chamonix i 
Frankrig til Sass Fee i Schweiz. 

Efter frokost udpeger bjergføreren hytten, 
hvor vi skal overnatte. Bedømmelsen af af
stande snyder ofte i bjergene, og vi er to timer 
om at passere gletcheren og nå frem til hytten. 
Vi er trætte - men føreren insisterer på at gen
nemgå turens program med fokus på sikker
hed - inden vi spiser. Hytten er meget spar
tansk: ingen el, ingen varme, intet vand og 
toilettet er et skur, der hænger ud over klip
pen. 

Der er andre end os i hytten, så det er småt 
med pladsen. To tæpper pr.mand - godnat. 

Dårligt vejr og sol 
Op klokken fem i en meget kold hytte. Efter 
lidt morgenmad og påfyldning af termokan
der er kroppene ved at komme i gang. Vejret er 
dårligt, så vi tænder pandelamperne og glider 
som en lysende slange nedad til foden af pas
set. Vi skal forcere 600 højdemeter og klæber 
"fælder" under skienene - således man kan gå 
stejlt opad med skiene på. 

Sigtbarheden er ringe, så de forreste er bun
det sammen med tov, og bjergføreren kon
sulterer jævnligt kort, kompas og højdemåler. 
Pludselig klarer det op, og vi må sande at oven 
over skyerne er himlen altid blå. Tempoet sti
ger, og vi når hurtigt passet. 

Skråningen, vi skal nedad er så stejl og smal, 
at vi skal fires ned - det er simpelthen for risi
kabelt at stå på ski - så bjergføreren beholder 
naturligvis skiene på og slår et par elegante 
sving, mens han samler tovet ind undervejs. 

Gletcher 
De sidste højdemeter er hårde, for der er stejlt, 
smalt og masser af dyb blød sne. Selv om vi 
skiftes til at træde sporet er alle udmattede - da 
vi når op. Men udsigten er det hele værd. Mod 
syd de forrevne bjergtoppe, der rager op imel
lem skyformationerne og mod nord en kæm
pemæssig hvid flade - gletcheren. 

Vi krydser gletcheren med fuld fart under 
skiene. Sneen er rigtig god her - mindst en 
halv meter tør puddersne, så vi stopper først, 

hvor gletcheren begynder at knække. 
På grund af gletcherspalter følger vi bjerg

førerens spor, indtil vi velbeholdne står ved 
foden af det næste pas, der ligger 30 højde
meter over os. Vi må klatre på alle fire med ski 
og stave bundet til rygsækken for at komme 
derop. Herfra venter en lang nedfart til 
Champex i 1500 meters højde. Først er sneen 
tør og fnuglet, dernæst halvtung pudder for at 
ende i våd forårssne. Vel ned i den lille bjergby 
stiger humøret, da det viser sig, at de har et 
rigtigt toilet. 

Efter at have vandret et langt stykke ned i 
dalen får vi kørelejlighed til Verbier, hvor der 
provianteres til de næste dage. Vi tager op med 
den sidste gondol og kører en meget lang skrå
fart, inden vi når hytten ; hvor der skal 
overnattes. 

Hytten viser sig at være lækkert indrettet 
med elektrisk lys og rimelige toiletforhold. 
Mættet af glinu·ende mad og dagens gode ind
tryk vil alle tidligt i seng - for vi skal tidligt op. 
Vejrmeldingen er lovende. 

Lavinefare 
Vi er de første, der forlader hytten. Vejret er 
stjerneklart og mildt på trods af, at solen endnu 
ikke er stået op. Under den fantastiske opstig
ning kan vi længere nede følge lysene fra de 
andre gruppers pandelamper. 

Ved syvtiden når vi passet - midt i solop
gangen. Her får vi beviset på, at Mont Blanc 
er Europas højeste bjerg, da den hvide kæm
pes karakteristiske kuppel rammes af den op
stigende sol. 

Vi er ved at vænne os til udstyret, så vi 
skyder efterhånden en fornuftig fart - også 
opad. 

Bjergføreren ser lidt betænkelig ud, da vi 
nærmer os et ellers tilsyneladende indbydende 
stejlhang. Efter at have stoppet gruppen kører 
han ud på midten, hvor han ved at hoppe på 
stedet fremprovokerer en mindre lavine, der 
hurtigt udløser et større sneskred. Med stor 
respekt, megen forsigtigtighed og en ad gan
gen traverserer vi gennem det farlige område. 

Fremme ved en næsten lodret sne- og is-
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dækket væg stopper vi. Vi står på en meget 
stejl skråning, hvor det er svært montere 
steigeisen (klatrejern) på støvlerne og få 
spændt ski og stave på rygsækken - det er tid 
til is- og bjergklatring. 

