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Leder:

UK søger
ekstra hjælp!
Køn:
Alder:

Hankøn.
Man skal kunne bære et sæt
fodboldtøj i XL, Palle Malling er
udtaget.
Højde:
Gerne højere end Mark og Mørk ,
men det er ikke noget krav.
Vægt:
Gerne mellem 50 kg og Thom s
Herlev
Profession: Helst aktiv fodboldspill er, g 1 n
prof.

Arbejdsbeskrivelse:
- Møde op til træning, gerne torsdag
- Kontakte UK før eller efter træning torsd g
for at høre, hvornå man skal spille ell r for
at give afbud
- En anden mulighed er at give holdlederne
besked efter kampene.

Skulle der være nogle spørgsmål, er vi at
finde i klubben kælder torsdag aften eller på
klubbens telefoner: 8681 5357 / 8682 530 2
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Her gik jeg og troede, at lederen på side 3 var en af de artikler, som Ripostlæseren behændigt sprang over, når bladet skulle læses. Formandens gylle
om økonomi, bedre disciplin og større støtte til UK og andre udvalg kunne
man jo også læse i 1986, 1991og1997, eller man kunne høre det af
formandsberetningen på en af klubbens generalforsamlinger. Men efter det
seneste nummer af Riposten - julenummeret 2000 - blev jeg klar over, at i ·
hvert fald nogle medlemmer også staver sig igennem lederen. Jeg har ·
sjældent fået så mange kommentarer til en leder, som i december2000.
Selv om indholdet i lederen efter min mening var provokerende og den ·
mest kontroversielle leder i nyere tid (den bør måske læses igen l !), så var
det ikke det jeg skrev, som gav anledning til kommentarer. Nej det var det
jeg IKKE skrev, som ramte nogle af de gamle. Tænk sig ... Man savnede
sgu formandens nytårshilsen. Et eller andet sted varmer det lidt, at nogle
kan blive skuffet over denne bevidste forglemmelse. Lederen i december ·
2000 handlede om nytænkning og et kig fremad. Det er efter min mening
vigtigt og nødvendigt. Men jeg er nu blevet bekræftet i, at traditioner er
også godt. Måske ligefrem en nødvendighed? Det er for nogle et ståsted
eller et holdepunkt i livet. Denne viden vil vi naturligvis tage med, når
klubbens fremtid skal debatters.
Jeg vil i øvrigt gerne benytte lejligheden til at sige medlemmer og deres
familie samt sponsorer og klubbens venner tak for et godt år 2000. Starten
af indeværende år tyder på, at også 2001 vil blive et godt år. Det vil jeg
ønske for alle! Personligt bliver året måske lidt anderledes end tidligere år,
idet jeg til november har været i B74's bestyrelse i 25 år. Tanken om at jeg
har været kasserer i 11 år, næstformand ·i 4 år og formand i snart 10 år kan
godt give lidt åndenød. Måske er det ålligevel snart tid at bryde en af
klubbens traditioner - "genvalg til alle". Tidspunktet har sjældent været
mere gunstigt. Det er mange år siden, at der er kommet så mange nye unge
spillere til klubben. De unge er så småt begyndt at gøre deres indtog i
bestyrelsen, UK og andre udvalg. Gennemsnitsalderen på serie 4 og 5 er .
den laveste i (for)mands minde. Vi har indledt et samarbejde med MIF,
hvor der bugner med børn og unge.
Jeg har ikke klister på tåburetten. Det tror jeg heller ikke; at de andre
gamle i bestyrelsen har. Men en ung 74'er, som har mod på at gøre en
indsats, behøver ikke nødvendigvis at starte i bestyrelsen. Der er bmg
