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.Revolution eller nytænkning?
traditioner eller naturlig udvikling?

KLUBBEN

På den seneste generalforsamling blev vi enige om, at pokalen for "God indsats", som
bliver uddelt i forbindelse med generalforsamlingen, fremover skal uddeles efter nominering af enkelte medlemmer i stedet for en afstemning blandt de fremmødte .
HVIS der er et medlem, som du mener har fortjent titlen "ÅRETS B74'er" skal du blot
kontakte bestyrelsen og komme med en kort motivering. Du kan skrive eller rnail' til os.
Indstillingen skal være bestyrelsen i hænde senest 1. februar 200 I.

.II

SIF-souvenirs
Vores udsendte medarbejder - PK - har lovet, at d
være en montre i klubhuset, hvor diverse SIF-souven r
r
præsenteret. Der er mange gode grunde til at købe din SI - rr kt r gennem
874:
- Du støtter både SIF og 874, idet 874 får en provl Ion r 11{1 l,
- Klubbens økonomi bliver også indirekte berørt, d l n b d1
totte til
l 1d n Q.gj
SIF giver bedre resultater og dermed flere til ku r p
874's klubhus,
- og så er der håb om stigning på vores SIF-akt .
Så køb nogle af dine julegaver gennem 874 og gor mong m nn k r glade!
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Frå·· ~å· · tn·· aria~ii>s~!·~~sttia~ bt~r!?~/!?fsk~ltig~ail~rumaet,·· ~~~~r~~~if/

løs-ningen umiddelbart burde væl"e let. ,,Vi har jo tradition for ; ; ; ";
"Vi plejer at ••• " er ofte indledningen på svaret/indvendingen:
Men.bliver vi. ~kk~. 1ødt til at bevæge os? Det der var rigtigtJJ974,
beh~r~r i~ke nø~t~.j~igv~s at y~~ rigtig i dag .• ~~ mennt!sK~l"~ ~~~
spill~f i klub bel}. !~~~~ ha~ ikke nødvendigvis .~.~ <samme he~?:J ~?W <
medlemmerne i 70'erne og SO'erne. Derfor bliver vi nødt til at drøfte
konti;ov~rsielle emn~r. Det kunne jo være, at spillerne i dag l!ar ~rug
for e11trrener, eller a~. ~er er ønske om - og muligvis behov for.- en .
ung~(}.msafdeling J .~~tte.• århu?di;e~~s B74. Ellet"hva' med en.Jil1Jygning
til ~!e~~gs~.~ ~Ile~ i?~(Jragelse ~f lejligheden? / /
.
..... /
Bestyrelsen vender nogle gange disse og andre emner, uden at dette
nødvendigvis betyder, at vi står overfor radikale ændringer. Omvendt
kan. ~~.! ikke udelu~K~s, at bestyl"e~sen på et tidspunkt vil pr~~~.11tere
for.~I~t. som i bul}~ . ?~ gftmd vilt~f~ et brud p~ traditi3ner11~;.~årlhvis
d~~ s~.er; vil det l~~~ være først~. g;_111g . .Tilbage i\~974 var d.~tJit .~lart
ønske fra daværende medlemmer, at klubben ikke skulle være større
end 2~ . medlemm~.~•.l>ette fremgi~ bl.a. at et ref~råt tra .en a~• .~.Iuhbens
første generalforsamlinger. Holdled(!re, eget klubhus og 2 ugentlige
tr~~~n~saftenerer an~re områd~f~ ~yor vi ..er ~ået på .~onil>r()~~:. > •.
~i~??~ o~ gryll~>~~ ~~.! vel et••sg.l}~~~~.~tegn, ~! m~ll som pe~?llt~llet; ·
i11stit~tiori ikke er st~tisk. I B7~ . ~~fil vi blot huske,.at vi bl.a. har
overl.~vet på at være anderledes. Den status skal vi bevare. l\.fenkrut vi
det med en træner, en ungdomsafdeling og/eller et større klubhus? Lad
os snakke om det i l"() og ritag!

SILKEBORG BOGTRYK

Så lyder startskuddet til sæsonen 2001
Silkeborg Bogtrykkeri A/S S1agehajvej 27 8600 Silkeborg
Tel. 8682 16 55 · fax868211 28
www.si lkeborg-bogtryk.dk

E-mail sb@silkcborg-bogtryk.dk

Helt konkret betyder det lørdagstræning.
De træningsgale, de ambitiøse, veteranerne og formanden plejer at byde hinanden på nogle hyggelige eftermiddage på træningsbanen og i klubhuset. Så
mød op næste lørdag kl. 13.00 og få julesulet centrifugeret.
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Danteafdelingen
Så er endnu en sæso n gået og de nne ga ng
på både godt og ondt. Hvis vi nu skal tage
det gode først, så gik det igen igen ige n godt
rent sportsligt. Vi sluttede på en flot 3. plads.
Ja, jeg ved da godt at det er en tand under den sædvanlige 2. plads, men når man
faktisk kun har 8 spillere til rådighed, så m å
det siges at være ret godt. Og her kommer
det dårlige. Vi startede ellers sæsonen med
at være 13-14 spillere og flere af dem endda
unge friske folk med mod på fodboldlivet i
B74. Desværre faldt de fra hen af vejen, ikke
pga. af at de ikke syntes om klubben og tingene hvorpå det kørte, men på grund af andre omstændigheder. Så jeg har en lille appel eller bøn om man vil: har du bare den
mindste smule lyst til at spille lidt dame-,
nej lad os kalde det kvindefodbold, så prøv

4

at ko11 1111 · ud <>1'••w 11.~ ti l 11 11'N k os, mærk
atm osfa:r •11 0 111k1 in g lt o ltkl 01• d ·1 utrolig
gode ka ll111t 't'it l skah SO lll Vi 11111", for det er
fak tisk me >et sjovt 111 spi lle Ind hold i 874,
på alle niveau 't".
Det ska l så ogs~ 11 ~ ·v 11 ·s, al vi har 110 >le
gode røs t sa mme n so m afs lu tni 11 gs i'L'Stcrll
som e n sidste lil le ti ng, kan j ·g da li ge
nævne, at Karin B R blev kåre t so m året spi ller i 2000-sæso nen, fordi hun bare ka n det
der.
Jeg håber, at I sidder mange derude og nu
kun venter på, at det første spæde forår viser sig, så I kan komme ud og spille noget
bold.
Vi ses næste år.
Lissa
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Bindslevs Plads 18
8600 Silkeborg
Tlf. 8681 1969

KUNSTHANDEL
vi Henrik Fjeldgaard
Nygade 26 . 8600 Silkeborg
'SPECIALFORRETNING I

INDRAMNING
B 0

L

Byens specialforretning rned
plakatkunst. litografier
sarnt indramning

Ingen opgaver er for små
eller for store!