Bjergføreren går i gang med den 20 meter 
høje klippe. Det er tydeligt at se, at han er en 
øvet klatrer, der hurtigt ved hjælp af steigeisen 
og isøkser får lagt et spor langs det sik
kerhedstov, han fastgør på vej op. Efter en 
smule instruktion er det vores tur, og alle be
går de obligatoriske fejl med ikke at klatre tæt 
nok på væggen og belaster derfor armene for 
meget og benene for lidt. Totalt udmattede -
men også glade, samles gruppen på toppen. 

Vi har endnu to timers opstigning, inden vi 
når hytten - og det er bagende varmt. Det er 
for første gang svært at holde samling på grup
pen, og det begynder at vise sig, om grund
formen er tilstrækkelig god. Da vi endelig når 
frem, kaster vi udstyret og slukker tørsten i 
iskoldt vand. Det våde tøj tønes i solen, mens 
de svedige kroppe vaskes nødtørftigt i sneen. 

Vejrmeldingen lover ikke godt. Vind og sne 
op ad dagen. 

Dårligsigt 
Lidt før seks er det den sædvanlige morgen
panik med ømme kroppe, der præger billedet. 
Uden for stormer det - så det er for risikabelt 
at følge den planlagte rute op over et pas i 
3800 meters højde. 

Den alternative rute fører os til endnu en 
lodret klippevæg - men heldigvis er der her 
banket et par jernstiger ind i klippen, så vi 
klatrer op uden det store besvær. Dog mærkes 
adrenalinet, da vi halvvejs skal skifte stige. 

Selvom vejret er dårligt, påbegynder vi op
stigningen, straks vi er kommet ned. Halvvejs 
oppe beder bjergføreren os tage varmt tøj på. 
På grund af den dårlige sigtbarhed går vi nu 
helt tæt med tov imellem - ikke flere pauser. 
Kombinationen af kulde og kraftig vind gør 
det meget vanskeligt at orientere sig, og vi er 
fulde af beundring over bjergførerens evne til 
at finde hytten . Ski og stave surres fast til 
hyttevæggen, inden vi kan komme i læ. 

Der samles efterhånden en større flokstran
dede skiløbere i hytten, hvor vi forsøger at 
lære en gruppe italienere at spille femhundrede. 
Det er ikke let. 

Udenfor hyler stormen, og da toilettet lig
ger på en afsats 30 meter fra hytten, må vi 
skiftes til at holde vejen farbar - det er fast 
arbejde. 

Til stor morskab forsøger enkelte af os i 
løbet af aftenen at foretage en nødtørftig etage
vask. Selvom det er pi vende koldt er fornem
melsen af relativ renhed besværet værd. 

Den sene vejrmelding lover opklaring. 

Kaiserwetter 
Tidligt op. Vejret er optimalt - stjerneklart og 
ingen vind. 

Efter en kort opstigning har vi fire hundrede 
meters fald med tør puddersne. Hver mand sit 
spor. 

Vi krydser gletcheren og begynder opstig
ningen mod Pas du Brule. Passet er stejlt, smalt 
og fuld af sne - men her på grænsen mellem 
Italien og Schweiz er udsigten virkelig impo
nerende. 

Frokosten holder vi midt i en kæmpemæs
sig hvid gryde under høj sol og blå himmel. 
Stilheden er total - vi er helt alene. 

Mens vi nærmer os toppen af det næste pas 
stiger forventningerne til den meget lange ned
fart mod Zermatt. 

Først løber vi gennem tør og luftigt sne, så 
ned mellem voldsomme isskruninger og spal
ter for til sidst at passere Matterhorns nord
væg med det farlige isfald, der hvert år koster 
bjergbestigere livet. 

Pludselig er vi på piste, og det går i fuld fart 
mod det nærmeste toilet. Det skal gå hurtigt, 
for vi skal nå at proviantere, inden vi tager den 
sidste gondol. 

Vi når hytten efter at have været tolv timer 
undervejs. 

Rødvin og trætte ben 
Efter en meget kold nat samles en noget stiv
benet gruppe udenfor hytten. Vi er ved at være 
godt brugte. Det er som om, vi ikke helt når at 
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restituere, når vi holder hvil. Men selvom re
serverne er ved at være udtømte - er moralen 
høj. 

Vi skal passere turens højst beliggende pas 
i 3789 meters højde, så dagen byder på en del 
opstigninger - efterfulgt af spektakulære ned
kørsler. 

Undervejs tilbyder bjergføreren at gå en lille 
omvej, hvis vi er interesseret i et par rigtig 
gode nedfarter. Interessen er der - men efter 
lidt rådslagning enes vi om at takke pænt nej. 
Der er ikke så pokkers meget tilbage i benene. 

Vi sætter kurs mod turens sidste hytte. Hyt
ten er komfortabel og snakken går livligt - alle 
er glade. 

Om aftenen fejrer vi, efter schwezisk skik, 
dem, der for første gang har været over 4000 
meters højde. 

Det, vi glæder os mest til, er et varmt bad -
odeuren er ved at være en smule anstrengt. 

Sidste nedfart 
Vi vækkes af en klokradio med tyrolermusik, 

og da vejret er fint, tager vi som sædvanligt 
af sted blandt de første. 