gode kræfter mange steder i klubben, så er du interesseret, eller kender du
en, som bare skal have et skub, så giv et praj. For klubbens skyld.
Det bliver spændende at se, hvad dette årti vil bringe for B74.
.
forinarid finn
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Undertegnede er gennem det Nymannske
Pressebureau bleven spurgt: Hvad bedriver
disse muskuløse veteraner, når vinterens
klaskklamme hånd hviler på ældre medborgere? .
Dette los intiligensa spørgsmål skulle s' føli
undersøges nærmere og kan kort besvares
ved, at enkelte bytter kort hver mandag, andre ses hængende ved baren - udvekslende
erfaringer fra et)angt liv. Andre svømmer
hver torsdag på Højskolen - OG netop her
har deres udsendte været på smugkik for, at
følge Klitte, Niller, Dellepude og reserven
"Knud den endegyldige målmand" og deres
kropsfetichisme.
Allerede i omklædningsrummet høres
enkle mumle: "Sauna- Hu-hal". Ordet klinger af svedstinkende omklædningsrum, liderlige biseksuelle bademestre og gamle overvægtige mænd med ekshibitionistisk trang
til fremvisning af rynkede deller. Og så undrer finnerne sig over, at deres nationale
svedæske aldrig har begejstret danskerne
nævneværdigt!
Men jeg erfarede hurtigt, at en kedelig traditionel saunaoplevelse kan peppes op ved
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brug af del ri g1ige tilsæ1nings middel : Alkohol. Som de flesl ' s ikker1 ka n •:·li • sig l il ,
fordamper sprul rel h11r1 i •l p:' ·n •od va rm
saun aov n, hvil kel slcl ikk · ·r s:' 1i11 '•endd a,
udtaler Kline, idel ind l\ ndin gc n ar alkoho l i
dampform virker marl-.anl hu11 i •ere, e nd når
sprutten i s in va n li •' v; ·si.. ·form indtages
ge nnem munden .
Deres udse ndl e erfarer, :il ·1 saunagilde er
et ganske udm;erkel l ·11111 for e n torsdag aften. Det kræver •a nsk • visl tilførsel af en
hel de l spru t på ov n ·n, 111 ·11 så er der også
gode muligheder ror, al hal vdelen af saunaens gæster vil bol I · 111 ·d d ·n anden halvdel
(kun mænd ), so m dot• ·rl'ari11 gs mæssigt hellere vil slås ... ". døren f'orhlev dog lukket,
så de gode damp· ej s lap utl.
Allerbedst virk ·r finsprit, udtaler Dellepude, men og. å vodkn, snnps og lignende kan
i tilstrækkelige m:c ngd ·r gøre sit til en oppisket stemnin g. Ved p~h: ·ldning af lidt whisky eller cognac (for guds sky ld ikke den dyre
fra Netto) vil en fremrage nd e aroma sætte
prikken over i'et på op-levere n.
Niller udtaler i samme å nd e dra g, at
påhældning af øl ikke bidrager nævneværdig til branderten, men følges til gengæld af
en salig duft af nybagt brød.
Til slut vil deres udsendte, efter mødet med
disse saunasvømmende ungersvende bringe
en moraliserende advarsel : Omgå dis. e al kohol-sauna personer med fors i •ti •hed .....
Og lad knivene og konerne hliv • hjemme,
for når alt kommer tiltall , 'r svø n111ing, sa una
og en enkelt øl i kluhh •n ha g •l'l ·r. kun for
korpulente mænd, d ·1· kan udd ·I • en ordentlig: Morge ns h · ril'slj ·11w.
I >1 •11 •.1· /sw11dsatte.
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Bindslevs Plads 18
8600 Silkeborg
Tlf. 8681 1969
t/ef?<(?aard~
KUNSTHANDEL
vi Henrik Fjeldgaard
Nygade 26 . 8600 Silkeborg
SPECIALFORRETNING I

