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Spørgeskema til vore 
sponsorer 
Som nogle husker gennemførte vi sidste år en spørgeundersøgelse blandt vore n11111 gl' .~ prn1 
sorer. Vi fik svar fra mere end halvdelen af sponsorerne og fik helt konkrete fors lag, so111 
alle vil indgå i vores bestræbelser på at gøre det bedre at være sponsor i 874 - gerne 111ed en 
økonomisk sidegevinst til 874. Nogle af de muligheder, vi håber at kunne tilbyde er: 

- at sponsorsamarbejdet kan udbygges til også at in volvere 874 s hjemmeside 
www.b74.dk - eksempelvis med mulighed for link til vore sponsorers egen hje111111e
side, bestilling af varer og/eller tjenesteydelser og 111 eget mere 

- leje af klubhuset med be111a11ding. Evt. so111 el lot1ilorrm1i.:c111('11/, l11•or IJ7·1 .wi1:1:crjin· 
både husly, mad, musik, bemanding og 0µ 1yd11i11g. 

Vi vil i den kommende vinter arbejde med nogle al' de lunker, so111 11 11d l·r~111•sls1: 11 li 11r brugt 
på banen. 

Tak til de mange sponsorer, som deltog i undersøge lsen. Som lovul vil l'll 11 I dl' .~ p1111 so rer, 
som besvarede spørgsmålene modtage et par fl asker god r11dvi11 . V1 11111 1111!111hhl'! 

SILKEBORG GULVBELÆCNIN(; 

blandt de mange tilbagemeldinger. Tillykke til Si lkeb\lrg (i11lvh ·l1q•,111 111 '. V1 11 1·11 ·1 pii vej . 

2 

/tJl 'l//(l//(l .fi11n 

Træning indendørs! 
Håndboldtræningen går i gang i september måned. Vi har i !Ir flk l 

en tid fredag fra 20.00 - 21.30 i Hal A i Silkeborglwllem e. 
Det er naturligvis håndbold-afdelingen, som har førsteret til denne 
træningstid. Håndboldspillerne disponerer over haltiden i de lige uge1· 
Vi har imidlertid erfaring for, at håndboldafdelingen ikke kan bruge 
haltiden hele sæsonen, så der vil sandsynligvis være mulighed for, at 
træningstiden på et eller andet tidspunkt bliver udlånt til indendørs 
fodbold. Thomas Herlev vil i givet fald være indefodbold-koordinator. 
Normalt går det fra mund til mund, men vi vil samtidig ajourføre 
hjemmesiden, så alle får besked om, når/hvis der bliver inde-fodbold i 1 

874. 

/0/'11/(///d /l1111 
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"Klubbehs bedste 2Lhold" 
Vaf dyn~~it~r~ngere i s9;~rne ~edr~ ~~d §M-;inder~e ~J 99~; 
V~.r håndboldpigernes OL-vindere i 1~~6 bedre end holdet iz~oo. 

Deler naturligvis ikke muligt atsvar~ entydigt på diss~ ~pØrg~fuå). 
Def.f?r e .. f. påst!?denom, ~.~ B?4'~ ~n~~thold ann?. 2001 er klu~~en.~ 
hidtil be~ste a~deth?.ld og~å svær .. at argum~ptere Jor. S~eciel~\pår 
ma.n kigger på ... stillinge~, . hvor .~.~ ligger mi?t) ræ~ken uden udsigt > 
til at være me9. i toppen-.. og derme~ ~amv~r omoprykping\ 

Vi vover alligevel påstanden, idet holdet i efteråret består ~~ . 

nogle dygtige 1;1nge mæng ! suppleretwed ~t par gamle garv:~~e i 

rotter. Holdet spiller godt fodbold og formår sawtidig at spiH~ soni 

et . hOld. J)~t g~r lidt ~~a;r~~re en~ . vct~~a?M!9~!J)~rud~;~r ~~f\~.~ 
ud til at hygge sig sammen. Oe fleste af spillerne er gode nok til at \ i 
gå .~nd p~ første~old.et so.!" f val~fic~fe~~ a~~~~re, \~vis 
behov for udskiftning. 

J)et,te •• e~ hel~afgør~nde !?r .. fø~st~hol.~~t~ .~~fces i .. !n~·~Gærep~~ 
s~Son. Hvis vi formår at holde sammen på spillerne, kan vi 

f?~~ent~•' · at a~~~t.h?l~e~ ! .. ?a;~.t~<~a;so, vi! ~.l~~d.~\~i? i >< / . ./ 
oprykningsstriden. Hele denne positive sportslige spiral, vil · 

nat~rlir'i~ også s.miite af. på kl~~be~s3'. h?I~~ så~ve~ ~e~. · 
Måske vi kan fejre 30 års jubilæum [ 2004 med et serie 3" 
4. og et serie 5 hold??? < / . . 