I< LUBBEN

Fagmanden giver dig en
professionel rådgivning med
netop din indramningsopgave.
Stort udvalg af alumlnlumsog tneprofller

TLF. 86 82 24 50
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Der var usædvanlig god
plads ved bardisken...

Sejling

Clauseil
0123456789~

stamgæsterne
va r der
naturligvis

PUB CUP
Søndag den 3. september blev årets jyske
semifinalerunde af Carlsberg Pub Cup afholdt på Silkeborg Stadion med B74 som
arrangør.
Der var 8 hold fra Jylland og Fyn, som havde
kvalificeret til stævnet gennem indledende
runder, hvilket dog ikke afholdte et hold for
helt at udeblive uden afbud, (det skete i øvrigt også sidste år).
Desværre udeblev repræsentanten også for
Carlsberg til stor forundring for både B74
og ikke mindst for de deltagende hold. Stævnet blev dog trods ovennævnte "små" problemer afviklet i en rolig og behagelig stemning.
Stævnet startede kl. 11.00 med puljekampene og kl. ca. 15.20 var der semifinaler.
Den ene semifinale bestod af sidste års vinder "de lokale" fra Vagns Krostue, Brande,
mod Weels fra Esbjerg. Kampen var nok
stævnets bedste og mest jævnbyrdige og

6

endte retfærdi •vis I I, hvon.:fter det skulle
afgøres på strafl"spar"- . 11 ' r viste Vagns Krostue sig om de m 'SI ko ldb lod ige og var hermed klar til final en mod Train, Århus, som i
deres sem ifin ak: vand t 4-0 over Ravnsbjerg
kollegie.
1 finalen viste Vagns Kros lu ' sig som de mest
rutinerede og va ndt for tnx lje 1\r i træk den
jyske sem ifinale i ar lsberg Pub up og var
herefter klar til fin alen i Parken den 17. september.
Der skal til slut lyde en tak til de mange frivillige hjælpere med Svenne, Bertel og Chefen i spidsen for deres store indsats i forbindelse med afviklingen af stævnet, som desværre var meget tyndt besøgt tilskuermæssig.
Hilsen Spjald
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Revision

Aktieselskab
Søndergade 13
Postboks 825
8600 Silkeborg
Telefon 86 81 10 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 til at
yde den bedst tænkelige service og rådgivning.
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Ja, vi fik en hyggelig aften som
begyndte med nogle håndmadder
fra Chefkokken og et par øl.
Vi startede med en lodtrækning,
, hvor de ni par blev delt i tre puljer. Så var vi alle sikre på at få
mindst to spil pool.
Puljevinderne gik direkte videre til semi-finalen hvor toerne
skulle spille om den sidste plads.
Der blev spillet rigtig flot pool
ind imellem, og Lal må fremhæves som aftenens nok bedste
spiller- skarp forfulgt af Mark
Bird og Kenneth Larsen.
Finalen blev en meget engelsk
affære med Jacko & Mark mod
Dave & Kenneth. Jacko & Mark
vandt, så for andet år i træk
måtte Dave & Kenneth nøjes med
en andenplads, men det skal siges, at det kun var fordi, Dave
ikke var særlig velspillende - faktisk ville parret slet ikke have nået
finale, hvis ikke Kenneth havde
spillet som en haj.
Kampen om tredjepladsen blev
vundet af Bertel & Morten over
Lal & Bjarne Bæk.
Tak for denne gang vi ses næste år.

8

Kenneth og Dave
reddede
andenpladsen hjem,
selvom Dave ikke var
:Specielt ve/spillende.

The Winning Team: Jacko og Mark
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Morten og Bertel
glædede sig over
bronze-vinen.
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MALERARBEJDE
af enhver art

Udlejning af lift
TIETGENSVEJ 30
8600 SILKEBORG

TLF. 86 80 30 88

DINER TRANSPORTABLE
Vestergade 73, Silkeborg

Telefax 86 80 30 89

TLF. 86 82 94 15

expert
86 80 42 4

BODEGA

SILKEBORG
10
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The Old Bambi-Boys
En efterårsvarm septemberdag i 874. Vejret
er vel mest til en "kold" udenfor klubhuset.
Men nej - sådan gør man ikke i 874. Denne
forunderlige klub, hvor der kan være 40 mennesker til træning på en stort set uoplyst bane
i regn og slud. Og hvor der til gengæld kun
møder 5 mennesker op på en dejlig forårsdag, der indbyder til lidt småbold. Næh nej
- på denne dejlige septemberdag mødes en
flok "old boysere'', fordi de skal til Herning
for at spille ISHOCKEY!
En bus fra Engesvang er lejet i dagens anledning, og den fyldes hurtigt af en flok mere
eller mindre talende B74'ere. En kasse af
de "kolde" har også fundet vej til bussen .
Og der åbnes da også et par stykker, indtil
et lyst hoved gør opmærksom på, at det er umuligt at afrime, når man først har fået ishockeyudstyret på.
Skøjteteknik og mangel på samme drøftes intenst under køreturen. Og det er som
om de skøjtetekniske færdigheder bliver
mindre og mindre i takt med, at bussen nærmer sig Herning. I ugerne op til arrangementet har det ellers ikke skortet på historier om
tidligere tiders bedrifter. Men da Villa går
rundt i bussen og direkte spørger, om den