INDRAMNING
B 0 L D

874
KLUBBEN

Byens specialforretning med
plakatkunst. litografier
samt indrsrnning

Ingen opgaver er for små
eller for store!
Fagmanden giver dig en
professionel rådgivning med
netop din indramningsopgave.
Stort udvalg at alumlnlums-

og

t~protller

TLF. 86 82 24 50
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Jesper Berg er blevet voksen!
Siden 13. november 1995 har B74 været så
privilegeret at have en chefadministrator. Efter lange natlige forhandlinger indgik klubben en kontrakt med Eino om besættelse af
denne post mod en beskeden modydelse (er
drukket) Netop denne funktion - suppleret
med klubbens indtog i EDB-alderen - har
betydet en stor administrativ lettelse for specielt kassereren, sponsorudvalget og Ripostredaktionen. Kontrakten er blevet forlænget
et par gange undervejs. Selv da Eino flyttede til Grenå, kunne kontakten opretholdes
- bl.a. via mails.
Det var derfor med en blandet følelse, at
klubbens bestyrelse fik oplysningen om, at
Eino var sprunget ud" "". som voksen. Efter endt uddannelse ønsker Eino at flytte til

København. Til en tilværelse som ægte mand
og far. Nybagt far som næsten 50-årig, betyder at Eino vil være pensionist, når barn nr.
4 melder sin ankomst, hvis han følger formandens hastighed efter første fuldtræffer!
Tænk li ge over det.
Vi ønsker Bi no et stort till ykke - og he ld
og lykke med det hele. Vi vil gerne sige tak
for en stor ind. ats bag skrivebordet. Vi håber, at du stadi g vil vise di g i klubben. Husk
at mailen også kan komme over Storebæltsbroen .
Hvis vore informationer er koITekte, vil
Eino anvende nogle af hans journalist-evner
som skribe nt i Riposten . Måske allerede i
indeværende nummer? Vær opmærksom på,
at han kan find e på at anvende synonymet
"Jesper Berg".

B 0 L D

874
KLUBBEN

Torvet 11 - 8600 Silkeborg
Tlf. 86 80 41 42

HÅRUP
AUTOCENTER
POUL KNUDSEN
SILKEBORG

Ørnsø Døgn- og
Nærbutik
Gjessøvej 1, Silkeborg
Telefon 86 8136 00

86846411

65 medarbejdere står klar til at
yde den bedst tænkelige seNi·
ce og rådgivning.

Velkommen til en ny Herlev!
Som Einos afløser som chefadministrator er
ansat endnu en fra Herlev-dynastiet. "Morten mindste-mand" vil i årene fremover forsøge at løfte arven efter Eino. Morten ønskes naturligvis velkommen på posten og på
siden "Hvem skal jeg tale med".
Skulle nogen være træt af, at der dukker
en ny Herlev op en gang imellem, så bn
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redaktionen oplyse, at der stadi g er nogen at
tage af. Eneste måde at komme denne begyndende skævde ling 1il li vs er at tage kampen op. Tilbyd di g so m ka ndidat ti l et udvalg ell er ti I bes1yrc lscn. Der er plads til både
Jensen, I Ians ' Il . og mange l'lere. Men måske
ogs& I iI •ndnu en I lcrl ev?
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* værktøj og beslag

* alt til hus, have og hobby

./1dl1fl,lf

Vi glæder os til at vise dig
muligheden_:ie ...

RIPOSTEN - MAJ 2001

7

Endelig:

Så fik vi vores Whisky
"B74 blander sig fornemt med næsten enhver
alkoholisk drik", konstaterer vor gæsteanmelder i
denne beretning fra klubbens navnkundige
whisky-smagnings-aften
Jeg var en af de personer, der ikke behøvede
megen betænkningstid før jegslog til på en
invitation om at deltage i en whisky-prøvesmagning i B74 's klubhus i efteråret 2000.
Som gammel - meget gammel - B74 'er fandt
jegkombinationen helt perfekt: Whisky og
B74 - jo den kunne ikke gå galt. Jeg og flere
andre fik vores tålmodighed sat lidt på
prøve,da arrangementet i første omgang blev
aflyst på grund af en tilstundende højtid.
Hvad er julmod whisky og B74, tænkte jeg,
men der var ikke noget at gøre.Så meget
desto mere var jeg klar, da jeg fredag aften i
begyndelsen af martsdukkede op i B74 's hyggelige klubhus bag stadion. Det er aldrig helt
uproblematisk som gæst at komme i et klubhus, hvor man ikke har sin jævnlige gang.
Det er jo nærme.st som at træde ind i folks
stuer med kun en halv invitation. Så meget
desto mere kunne jeg glæde mig over, at
gæstfriheden ingen grænser kender hos B74.
Her står den på lutter smil og "ska' du ha'
en bajer"-stemning. Trods det, atjeg kun har
været nogle få gange i huset følte jeg mig
straks hjemme og selvom der allerede ved
ankomsten var linet op til den store prøvesmagning, så var stemningen afslappet og
imødekommende. Nu hjælper det naturligvis altid at stå på god fod med "Nymand"
der kan få den dødsdømte til at føle sig godt
tilpas på skafottet.
Piafs whisky-klub havde allerede linet de
våde vare op på en imponerenderække med
flasker i forskellige faconer og far ver. Godt
8