Bjergføreren har travlt, da vi skal nå toppen 
af Allainhorn på 4027 meter. Det er noget be
sværligt at få taget det obligatoriske billede på 
toppen, da det går stejlt ned på alle sider. Kun 
føreren går rundt, som befandt han sig på et 
plant stuegulv. 

Turen ned er helt suveræn, og vi kommer 
rigtig godt igennem den sidste pulversne. 

Bjergføreren trækker os for fuld udblæs
ning igennem alle typer sne. Det er som om, at 
han har besluttet sig for, at der ikke skal være 
mere skiløb i benene, når vi når bunden i Sass 
Fee - og det er der heller ikke. 

Og så er det som med alle gode oplevelser -
pi udselig er de forbi. -

NHB 
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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 

Y'INTER 
BØGILD SPORT 

Det handler 001 at være 

TRYG 

Søren Sandvad 
assurandør 
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Månedens B 7 4 'er 

På vores hjemmeside på www.b74.dk har der siden maj være mulighed for at stemme på den 

person, man mener skal være "Månedens B74 ·er". Kriterierne for valget er op til jer, men det 

skal være en person, der på en eller anden måde har ydet en ekstraordinær indsats for B74. Det 

kan enten være på banen eller i klubhuset. Det kunne være ved et arrangement eller måske har 

personen skaffet os nye medlemmer. Begrundelserne kan være mange. Det vigtige er blot, at det 

er en ekstraordinær indsats for B74 og at I giver en begrundelse når I stemmer. 

Selve kåringen finder sted på hjemmesiden og senere i Riposten. Vinderen kan foruden æren 

hæve et stk. rødvin ved et bestyrelsesmedlem. 

For maj måned 2000 blev månedens B74'er: 
JAKOB TANG, 

der i perioden stod på mål på vores serie 5 
hold. Begrundelsen for valget var bla. en 
redningsprocent på 80 i mand mod mand si
tuationer samt det faktum, at JOKOB havde 
fået fidusen flest gange i maj måned. Se de 
øvrige begrundelse på vores hjemmeside 
www.b74.dk. 

Afstemningen for Juni/Jule 2000 blev en sik
ker sejr til: 

BERTEL, 
der leverede en kæmpeindsats i forbindelse 
med vores Riverboat-arrangement på pladsen 
foran Mainstream. Både i forbindelse med plan
lægningen og med bemanding leverede BER
TEL en indsats, der til fulde gør ham fortjent 
til titlen som "Månedens B74'er." 
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Marienlundsvej 338 
Tlf.: 86 81 53 57 

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

!il& @~'1f,@~~1f//#f;~1f±fliz 
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 
8681 4806 
kkj@uv.silkehs.dk 

Stephen Knudsen 
Sanatorievej 14 
86 82 81 39 mmt 1'&1~1·llif~1~1~~i1~ii~1* 
Jens Kristian Hjorth 
Bindslevs Plads 18 
8681 6517 
jih@carlbro.dk 

John Pederse 
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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 

Che.fredaktør Claus "Nymand" Mikkelsen 
86801567 

crål.ls li. jeilsen 
8683 78 09 

f"lnn Herlev .. 
86800605 .· 

Tryk: Silkeborg Bogtryk . 

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 1 o 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.si/keborg. 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 

Dave Green 
20 27 52 75 

Anders Kjeldsen 
Dalgasgade 37 
86803160 

Frank Sørensen 
40 92 86 39 

Michae.1 Klein 
Østre Alle 14 
86 80 58 20 

PeterVilladsen 
Drechselsvej 2A 
86 80 39 08 

Torben Bjørn Jensen 
Bindslevs Plads 12 
8681 4245 

ldbo s 
JohnVilladsen 
Mysundevej 1 
86811887 

Kresten Knudsen 
86 82 62 53 

Claus "Nymand" Mikkelsen 
Vesterled 9 

Holger Buch Larsen 
86 82 9622 
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Kim Konnerup-Møller 

Lissa Juul 
Vestre Alle 34 
86 80 05 49 
l-juul @jyskebank.dk 

rm: 'ft..'-~~![flel i 11ge11 

PerDuelund 
Udgårdstoften 22 
86 81 5737 

Per Riemenschneider 
Vestervængel 29 
86 81 48 25 

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

Stephen Knudsen 
868281 39 

Jens Kristian Hjorth 
8681 6517 

Jørgen Henrlksen 
Rylevej 35 
86 8231 27 
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Thomas H. Jensen 
Vestre Alle 49 
86 80 05 49 
thomas-jensen@silk. dk 

Sam Mulle Demirel 
Solsortevej 13 st. tv. 
8680 52 92 

John Jensen 
86 81 87 30 

Stephen Knudsen 
86828139 
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Thomas H. Jensen 
86 80 05 49 

Jørn Andreasen 
Vidarsvej 1 O 
86 81 57 99 

Knud Larsen 
Karlskronavej 8 

86 82 64 70 
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