Efter sporadisk opvarmning, hvor det mest af alt gælder
om at holde sig på benene, fløjtes kampen i gang. Al frygt
for hårde tacklinger af Lange og Skrald forsvinder som
dug for solen . For hvordan skal de nogensinde kunne
fange nogen ved banden? Mørch vimser rundt og brødrene Villadsen viser skøjtekunst af høj klasse. Søren Fæster prøver ihærdigt, men en sammenligning med Katarina Witt kan kun blive et spørgsmål om, hvem der har de største bryster. Kræn
bander over Holgers overlegenhed, og forlanger ham bortvist.
Bauer og Bubs tryller,
medens Morten kæmper
for blot at stå på isen.

enke lte er øvet el ler uøvet, er det som om
fo rtiden er glemt. Kun Holger og Fisen står
ved, at de tidligere har spillet ishockey. Og
det skal for den ene af cl ' herrer senere vise
sig at være en sandhed med mege t store
modifikationer.
I omklædningsrummet hersker et ubeskriveligt kaos. Udstyr tages på - og tages af
igen. Alt skal påføres i rigtige rækkefølge.
Men langsomt bliver en flok uproportionerede kroppe forvandlet til hærdebredde spillere. Lange Finn og Torben Skrald er nærmest forvandlet til uhyrer. Og så konstaterer en lille skægprydet herre med voldsom
hårvækst på benene, at hans røv pludselig
er blevet større end fruens derhjemme!!!
Målmændene, der på aldeles udemokratisk vis er blevet valgt, blot fordi de har erkendt, at de ikke kan stå på skøjter, ja de må
såmænd ned på maven og have spændt udstyret på.
Entreen på isen viser med al tydelighed,
hvad der venter forude. Målmand Frede har
dårligt betrådt isen, før han ligger så lang
han er. Til gengæld skøjter hans målmandskollega, jerntæppet PK Tyllesen, elegant ned
i den anden ende af banen.

Købmanden ligner en Nivea-badebold, men viser
glimt af sit store talent. Og alle de andre, ja de kæmper og sveder det bedste, de har lært. Skudstatistikken viser 40 - 9 i gul holds favør. Og resultatet bliver 9 - 3 til gul. Et klart tegn på to fremragende
målmænd, der kunne have nået langt i ishockey. De
skulle blot være startet for adskillige årtier siden.

Come on, Bambi. The water is stifff.ft!

Røvtur..... ?
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Veteranafslutning
Lørdag d.21/10-2000 skulle slaget stå i B74 selskabslokaler på Mariensumpsvej .
Tidligere som nuværende stjerner var
samlet. Under indtagelsen af bagerens dårlige finger tilsat Vammel Dansk kunne snakken gå om tidligere storbedrifter på klappekagerne i Silkeborgs landdistrikter.
Men som altid stod folks hukommelse
ikke mål med deres spil på grønsværen. Alle
havde spillet over evne ! ! Scoret mål a la
Tømmeren og målmændene havde reddet alt.
Tak for kaffe ! !
Men som i eventyr måtte Kim Fod mane
til besindighed og via hans hukommelsespapirer bringe pøblen til demensterapi. Som
den kære holdleder lod antyde, var nogle
kampe vundet og andre tabt - genial konstatering.
Her gik det allerede for hurtigt for Klitte
og Rene, og der blev delt næser ud a la Stephens (Hvem snakker om ny sportshal?)
I mellemtiden kom Ludvig, og stemningen var igen sløret. Han kom, han så og
væltede på sin cykel (MemoryCard aspirant).
Allerede på dette tidspunkt var Knud
Målmand og Mojn ved at starte et fyrværkeri: Skulle de n!_odtage pokalen, som "Årets
Veteran" - med smisksmil og gummerne
smurt i Økosmør? De var godt i gang med,
at arve pokalen - indtil Stephen nævnte, at
hvis de to pokalslikkere modtog den, vil han
have sit dyrekøbte navn slettet - BASTA lås.
Den opmærksomme læser, kan allerede nu
mærke, at nogen skulle stemmes hjem. For
ikke at nogen af deltagerne skulle havne på
forsiden af Se & Hør eller Hjem & Se, fandt
Kim Fod anledning til, at alle skulle skåle.
Stemningen var igen høj og de afbrudte
sanglege kunne forsætte - MEN villefraktionen: Brian, Ludvig og Dellepude
kunne vælte Kim Fods nominering af årets
spiller ? Hvad havde disse 3 i baghånden -
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udover øl? Skulle en af dem forlade bordet
og tisse? Ville deres de-biltelefoner ringe
under en bøvs? Skulle en af dem prutte i
bukserne og kræve papir?
Spørgsmålene var mange, og luften var
fed af spænding ..... som mors brune sovs.
Fod tog med mandig ro og stålgrå øjne klokken fra Notre Bar og kundgjorde, at Årets
Veteran, havde fedtet hår, armsved og savler meget.
Her åndede Niller og Klitte op, for de
bader jo hver torsdag i øl. Resten af det godt
anløbne selskab kiggede kraftigt i deres kaffekopper - enkelte sås pille i næsen og andre oraludgange.
"SIGGE" Årets Veteran !!!!"
Enkelte af de deltagende personager
sprang op, andre græd - men Sigge meddelte, at hvis han ikke havde modtaget pokalen, var Vestergade blevet gravet op - og
at der var en kasse humlechok for tilkendegivelsen.
Så var der atter ro på bopladsen og deltagerne kunne med hænderne over dynen gå
til bordets glæder tilsat lidt serie 6 båld. Og
hvordan det endte hin lørdag, kan I selv
gætte. Tillykke SIGGE.
TAK til Kim Fod for et flot arbejde, selv
om dine dispositioner med holdsammensætningen kun forstås af din psykolog (stakkels børn - men en god og retskaffen fader
har de - det skal siges).
Deres
Sukkerkold

B 0

D

KLUBBEN
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Nu er sæsonen næsten lige slut, men da det jo er en
fodboldklub vil vi ikke undlade at gøre opmærksom på, at
allerede nu er der planlagt opstart for 2001.