bænket mellem forventningsfulde mennesker
gik vi efter en kort introduktion i kødet på
den første flaske, der med rund hånd blev
skænket op. Nogle mente, at hånden godt
kunne have været lidt mere "rund", men da
flasken jo skulle nå hele vejen rundt måtte
vi spare lidt. For en sikkerheds skyld skrev
jeg små kommentarer ned til hver enkelt whisky, idet jeg havde en lumsk mistanke om,
at jeg muligvis senere ville have svært ved
at huske nuancerne mellem derævedyre whiskyer. Den mistanke holdt helt stik, men det
gjorde nu ikke oplevelsen ringere - snarere
tværtimod. Piaf Whiskyklub gjorde en fornem reklame for sig og sin interesse og - tro
det eller lad være - jeg mener faktisk, at jeg
blev lidt klogere på whisky. Det skulle hurtigt vise sig, atvi i selskabet havde en connaisseur, der gavmildt øste af sin viden om
den gyldne drik. For ligesom at skylle aftenens lærdom ned sluttede vi af med etpar af
husets egen foretrukne aftapninger, og på det
tidspunkt var vi vistalle meget kloge og
havde for selskabs skyld kastet os ud i en
lærd diskussion - ved mit bord om til værelsens genvordigheder - men e llers var emnet
vist temmeli g frit .
En helt ige nnem vell ykket og minderig aften, der endnu en ga ng slog fast, at 874 blander sig fornemt med næsten enhver alkoholi sk drik og at både klubhus og medlemmer
forstår at anbefale sig på fornemste vis. Tak
fo r godt samvær og skål i skibet.
Peter Tougaard
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"Det er da meget godt
med al den whisky, men
så må man jo vente i
timevis på at få en øl",
lød det fra denne testwhisky-kyper, som straks
efter at have lagt gane til
de skotske
smagsoplevelser Løftede
blikket på en vellagret
Sump-pilsner.
" Dens runde smag og det
mystik-mættede skum
fortæller mig, at Mureren
må have sat den i
køleskabet ved
fuldmåne," konstaterede
kapselvrideren kyndigt.

Peter fra Piaf havde medbragt
et passende arsenal af de dyre
dråber, som med rund hånd
blev skænket i whiskypilotemes glas. Der knyttede
sig spændende historier til alle
whiskyerne, og mon ikke vi
alle, der var til stede denne
aften, .fik indsigt i nogle helt
nye sider af alkoholens
inderste væsen ?.
RIPOSTEN - MAJ 2001
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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

expert

TLF. 86 82 94 15

VESTERGADEHALLENS KIOSK
v/ Charles Døssing

BODEGA
SILKEBORG
10
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HvaderMIF?

Baltlre - Grillen
Århusbakken
Århusvej 52
Telefon 86 82 22 45

86 813089
KAJ JØRGENSEN
Mariehøj Murerforretning
Solhøjsvej 11 . 8600 Silkeborg

_IU~
Alt murerarbejde udføres
Nyl:Jygninger • Tilbygninger• Reparationer
Storm- og forsikringsskader• Iso-kærn