Store alhbitiOner for en klub som B74??Ja'"- måske. 
noget at h~ve optimi~mcn h 

Konenmed æggene vil nogen dhstesig tiLat sige?? Ja -
nogen grine om et par år, men det kommer vi nemt over, 
joB74L> \ i // . .. < 

Måtte vi slutte af med et fromt ønske. Defer sgu på tide at 
Købman.~en bliv:er erstattet!. Da )Jjarne D. ?gså. ~~r ug~rYf!r~rsk~ 
om at trappe ned, må vi gøre en indsats for at skaffe et par upge ·. · 
målmænd til at stå for klubben de 

Oer fuå være nogle emner, som 
B74's eksistens! HER KAN. •. DU HJÆI.,-PE!! 

Held og lykke med afslutriing~n af sæ~.<men. 
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Carlsberg Pub Cup 20() l 
Lørdag den I. september blev årets jyske 
semifinalerunde af Carlsberg Pub Cup af
holdt på Silkeborg Stadion med 874 som 
arrangør, og hvor Carlsberg i år var repræ
senteret ved områdeleder Carsten Jørgensen. 

Der var 7 hold fra Jylland og I fra Fyn, 
som havde kvalificeret til stævnet gennem 
indledende runder, hvilket dog ikke afl1oldte 
to hold for helt at udeblive uden afbud. Hel
digvis ramte afbudene hver sin pulje, så stæv
net kunne afvikles efter programmet bare 
med færre kampe. 

Da de sidste tre års vinder a r stæv net 
Vagns Krostue, Brande, ikke havde kval i fi 
ceret sig, skulle der i år findes en ny delta
ger til finalekampen i Parken cl . 30/9-200 I 
mod en øst vinder. 

Stævnet startede kl. 11.00 med pulje
kampene og kl. ca. 15.00 var der semifinaler. 
Den ene semifinale bestod af sidste års 
finaletaber Train, Århus, mod Mallorca Bar, 
Aalborg. Train vandt kampen sikker 4-1 med 
den tidligere proffer Torben Piechnik som 
målsluger med 3 scoringer. 

Den anden semifinale havde igen i år del
tagelse af Wheels, Esbjerg, som skulle op 
mod Cafe Svej , Århus. Kampen var meget 
jævnbyrdig og hård, og der blev til tider spil
let lidt rigelig med musklerne. Resultatet 

blev retfærdigvis 1-1 og s;i skul li.: 1111111 di 
rekte ud i straffesparkskonku1Tcncc 11 . 

Her viste Wheels sig som de mcst ko ld
blodige og var hermed klar til finalen mod 
Train, som de i den indledende puljekamp 
havde spillet 0-0 med. 

I finalen var Train dog meget opsa t p:'I at 
gøre det bedre end s idste år, og da Wliccls 
samtidig var kørt træt cficr dcn h:1rdc sc rn i
finale, vandt Train kampcn sikk crt 3-0. I ler
med var de klar til dcn store k:1111p i Parken 
til coachcn Petcr Tn111c 's storc licgcjs tring. 
"Nu skal hold ct ligc ro1st: ·rkcs lidt med 
Frank Pi11gcl og ll ri1111 l.11 11d111p, s11 g:i r vi sgu 
helc vejen til tl l!)jll' 11 ," 11d t11 lt · li an glædes
strålcnd e. 

Vi :i11drc gik gl1l·d1:ss t1 lendc ind i klub
bc11 li.i r ut su 1)11111 1111 1!- l11 111111cta;vc Nordir
land , 111 e11 , 111e11 """ 

Der skal til s li1I lyd· 1.: 11 sto r tak til de 
mangc f"ri vill igc lij1l·l1 wrL' 111ed Fubs, Svenne, 
Bislcv og C' l11: f\.: 11 i ' pidsl· 11 li. ir deres store 
indsats i forhi 11d 1.: lsl' 111 ·d 1rl"vi kli11gc11 af stæv
net, sorn dcsv: ·1Tc il'L'll i , r v1 1r meget tynd! 
besøgt til skuern1a:ss i •I. 

Hilsen Spjald 

4 RIPOSTEN - OKTOBER 2001 

pub 

B 0 L D 

874 
KLUBBEN 

Bindslevs Plads 18 
8600 Silkeborg 
Tlf. 8681 1969 

Qe//~aa~~ 
KUNSTHANDEL 

v/ Henrik Fjeldgaard 
Nygade 26 8600 Silkeborg 

SPECIALFORRETNING I 

INDRAMNING 
Byens specialforretning rned 

plakatkunst. litografier 
sarnt indrarnning 

Ingen opgaver er for små 
eller for store! 

Fagmanden giver dig en 
professionel rådgivning med 

netop din indramningsopgave. 

Stort udvalg et elumlnlums
og t..-protller 

TLF. 86 82 24 50 
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Silkeborg - en øjebæ 
Det er vel alment accept
eret, at Silkeborg er en 
smuk og dej 1 ig by. Når jeg 
hører fra folk herovre i 
Staden, atjeg kommer fra 
Silkeborg, er de ved at 
falde i svime. "Der er jo 
ih og åh så dejligt". 