Sæt derfor kryds i kalenderen
den 3. februar 2001 kl. 13.00.
Der vil selvfølgelig være det helt store pølsebord (Læs:
nogle røde med det hele). Chefkokken (Fups) vil sørge
for, at pølserne er helt perfekte(!).
Sportsudvalget, UK og bestyrelsen vil være til stede for at
give deres vurdering af den kommende sæson.
Så husk det nu. Mød op og spark sæsonnen i gang.

Gør miljøet en tjeneste:
Aflever dine genopladelige
batterier i Sumpen

-og støt 874
Hvem vogter miljøet hos en miljøvagters datter,
mens at miljøvogteren går og vogter miljø?
Dette vigtige spørgsmål nynnede Claus Nymand for sig selv en gang for længe
siden, da han på vej fra et møde til et andet tøffede begsorte diesel-partikler ud
af udstødningen på Kommunens Miljøbil.
Oswald Helmuths cigarethæse stemme strømmede fra højttalerne ud i
førerkabinen , hvor Claus lyttede til kassettebånd-samlingen "Favorit-udsendelser
af De ringer, vi spiller 1973-75". Claus havde fået fingre i den hos nabovirksomheden (Genbrugsterminalen) ugen inden.
Den skamløse og blasfemiske omskrivning af en dansk revy-perle skulle vise
sig at få vidtrækkende konsekvenser for det danske miljø og det deraf afledte
ministerium : Claus tog initiativ til, at den (fodbold-)klub, der i storladen stil har
udpeget ham til chefredaktør, nu lægger et nyt guldæg:
Ved at få medlemmerne til at indlevere deres brugte, genopladelige
batterier, kan klubben få 50-100 kr. pr. kilo fra Miljøstyrelsen.

.MEN: .
selvfølgelig ligger klubben

vint~rperiod~n. Hver pnsda~ )~r . qe~ •. .i~dend~rstrc:e~ing >•!
Virklundhallen, og om torsdagen og om lørdagen vil der

v~r~.. muligh~d for at ... ~døv.~ g2lqakr9batik
p~ 9anerne ved stadion.

Kig ud og husk lige at
komme i sumpen og ~tøtte
Carlsberg.
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Og da de mange afslutningsfester jo giver det ene dundrende underskud efter
det andet, er der i høj grad brug for, at B74 - i lighed med SIF Fodbold Support
AJS i øvtigt - finder nogle nye forretningsområder.
Så gør os alle en tjeneste ved at indlevere de gamle batterier: Fruen, der
alligevel går og flytter rundt på de gamle batterier derhjemme i køkkenskuffen 874, som påny skraber penge sammen til hittepåsomme anparts- og
kunstforeninger - samt sidst men ikke mindst: vores allesammens miliø, som
slipper for mere tungmetal end al den bly, vi har i røven, når baren skal forlades.
Har du brug for at vide mere, kan du forsøge at tyde teksten på den papkasse,
Claus har gemt et eller andet sted i nærheden af baren, eller du kan spørge Claus
selv: F.eks. om hvorfor cadmium er et unedbrydeligt stof, som - hvis det spredes i
naturen - ødelægger nyrer og forplantningsevne hos mennesker og dyr.
Genopladelige batterier med cadmium findes i ledningsfrie apparater som:
mobiltelefoner, boremaskiner, håndstøvsugere, elektriske tandbørster,
automatiske snørebåndsbindere, el-knallerter, selvkørende juledekorationer,
aircondition til campingtelte, Thorkild Thynings Forn1el I-racer og lignende.
Opladeren.
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Sådan gik det
serie 4, 5 og 6
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PULJE 151

36-109
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SPONSOR PORTRÆT
indu·lak
r

A/S

RIPOSTENS specialudsendte hofreporterteam har slået til igen.
Vi har talt med Leif Christensen. Han er flink.Han er også
dygtig.Hvorfor er han så både flink og dygtig?
Jow, ser I: Leif er senior i det
familieforetagende, der
·tegner lndu-lak.
Men Leif har hjælp. Uden
ægtefællen og to dygtige
p sønne~ var det
\Ø))))))h
nok ikke
,
}% ", 'l~
muligt at
f((<<::{Ø~~
'""'
/--;:o~j ,
'<~;
v-v være helt
__· -=--~.::-_::.:.::· I 1>·f~/ ,-;-;:::;Y
Så dygtig.
-----",/~.!.-'\
~~- --(-<:\:(
På
'· -·--""-'
adressen i
Knudlund
er firmaet
siden 1980
vokset fra
at have
800 m2
under tag
til idag at
have sølle
10000 m2 •

n

i

Det har Leif også fået hjælp til: Cirka 45 dygtige
medarbejdere. Der pulverlakeres kontor-, gymnastik- og
butiksinventar samt aluminium til byggeri.
"Deter vi bedst til", siger Leif. Det tror vi på.
Men de er nok også gode til så meget andet.
Medarbejderne på lndulak har så travlt med at pulverlakere
(hedder det egentlig ikke også elektrostatlakering?, red.), at
de er nødt til at arbejde i toholdsskift.
Nå, men vi er i hvertfald utrolig glade for, at Leif & Co.
betænker en lille fodboldklub som vores. Det er jo ikke hver
dag, et af vore medlemmer kommer med stole, der skal
pulverlakeres .... det skulle da lige være barstole.
De er nok bare flinke ude på lndu-lak.

Søren

jv

.,;

..

Der er aldrig nogen, der har kaldt Leif
og hans medarbejdere for "klatmalere".
Nej, på lndu-lak er det ensartet, høj
kvalitet - HVER GANG!