40291411-86811504
12

Dansk Arkitekt- &Ingeniørkontor af 1945 A/S
Ballevej2A
Telefon 8682 2499 - Fax 8680 3818
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Der er sikkert mange B-syv-firere som går
og tror, at de spiller i sydbyens bedste klub.
Og det har de jo fuldstændig ret i. Det er der
dog også mange børn fra det den dejlige bydel som synes: De spiller nemlig bold i MIF
(Mariehøj Idræts Forening).
Men hvad er dette MIF fænomen egentlig
for noget? Jeg kan i hvertfald sige, at det
ikke er et sted for jer at spille, idet vi kun
har med børn i aldersgrnppen 4 - 15 år at
gøre.
Klubben har i øjeblikket et medlemstal på
godt 150 børn, så det er faktisk en halvstor
forening. Faciliteterne omkring klubben er
dog mildest talt miserable. Vi har ikke engang et klubhus, hvor vi kan sidde i tørvejr
og se, når ungerne fører sig frem på en af de
2 syvmandsbaner som vi har til rådighed! Og
for at sætte det hele i relief, så er der kun en
omklædningsskurvogn med EN!!!!! bruser.
Så alle jer som klager over dårlige vilkår for
jer selv og jeres børn : Klap lige hesten og
tænk på, hvordan vi har det ude på Solbakkevej,inden I i raseri klager til kommunen over, at der ikke er gulvvarme i jeres
eller ungernes omklædningsrum.
MEN VI ER GLADE. Glæden ved at være
sammen med børnene og det sociale samvær med de øvrige forældre er det, der bærer klubben (Mure1; så kan du godt tørre dig
om munden efter du har været i kummen for
at o.fi·e dig over den.foregående sætning!!!).
Samtlige trænere er engagerede forældre som
virkelig gør et stort stykke arbejde for at give
børnene glæden ved fodbolden og den anderledes kontakt til deres kammerater (Murer, kom så væk fra det lokum!!) . Og ikke at
forglemme: så har vi byens flotteste klubblad (kan beses i bladstativet ved poolbordet).
Vi mangler dog altid trænere, så har du
lyst og mod på (og ikke er medlem af Dansk
Pædofilforbund eller andre støtteforeninger),

Mørk i en dybt koncentreret diskussion
med junior om en taktisk finesse.
er du meget velkommen til at kontakte mig.
Så er der kun et sidste spørgsmål, som jeg
ved presser sig på hos alle jer læsere: Hvorfor uglen i hulen skriver Mørk så levende og
engageret om denne her lille børneklub?
Jow, svaret er enkelt: Jeg har to børn, som
spiller der, er træner for den ene (Lissa for
den anden), er næstformand og redaktør af
føromtalte klubblad. Men derfra og så til at
melde sig ud af B74 bare fordi man har et
par småopgaver ved siden af (samt en kælder der skal renoveres og et nyt tag, der skal
ligger på) er der meget langt.
En gang B74'er altid B74'er!!!!
Mørk
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TRUT-FOTO FRA SIDSTE ÅRS B74-RIVERBOAT-TELT-SCENE

Riverboat
22.

24. juni 2001

Også i år vil B74 være aktiv i Riverboat-weekenden. Som i 2000 har vi lavet
en aftale med Jan fra Mainstream som indebærer, at vi har et telt på pladsen
foran Mainstream på Nygade. Her vil B74 sælge Carlsberg øl og vand samt
masser af god mad. Alt sammen til tonerne af festlig jazz musik. Vi regner
med at teltet åbner fredag over middag, og vi vil i princippet holde åbent lige
til søndag morgen I formiddag. De erfaringer, som vi fik sidste år, vil
naturligvis betyde, at der vil blive foretaget ændringer i forhold til
arrangementet i 2000. Ændringerne - eller tilpasningerne - skulle gerne
betyde, at der bliver en bedre økonomi for klubben. For det er naturligvis et
vigtigt element, at der kan tjenes en skilling til klubkassen. Omvendt er det
også vigtigt, at klubbens medlemmer og andre får en god oplevelse, ligesom
det er vigtigt, at klubben "viser flaget".
14
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gøreV~te~e~~~ngig

nogle enkelte ::~:~en vil vi derfor. holdde ep\ en øl/vand
Riverboat-we
klubben vil by e
.
. teringsmøde, hvor .
de Her vil I bhve
:-•:åske en snitte eller hgn;~ afuoldes tirsdag den 19.
g.
ret om reglerne. Mø
orie.nktel 20 00 i klubhuset.
jum · ·

MUSIKSPONSORER
Som sidste år vil vi forsøge at skaffe nogle musiksponsorer. Et
sponsorat koster 1000 kr. og betyder bl.a., at der
bliver opsat et stort sponsorskilt bag musikken
på scenen.
B 0 L D
Er du interesseret i at støtte B74 på
81~
denne måde - eller kender du en, som
kunne være interesseret, vil vi meget gerne
høre fra dig. Uden musiksponsorer havde K L U B B E N
vi fået underskud i 2000, så det er et
s 1L K E 8 0 R G
vigtigt element i arrangementet.

formand finn
RIPOSTEN - MAJ 2001
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SPONSORPORTRÆT:

Jvske Bank
Vi vil gøre næsten alt for,
at du kan føle dig hjemme

Vestergade 8-10, Silkeborg, tlf. 8922 2222
vestergade@jyskebank.dk • www.jyskelmnk.dk

Der siges mange kloge ord om, hvor stor betydning Jyske Bank har for Silkeborg og Omegn. B74 hører til blandt dem, der har mest at takke det store pengeinstitut med Silkeborghovedsædet for. For hvordan skulle vi klare os uden Formand Finn, som i alle de mange år
har overlevet på den løn, han tjener i Jyske Bank?
•
Nu lykkedes det ikke for os at træffe den travle B74-formand, så RIPOSTEN sikrede sig i
stedet et interview med en anden medarbejder i Jyske Bank, Anders Dam. Vi i redaktionenhåber på læsernes forståelse for dette valg".".
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Jyske Bank er ikke til salg
Mediestormen startede egentlig lidt længere
mod vest, hvor en svensk storbank måtte have
den store pengepung frem for at få fingre i
den lokale bank. "Aktie-ejerne bliver forgyldt" lød jubel-overskrifterne, og mon ikke
de fleste fornemmede en snert af misundelse,
når de hørte, hvor mange tusinde kroner,
Midtbank-aktionærerne kunne stoppe i tegnebogen.
Men fra direktionslokalerne med udsigt til
Silkeborg Langsø og en hektisk byggeplads,
hvor banken endnu en gang bygger til hovedsædet, lød meldingen straks - klart og kontant: "Det vil aldrig ske i Jyske Bank". Og
så rettede mediernes søgelys sig med et mod
Anders Dam og Jyske Bank i stedet for.
- Vi har jo meget mere at tage hensyn til
end en hurtig gevinst for aktionærerne. Ikke
mindst vores godt 3200 medarbejdere, som
i den sidste ende er bankens største aktiv.
Men vi vil heller aldrig fraskrive os retten
til at drive bank på den måde, vi nu engang
synes er den rigtige, fastslår Anders Dam,
mens han sætter sig ved det blankpolerede
mødebord i sit kontor. Interviewet med RIPOSTEN er klemt ind mellem et væld af aftaler, som finder frem til dynamisk bankdirektørs kalender. Derfor drejer det sig om
at bruge tiden sammen med journalisten så
effektivt som muligt, og Anders Dam kridter
hurtigt banen op:
Jyske Bank er efter fusionen mellem BG
Bank og Danske Bank blevet landets tredjestørste pengeinstitut, men selvom man på
alle områder ønsker at give megabankerne
kamp til stregen, vil det være utænkeligt at
flytte hele spillet til deres hjemmebane i hovedstaden. Jyske Bank er så tæt knyttet til
Silkeborg, at det lige frem står i bankens vedtægter, at hovedsædet skal forblive i
Søhøjlandets hovedstad.
- Silkeborg og Jyske Bank hører uløseligt
sammen, og derfor har det naturligvis også
stor betydning, at det går godt for byens bed-