3 marts 2001-

~ s~~:~!~ns .ops\ogstovke

skotsk whiskyaften
. "45 kr Ti\me\d1ng.
pns:"
·

WHISKYforårsfestival
"Nu er julen heldigvis ødelagt", mumlede
jeg veltilfreds til min indre Scrooge, da Nymand overbragte mig de sørgelige tidender:
Den eksklusive whiskysmagning, jeg havde
meldt mig til i McSump kort før jul, var aflyst, fordi flere af klubbens estimerede medlemmer havde kigget forkert i deres kalender - eller fordi de havde fået kontraordre af
den hjemlige varan.
Bagefter meldte panikken sig dog: Nu var
al den ulejlighed med at hjemtage tillægslån i parcelhuset og opsige kapitalpensionen forgæves. Og hvis det ikke lykkedes at
holde disse finansielle krumspring hemmelige for resten af familien, ville de opdage,
at jeg for en stund var i besiddelse af letomsættelige værdier, og så er der ingen vej udenom - jeg husker det fra 1984: Så er man
lige med et med i julegaveræset!
Heldigvis kom der snart nye informationer fra den beduggede chefredaktør: "Vi skal

smage (Over-!)Sump-whisky fredag den 2.
marts i stedet for. Man kan bare skrive sig
på listen ude i klubben".
"Hurra!" udbrød jeg, og gjorde det klart
for hjemmekonsulenten og de udsigtsløse arvinger, at kapitalen var båndlagt til foråret,
hvor whisky-festivalen løber af stablen. Så
julelysene kommer også i år på laveste blus.
Investeringen i otte Viking-Lottokuponer
viste sig desværre at slå fejl, så nu er jeg på
den. Heldigvis har Ole Stavad i mellemtiden lovet, at han vil nedsætte skatten på spiritus den l. februar, så måske ender arrangementet med at blive - næsten - gratis.
Og så er der oven i købet den fordel, at de
lagrede dråber er blevet endnu ældre og mere
velsmagende ..... så det hele skal nok gå alligevel.
Prokuristen.

Klubblade
Pressemeddelelser
Journalistik
Kommunikation

PRESSEBUREAUET SILKEBORG
TORVET 9 . TLF 86 82 48 11

Peters Pen
- SPORTENS VEN

TIKKEN
NYGADE 41, 8600 SILKEBORG . TLF. 86 80 06 22
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The Hunks
- et jule-stjerneeventyr....
Der var engang 4 smækre fyre. 4 boytoys.
De havde hver især gang i hver deres karriere: Den ene var pædagog med lilla ble på
hovedet og attraktiv næse, den anden var
komponentassistent med særligt ansvar for
TLV 3920'ere, den tredje tjente til dagen og
vejen ved at guide interesserede gennem løndatasystemernes forunderlige jungle, mens
den sidste svang pisken over sagesløse vedligeholdelsesmedarbejdere på en lokal spinJon-fabrik. Alt i alt fire almindelige fyre,
hvis eneste fællestræk var, at de i ny og næ
mødtes i den samme fodboldsforening, og
at de alle så rasende godt ud.

"Det behøver I ikke. Nutildags skal man ikke
kunne synge for at blive et hit. I skal bare
gå på scenen, se sexede ud og så mime til
den sang, jeg sætter på".

En dag blev de sat i møde af en musikagent
på en neutral adresse på Marienlundsvej. Da
en af drengene spurgte til den ældre distingverede herre, svarede han kun: "I behøver
ikke kende mit navn. I byen kaldes jeg "Mr.
30%" og andre steder "Sjæfen" . Jeg har en
stor og gloværdig fortid i musikbranchen .
Hvis I blot stoler på mig, så kan jeg skaffe
jer en stor karriere i branchen som boyband''.

Og sådan blev det. The Hunks mødte den 8.,
november op på den adresse, som Mr. 30%
havde givet dem. "Det ligner nu ikke noget
stort velgørenhedsarrangement", sagde den
ene. "Næh", svarede den anden. "Og se, der
går Peter Villadsen!".

Drengene kiggede på hinanden. Udsigten til
letlevende kvinder, hurtige biler, letlevende
kvinder, masser af penge og letlevende kvinder fik dem til at gå med på ideen.
"I behøver ikke tænke på sange og jobs. Jeg
har skrevet nogen sange til jer, og jeg har
allerede skaffet jer et "gig". I skal spille til
et kæmpe velgørenhedsarrangement den 8.
november.
"Men vi kan jo ikke synge. Og vi skal vel
øve", opponerede en af drengene bekymret.
24

"Men hvad skal vi hedde", spurgte en af de
andre drenge. En foreslog, at de ligesom
ABBA skulle tage det forreste bogstav fra
deres fornavne og samle det til et ord. Det
viste sig dog hurtigt, at PTSJ sandsynligvis
højst ville kunne give dem et gennembrud i
Ungarn. "Bare rolig", sagde Mr. 30%. "Jeg
har svaret: På grund af jeres brandgode udseende skal I hedde THE HUNKS.

Inden de havde fået tænkt sig om, havde Mr.
30% fået gennet dem ind bagved, hvor de
fik sminke på. Den ene fik en grå paryk på
for at kunne ligne de to forsangere. Trommeslageren blev bedt om at smide trøjen, så
alle kunne få glæde af hans overvældende
krop.
Ind på scenen blev de sendt foran et spændt
publikum. De havde nok fået det indtryk af
Mr. 30%, at der ville være omkring 10.000
tilskuere til velgørenhedsarrangementet. Det
var der ikke, men pyt tænkte de. Mr. 30%
gav dem tegn, og ud af højttalerne lød tonerne fra den sang, Mr. 30% sagde, han
havde skrevet til dem. "Har jeg ikke hørt
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The Hunks, mens de stadig troede på drømmen om letlevende kvinder, hurtige
biler, letlevende kvinder, masser af penge og letlevende kvinder.
den et andet sted før" , spurgte guitaristen
bassisten, inden han brød ud i "Fly on Tue
Wings of Love".
Plagiat eller ej. Folk var ellevilde. Klapsalverne ville ikke stoppe. Slagord som "ekstranummer" og "Kim, tag lige tre bajere
med" gjaldede i hele salen.

at holde fri juleaften og de følgende helligdage. De samme krav er Boybandenes Fagforbund (BBFF) endnu ikke kommet igennem med.
Så de fik alle en dejlig jul. Men Mr. 30% er
vist nok allerede i gang med at samle et nyt
boyband. Så pas på derude!