ste ambassadør, Silkeborg IFs Faxe Kondiliga-hold, siger Anders Dam og henviser til
stillingen i landets bedste række, hvor SIF
befinder sig helt i toppen - præcis som Jyske Bank, hvis aktier også er i superligaen,
nemlig såkaldte KFX-indeks.
- Det frugtbare samarbejde med SIF har
været en inspiration til blandt andet Jyske
Banksaftale med Silkeborg-Voel KFUM om
at give støtte til deres bestræbelser på at nå
de bedste håndboldrækker. Her har vi heller
ikke ønsket at blande os i, hvordan man når
det mål - det ved folkene i klubben jo langt
bedre - men vi har vurderet, at folkene bag
Silkeborg-Voel KFUM har evnerne og viljen til at gå hele vejen . Så vil vi gerne stille
nogle af midlerne til rådighed.
For Anders Dam er det ikke en favorisering af de store sportsklubber i området, at
man støtter dem så generøst. Faktisk er det i
høj grad det frivillige arbejde i klubberne,
han fremhæver som det afgørende for at
skabe et attraktivt fritids- og idrætsliv.
- Fokuseringen på elitesporten er imidlertid
vigtig for at skabe et fælles værdigrundlag,
som vi andre ønsker at bakke op om. Det er
B74 jo et glimrende eksempel på, påpeger
han.

Ripost-intervewet er en
forkortet og redigeret
udgave af det, jeg lavede til
SIFs magasin FairPlay, der
den 6. juni distiibueres
sammen med Midtjyllands
Avis. Der kan interviewet
læses i sin oprindelige form
og længde.
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B74NETTER
PANETTET
0

Mange medlemmer har for længst stiftet bekendtskab med B74s hjemmeside, der har
den meget logiske cyberspace-adresse:
www.b74.dk
I denne krog af internettet er det webmasterne Thomas Herlev og Rune Sejr Jørgensen, der kører klatten, og det er dem der
sørger for, at du - uanset hvor i verden, du
sætter dig til en pc - kan holde dig orienteret
om, hvordan det går dit favorit-B74-hold,
hvem der p.t. er den hotteste i klubben eller
måske vigtigst af alt: Lige forsikre dig selv
om, at alt er ved det gamle i den lokale Sump.
Men B74s digitale afdeling har andre besøgende end sentimentale klub-medlemmer.
Det kan man se af den statistik over gæster
på siden, der registreres automatisk, så de
to nørder kan se, om der overhovedet "is anybody out there"!
Men vi har også fået mere kontante meldinger, som sandsynliggør - ja, faktisk er der
18

tale om uigendrivelige beviser - at der findes en form for intelligent liv uden for klubuniverset.
Redaktionen er således blev gjort bekendt
med, at der blandt vore nye medlemmer findes en sådan alien (fra Esbjerg), som har benyttet hjemmesiden til at finde oplysninger
om B74. Vedkommende cyber-gut blev så
begejstret, at han på stedet sagde sit arbejde
op, solgte huset, lod sig skille, flyttede til
Silkeborg og meldte sig ind i B74.
Undertegnede skal ikke udelukke, at den
udlægning af historien er en anelse "strammet" i forhold til virkeligheden , men man
har vel lov til at digte lidt, når redaktionen
beslutter at man skal skrive en historie om
en fyr, som man ikke kender. Så lover de at
komme med de relevante oplysninger senere - men det bliver jo ikke til noget. Og nu
er det lige før deadline???
Og en dårlig historie er vel bedre end ingen historie - eller hva'?
Deres indtastede
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Julsøvej 74. Sejs 8600 Silkeborg

MAD UD AF HUSET
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FAX 86 82 93 44

bent e. andersen a/s
aut. VVS-installatør - Blikkenslager
Estrupsgade 10, 8600 Silkeborg. tlf. 86827566
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JB U

KAMPPROGRAMMER OG
STILLINGER
hentet fra INFOSPORT.DK
og B74s egen hjemmeside
17. maj 2001
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874 - HA 85
Funder GF - 874
874-SIF
Kjellerup IF - 874
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874 - Thorning IF
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27 06 01
08 08.01
15 08.01
220801
29.08 01
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1915
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87 4 - Laven-LI nå IF
874 - Herskind Boldklu
Virklund B - 8 74
874 - HA 85
SKS -874
874 - Engesvang B
Levrrng IF - 874
874 - Giessø UF
Gødvad GIF - 87 4
Laven-LI nå IF - 87 4
Herskind Boldklub - 87
874 - Vrrklund 8
HA 85-874
874-SK.S
Engesvang B - 8 74
874 - Levrrng IF
Gjessø UF - 874
874 - Gødvad
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Carlsberg Pub Cup 2001
Lørdag den 1. september afholdes igen årets jyske
semifinalerunde af Carlsberg Pub Cup på Silkeborg Stadion med B74 som arrangør
Der vil deltage 8 hold fra Jylland og Fyn,
som skal kvalificere sig til stævnet gennem
nogle indledende runder, der afholdes rundt
omkring i landet.
B74 håber igen i år på en god og indbringende dag, og da stævnet i år afholdes
om lørdagen, forventer vi os en bedre tilslutning og opbakning fra vores "lokale" publikum.

Da der samme dag endvidere spilles landskamp i parken, vil der blive mulighed for at
se kampen på storskærm i klubben efter stævnets afslutning.
Så afsæt allerede nu lørdag den I. september i kalenderen og mød op på Silkeborg stadion.
Spjald

Ingen
Hjejle Cup
2001

B 0 L D

874

KLUBBEN
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Det er med beklagelse vi må konstatere, at 874 desværre er nød til at aflyse årets Hjejle-cup.
Da DBU i den pågældende weekend
har arrangeret landskampe for U-17
hold på Silkeborg stadion og det ikke
har været muligt for os at finde andre
egnede steder at afvikle turneringen,
føler vi os nødsaget til at aflyse Hjejlecup 2001.
Der skal dog ikke herske tvivl om, at
874 igen er på banen og klar med
Hjejle-cup i år 2002.
Da Hjejle-cupen jo fungerer som
træningsopstart for efterårssæsonen for
alle klubbens hold, bliver det altså nødvendigt for de enkelte hold selv at finde
alternative træningsmodstandere før efterårssæsonen.
Spjald
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Ude eller hjemme. PC eller Mac.
Jyske Netbank er åben for alle
Prøv en demo på www.jyskebank.dk

(') JYSKE BANK

W'INTER

. BØGILD SPORT

Det handler 001 at være

TRYG
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Øv-bøv far: Jeg har bare tage din plads..... .

Så velassorteret et køleskab imponerer
tydeligt Lars BR.

... øv, de voksne vil også med på billedet.
Gnæk-Gnæk. Kom med
mig en tur i Sumpen, fars
egen lille mariehøne ...
Og så stiller vi op for fotografen ....

Og Familien Adams
kiggede forbi.

Åh, frihed, åh friheden .flyver. ....
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Marienlundsvej 338
Tlf.: 86 81 53 57

Kresten Knudsen
Frejasvej 90
8682 62 53
kresten.sand@mail. tele. dk
Christian Simonsen
_., Skovløbervej 24
86 80 13 91
christian.simonsen @mail.tele.dk
Thomas Herlev
Vestergade 63, 2.
8682 45 36
thomas.herlev @adr.dk

e-mail : silkeborg @b 7 4 .dk
hjemmeside: www.b74.dk
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Formand Chr. Simonsen
Kasserer Per H. Jensen
Frederiksberggade 56 si.tv.
86 82 3449
per.h.jensen @hatteland.com
Stephen Knudsen
Sanatorievej 14
86828139
Jens Kristian Hjorth
Bindslevs Plads 18
86816517
jih @carlbro.dk
John Pedersen
Dalvejen 15
86812770

Morten Herlev
Kærsgårdsvej 4
86 81 10 47
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Formand Finn Herlev
Aabenraavej 83
86 80 06 05
herlev@private.dk

Morten Risvig
Tyttebærvej 358
86 84 55 57
mori@tdk.dk

Kasserer Lars Nielsen
Mysundevej 15
8681 4806
kkj @uv.silkehs.dk

Claus H. Jensen
Håndværkervej 105
86 82 75 88
claus.jensen @raadhus.silkeborg.dk

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

Anders Kjeldsen
86 80 3160
Frank Sørensen
4092 86 39
Peter Villadsen
Drechselsvej 2A
868039 08
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8684 58 04
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Udgårdstoften 22
86 815737
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Kresten Knudsen
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Sam Mulle Demirel
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86 80 52 92
John F. Jensen
A. Andersensvej 228
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Dave Green
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20 27 52 75
david_J_g @hotmail.com
John Zack Sørensen
Vestergade 67 A
86816001
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