Drengene kunne så småt se det store udland
foran sig og millionerne, der væltede ind.
Indtil alting pludselig forstummede, da en
mand sagde: "Jeg finder mig fand'me ikke
I, at I hugger mit navn. Jeg lægger sag an,
hvis I ikke standser nu. Manden hed Knud
Larsen og mente åbenlyst, at han havde eneret til navnet ·Honk.
Og dermed blev det. På grund af faren for et
sagsanlæg opløste Mr. 30% gruppen.
Drengene genoptog hver især deres hverdag
fra før. Men det var jo heller ikke så ringe
endda, for julen nærmede sig, og et fast
lønmodtagerjob indebærer jo bl.a. retten til
RIPOSTEN - DEC EMBER 2000

Glædelig jul!
Jens Werner
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Tror I det er
for sjov ! I• I•
Det at arrangere en klubfest (afslutningsfest
for alle andre end håndboldspillerne) er faktisk et stort stykke arbejde, men det er selvfølgelig også sjovt - ellers gjorde vi det ikke,
John F, Mureren, Mulle og undertegnede.
Lad mig kort ridse op hvad der sker:
- der holdes møder hvor vi fastlægger stedet, hvad vi skal købe,
ideer til indslag, rollefordelinger,
skaffe folk til at hjælpe osv osv.
- der afholdes så koordineringsmøder hvor det sikres, at maden, øllet og vinen plus de andre fornødenheder sikres at være til stede under
festen
- der er aftener hvor de ting, som vi
bruger til diverse indslag, laves og
afprøves
- der skal købes ind for overhovedet
at kunne lave disse remedier
- der ringes rundt til folk for at høre,
om de ikke har glemt at melde sig til

Det blot for at nævne nogle af de ting som
vi beskæftiger os med. På selve dagen skal
der så sættes borde op, dækkes bord, rigges
ting og sager til, så diverse indslag kan køre
nogenlunde. Der skal afholdes en lille smule
prøver, der skal sikres, at de nødvendige ting
er til stede (jukeboks, at musikken stiller op),
stilles fadølsanlæg op, trækkes vin op og
hundrede andre småting, som skal være i

28

orden for at kunne lave en supetfest. Alt dette
kan selvfølgelig ikke gøres uden hjælp fra
diverse villige personer og en STOR tak til
dem, I er bare supergode!!
Det vil i grove træk sige, at man tilbringer
en hel lørdag ude i Lunden og må haste hjem
for at få et bad og lidt deo under armene for
igen at haste derud og sørge for, at alt er
helt klart, til når de første kommer (Bent og
frue komme jo f.eks. allerede kl. 17). Så skal
der jo sørges for at logistikken er iorden ('at
det glider'), og endelig skal man være på
scenen og køre aftenens quiz, og hvad der
nu ellers skal laves. Jeg siger jer, så er man
sgu' brugt, når klokken er Ol.00. Og efter
alt det her 'bøvl' som vi jo gør for at gøre
aftenen god og sjov for jer, så er der kraf...me
nogle af jer, som har meldt jer til, som ikke
engang gider at dukke op, endsige at melde
afbud. Jeg synes det, er slemt nok, at folk
ikke gider komme til afslutningsfesten og
det kalder jeg den nu, fordi kun Klavs Kjærsgård fra håndbold dukkede op, men at folk
melder sig til og så ikke dukker op, det er
edderklaskeme for dårligt.
Det er noget som vi i festudvalget må forholde os til. Gider folk ikke festerne mere?
Føler enkelte sig presset til at skrive sig på?
Hvorfor er der så få damer med? Hvorfor
var der så få veteraner? Hvorfor så få fra
håndbold OSV OSV.
En ting er sikkert, der bliver selvfølgelig
også en afslutningsfest næste år, men under
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hvilke former det bliver, det må vi have diskuteret i udvalget. Til slut vil jeg udtrykke
ønsket om at der må gå nogle B74'er rundt
med en forhåbentlig rigtig dårlig smag i
munden.
Jeg kan sige, at vi der var der, havde en
dejlig og sjov aften. Til aller-aller sidst
vil jeg gerne endnu engang takke dem
som kom, dem som hjalp, og dem som
gjorde alt for, at underskuddet trods alt
kun blev på omkring kr. 2000.

På festudvalgets vegne
Mørk

P.S.: Og så havde vi endda ikke engang besværet i år med at skaffe gave til det afrikanske lotteri!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Om det er sjovt??

KONKURRENCE UDSAT
Til alle de medlemmer som har tilmeldt sig PBS, lovede
jeg at der blev trukket lod om 3x2 flasker rødvin, til
klubfesten. Det kunne jeg desværre ikke overholde, for jeg
kunne ikke få en liste af PBS så jeg kunne se hvem jeg
skulle trække lod imellem. Det kan desværre først lade sig
gøre ved næste opkrævning, at se hvem der har tilmeldt sig,
så derfor er konkurrencen udsat til ca. maj 2001.
Kassereren
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fCST - fCST - fCST - fCST - fCST - fCST
sigeat han skulle løbe en tur rundt i lokalet). Han vandt også en stor julekurv til en værdi
aff 1000 kr., skænket af Ørnsø Døgn- og Nærbutik. Så det var virkeligt hans aften.

Festudvalget skulle prøve at løfte den tunge
arv efter den storslåede 25 jubilæumsfest
sidste år. Dette var selvfølgelig ikke en let
opgave, men set i bakspejlet blev afslutningsfesten år 2000 igen en stor succes.

Anmelderne skrev: "Konkurrrencen var en sær blanding af
Robinson-ekspeditionen og klassisk komik a la Buster Keaton

Årets quiz var en afart af Robinson og "Den
Store Mission". De tilfældigt vlagte deltagere skulle gennemgå adskillige test, herunder spisning af æbler i vandbad. Det kan
nævnes, at det lykkedes Klaus Kjærsgaard,
at udføre et kvart sjip. MEGET FLOT
Der blev budt på en del overraskelser, selv
for festudvalget. Således friede Frank Salomonsen fra scenen til kæresten, og damen
sagde sgu ja. I krogene blev der hvisket om
et pludseligt anfald af senilitet!!!! Vi ønsker
parret et sort tillykke og håber, at Mettes
førerhund vil lære at acceptere Frank i fremtiden.

30

Til sidst var der kun en håndfuld deltager
tilbage, De fik oplæst en krønnike om B-74,
og skulle så huske detaljerne fra historien
og stemme hinanden ud af konkurrencen.
Sørme om det ikke lykkedes Frank Salomonsen endnu engang at vinde. Ikke nok
med at han vandt en tur i rummet (det vil
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Herefter blev Søren Fis
kaldt op på scenen. De
andre deltagere skulle
også have deres trøstepræmie. Nemlig en tur rundt om månen. Dette fandt SØREN-JEG-POLERERKU N-M IT-HOV ED-OMSØN DAGEN i øvrigt
ikke særligt morsomt.
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fCST - fCST - fCST - fCST - fCST - fCST
Inden Mogens Pophårs nyeste orkester spillede op til dans, havde festudvalget dog et
es i ærmet. John F's dejlige runde kone, Jytte
F, fyldte faktisk 30 år samme aften, og derfor havde festudvalget valgt at lave en hyldest til dette pragtfulde kvindemenneske,
nemlig en playback version af "Smuk som
et stjerneskud". John F og Thomas Mørch
agerede Brødrene Olsen , men s Mulle
"Animal" lignede en heavymetal trommeslager, og mureren vel nærmest lignede en
afdanket bingo-vært fra TV- Ålborg. Men
satsningen faldt i god jord, og folk hujede
og klappede til den store guldmedalje.

The Heavy Olsen Bros.

En anden stor vinder denne aften blev helt
sikkert Bent Målmand. Han blev valgt til
årets spiller på ikke færre en tre hold. Veteran, Old Boys B og serie 6, fuld fortjent.
Bent må siges at være et godt eksempel for
resten af medlemsflokken, og det må jo også
siges, at han får fuld valuta for kontingentet!!!!! I tilgift kunne han glæde sig over de
flotte indrammede forfærdeligheder, som
Mulle havde fabrikeret en sen nattetime, sikkert under indflydelse af svampe og e-piller. Mulle måtte også lide den tort, selv at
blive udnævnt til årets spiller på serie 5, og
derfor måtte han traske hjem med et af sine
egne kunstværker. Stakkels Heidi , nu har
både Mulle og et indrammet billede af Ivan
Rebrov.

32
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I >1• mange barnlige sjæle hyggede sig i Løbet
li{ <!{tenen med talrige udgaver af "Find
fin/ger Leif (live)".

Herefeter var der dans og druk til langt ud
på de sene timer, og selv ved 4-tiden blev så
kendte personager som Claus Nymand, Bino
og Peter Villadsen observeret udenfor Lunden drikkende rødvin af flasken, filosoferende over universets opståen og andre småting. Et perfekt
punktum på en
fremragende
aften , og hvis
der ikke kommer et statskup
mod festudvalget, ja så er der sgu
nok en fest næste år.
VI ses.
Mureren Langt ned i halsen
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FAJTELAVN
BR OG FUP/ ARRANGERER IGEN FAITELAVN/FEfl. VI
HAR JO VÆRET JÅ HELDIGE, AT MANGE BORN OG
HÅBEFULDE FORÆLDRE HAR DELTAGET I DE HIDTIDIGE
FAITELAVN/FEflER. /Å VI HÅBER PÅ EN GENTAGEUE I
ÅR.
/ONDAG DEN 25. FEBRUAR 2001 KL 13.30
/KAL DET VÆRE. NU VED I DET MEN VI /KAL NOK LAVE
ET OP/LAG JÅ I KAN MELDE JER TIL
DER VIL /ELVFOLGELIG VÆRE MEGAPRÆMIER TIL
KATTEKONG~ OG KATTEDRONNING. OG /ID/T MEN IKKE
MIND/T OG/A TIL DE BED/T UDKLÆDTE.
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Indkast fra Herrehåndbold
I et lille uset hjørne af den store B74 koncern, gemmer sig en "lille" beskeden flok
ældre sportsfanatikkere, som alle har samme
lidenskab for bolden og holdfællesskabet.
Det er ikke fodbolden der trækker mere, nej,
ikke mere af denne lidt slappe sport uden
fysisk kontakt - på en alt for stor bane. Nej,
må vi så be' en flok store mænd, ikke under
90 kg, som er klar til at slås for B74's ære.
Vi håndboldspillere har igen startet sæsonen op. Denne gang mere moderat - ikke
som sidste år, hvor vi efter 11 kampe ikke
havde lidt et nederlag, og alligevel med sidste kraftanstrengelse, undgik oprykning.
Denne gang er vi startet med I sejr og 3
spinkle nederlag. Men hvorfor denne ændring fra sidste år ?
For at svare på dette spørgsmål, må vi se på
holdets sammensætning :
På mål - Christian Købmand: Førhen en
rimelig god og stabil målmand, som kun
havde en enkelt svaghed (skud på mål). I
dag vil han hellere dømme kampene fra
målet og udvisningsboksen.
(i øvrigt den eneste håndboldmålmand, vi
kender, som har stået på mål kun iført underbukser !)
Højre fløj- John Fehår Lauersen: F ørhen
sikkerheden selv - fast straffeskytte.
I dag langsom , mange gribefejl og lider
umi skendeligt af præstationsangst (siger
Mette).
Højre back - Palle Playboy Heidemand:
Førhen en teknisk begavet spiller, dog uden
tyngde i sit spil. I dag konstant skadet - bruges kun når Kasper melder afbud.
Center - Peer Fængsel: Lever op til sit
navn, den mand burde sidde inde. I dag des-

værre så langsom at selv dommeren kan se
volden .
Center - Blaine: Tynd, men hurtig mand.
I dag topscorer, men desværre mere ustabil
i sit fremmøde og skændes altid med Fehår.
Center - Klaus Tuborg: Holdets maskot og
charmetrold. Gør det aldrig sværere end det
er, bruges mest i forsvaret. Har scoret et mål
i 1997.
Venstre back - Mumme:· Førhen bedst til
fodbold, men dog fremskridt. I år har han
grebet flere afleveringer, når hånden er væk
fra mobiltelefonen - ellers skadet det meste
af tiden. Vejer for lidt.
Venstre fløj - Griinfeldt: Her er tale om
en mand der virkelig står fast - virkelig fast.
Igen i år planlægger af sportsturen til Samsø
- også på banen. En mand med tyngde mere end I0 plus kg i år.
Holdleder - Benny Bomstærk: En mand
med store taktiske evner, desværre ser han
ikke ret godt. Vægtmæssigt i godt træningtilstand - et forbillede for resten af holdet.
Et andet svar på spørgsmålet om manglende
sportslig succes, kunne være en række uforklarlige skader på holdets bærende kræfter
- Per Due - skadet med skulderskade, Per
Ribber - skadet med håndledskade - begge
spillere som normalt bærer holdet frem .
Da der er snarlig håb om et comeback fra
de skadede, ser vi herfra lyst på fremtiden
og endnu en sæson i serie 3.
Håndbold herre UK ønsker alle en glædelig
jul og et godt nytår.
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Ude eller hjemme. PC eller Mac.
Jyske Netbank er åben for alle

(!~p~J.7D~Or§amlipg j

Der µtdkildes til ordfoær generalforsifuling i B74 Silkeborg
torsdag den 22. februar 7001 kl. 21.00 i klubhuset.

Prøv en demo på www.jyskebank.dk

Dågsdrclelll iflg. vedtaigtdr1le:
1. Valg .af dirigent.

(l JYSKE BANK

2.
3.
4.
5.
6.
7,

,_.INTER

B74.

Beretning om foreningens virksomhed.
fry~l~ggxl~~ af ?yt
regps~ab.
Valg af bestyrelse.
· . ··
Valg af revisor og revisorsuppleant.
Indkomne
Eventuelt.

Forslag,
neralforsamlingen,
bestyrel~
sen ·i hænde senest den 15.2.200 I.
På valger .La.rf./fielsen, Fim1Hf!~/f!v,
Kresten Knudse1~. Alle er villige til genvalg.

BØGILD SPORT

Det handler

Oill

at være

TRYG
Søren Sandvad
assurandør
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Generalforsamling i
B74 Støtteforening

Generalforsamling i
B 74 Anpartsforening

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i B74 Støtteforening
torsdag den 22. februar 2001
kl. 20.30 i klubhuset.

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i B74 Anpartsforening
torsdag den 8. februar 2000
kl. 20.30 i klubhuset.

Dagsorden iflg. vedtægterne:
I . Valg af dirigent.
2. Beretning om foreningens virksomhed.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
4. Valg af bestyrelse.
5. Valg af revisor samt revisorsuppleant.
6. l ndkomne forslag.
7. Gvcn tu clt.

Dagsorden iflg. vedtægterne:
I. Valg af dirigent.
2. Beretning om foreningens virksomhed.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
4. Valg af bestyrelsesmedlem samt suppleant.
5. Valg af revisor samt revisorsuppleant.
6. Indkomne forslag.
7. Eventuelt.

l•br.1·luR, .1·0111 Ønskes behandlet på generalfor.1·c111ili11Re11 , skal være bestyrelsen i
hænde senes/ den 15.2.200 1.
På valg er Per Jensen, John Pedersen og
Jens Kristian Hjort. Alle er villige til
genvalg.
Bestyrelsen

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. februar 2001.
På valg er Finn Herlev, som er villig til
genvalg.
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MlE ml~itif/iiiJi~ttifi&fi~fÆ
Jesper Bino Berg
Fredensgade 24
86 82 61 61
jesper.berg@adr.dk

Marienlundsvej 338
Tlf.: 86 81 53 57

Thomas Herlev
Vestergade 63, 2.
86 82 45 36
thomas.herlev@adr.dk

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

Formand Chr. Simonsen
Kasserer Per H. Jensen
Frederiksberggade 56 st.tv.
86 82 34 49
per. h.jensen@hatteland.com
Stephen Knudsen
Sanatorievej 14
86 82 81 39

Lissa Juul
Vestre Alle 34
8680 05 49
1-juul@jyskebank.dk

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

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

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

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

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

Per Duelund
Udgårdstoften 22
8681 5737
Per Riemenschneider
Vestervænget 29
8681 4825
Lene Kildegaard
Nørhedevej 29
86851080
kildegaard@teliamail.dk

imfl I°&fittt~i~ii}f;{(tfi@if~l1

Jens Kristian Hjorth
Bindslevs Plads 18
86816517
jih@carlbro.dk
John Pedersen
Dalvejen 15
86 81 27 70

Sam Mulle Demirel
Solsortevej 13 st.tv.
86 80 52 92
John F. Jensen
A. Andersensvej 22B
8681 8730
john.jensen@neckelmann.dk
Dave Green
Resedavej 27 3.tv.
20 27 52 75
david_J_g@hotmail.com

Thomas Herlev
86 82 45 36
Holger Buch Larsen
Falstersgade 23
86 82 96 22

Stephen Knudsen ·
86 82 81 39 .

Bent Poulsen
Nattergalevej 2
86 82 05 07
Frank Sørensen
Arendalsvej 238 1. tv.
4 o 92 86 39

John Zack Sørensen
Vestergade 67 A
8681 6001

REDAKTION
Chefredaktør Claus "Nymand"
Mikkelsen
·
86 80 15 67
Claus H. Jensen
86 83 7809
Finn Herlev
86 80 06 05

Tryk: Silkeborg Bogtryk .

Stephen Knudsen
86 82 81 39
Jens Kristian Hjorth
8681 6517

Finn Herlev
86 80 06 05
Morten Risvig
Tyttebærvej 35B
86 84 55 57
mori@tdk.dk

-~;@li@
Kim Konnerup-Møller
Almindsøvej 30
24
L--8-6_8_ 8_o_4_ _ _ _ __,

Jørgen Henriksen
Rylevej 35
86 82 31 27

Thomas H. Jensen
86 80 05 49
Jørn Andreasen
Vidarsvej 10
86 81 57 99

.. Knud LarS!ln
Karlskronavej
86826470

a
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