Det er der da også, men 
har De - kære læser -
kigget Dem lidt omkring 
på deres gang i byen og 
prøvet at abstrahere fra 
de smukke omgivelser byen 
ligger i og koncentreret Dem om 
at se på selve byen Silkeborg, så 
kan man kun komme til en konklu sion : Byen 
er grim! 

Lad mig give nogle eksempler: 

#Torvecentret, et overflødigt monument 
over en provinsbys drøm om at have et 
stort indkøbscenter ligesom de store 
byer. Konsekvens: Frirummet omkring 
kirken smadret. 

# Føtex på Torvet: Del kan godt være, at 
del ikke er så grimt, som det var engang, 
men derfor er det altså ikke pænt! 

# Østergade-krydset: Behøver jeg sige 
mere? 

#Gågade-systemet: Silkeborg er ligesom 
andre nye byer som Esbjerg og Herning 
præget af et totalt charmeforladt gågade
system, der bærer præg af, at de er teg
net af en arkitekt, hvis eneste redskaber 
var en blyant og en lineal. 

# Indgangspartiet til Silkeborg Stadion: 
Var alle pengene mon brugt til tribuner, 
da pladsen skulle anlægges? 

# Den totalt håbløse udnyttelse af area-

lerne ned til Silk ·boq I 1111j' s111n ·d 
Rådhuset og .l ys h. · ll u11 k, d 1,; r 
optager al pladsen . Ta;11 k, hv:i d 
al denne plads kunne være brugl 
til til glæde for almenvellet. 

Der er da ingen tvivl om, al byen 
generelt er blevet mindre g rim de 
senere år. Tå rnet over Maias, del 
generelle ansiglslø rt ar midlby
ens butikker m.v. Men godt er 
del ikke. 

Ekstra 131 :itkl h:ivde for et par år 
s id1,;n en ko11kmre111.;e om Danmarks 

s lø rs le .ij1,; b< ·, I< ·s: Danmarks 
grimmeste by. I ler v11r S il keborg stærkt med i 
opløbet, si\ jeg er jo ikke he il a lene med mine 
ho ldninger. 1)1,;1 bl 1,;v dog fo rlj enl Aalborg, der 
vand! : Bye n, de r s uvera:nl byde r på flest 
arkil ekloni ske og hypl nnmæssige katastrofer. 
Nilr de l e r sug l, s1~ h<1r byen dog f.eks. et 
ganske hygge! igt og snocl gl1gade-system, der 
bærer pra:g ur, :il byen ha r en hi storie. Det har 
Silkeborg ikke, og del ku 11 der j o ikke laves om 
på. Men alli geve l. .. 

Dctle er ikke dec ideret la;nkt som et indlæg 
for at svine ilkebo rg til. ' 0 111 en pendant til 
nogle af holdnin ge rn e i d e n ve rse rende 
flygtningedebat , så er de r no k nog le der vil 
sige: "Hvis du ikke bryder di g om del, så bli v 
da væk. Du skal sgu' ikke kriti sere os!" 

OK med det, men mine konklusioner vil 
dog alligevel være disse: 
- Bare fordi noget er grimt, kan man jo god I 
holde af det alligevel. Sådan er vi jo f.ek s. 
mange, der har det med Mureren . 

- Husk nogle gange p<1, al selvom S ilkebo rg 
på mange måder er dejli g, sil lwr <kn nllså 
ikke alt. Til sommer har den r.1,; ks. ikke l<c n
gere et superliga-ho ld ... 

./1•11.1· lli •m 1'1; /)iævleøen 
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aasu 
HÅR UP 
AUTOCENTER 
POUL KNUDSEN 
SILKEBORG 
86846411 

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. 

RIPOSTEN - OKTOBER 2001 7 



Palle (er ikke) 
alene i verden 
Det sker næsten ligeså sjældent, som at Mojn 
giver en omgang, at der kommer store åben
lyse talenter til vores lille klub. Sidst det 
skete, var da undertegnede brødre startede i 
foreningen. Nu er det imidlertid sket igen 
(ikke at Mojn har givet en omgang!). Endnu 
et talent er kommet. Han hedder såmænd 
Palle. 

Palle har trådt sine fodboldstøvler skæve 
i skidtfiskenes hjemstavn, Esbjergområdet. 
Nærmere betegnet: Sædding-Guldager. Fak
tisk var han omegnens svar på Mark Spitz, 
ikke fordi han svømmede specielt godt, men 
fordi ungersvenden mindede om svømme
legenden. Rygtet siger, at det var derfor hans 
pige, Karin, faldt pladask for ham. 

Palle valgte altså fodbolden. Hans uddan
nelse - og konens også - bragte ham imidler
tid til Silkeborg, hvor han i første omgang 
trænede med oppe i Funder og spillede kam
pene i SGI. Hurtigt stod det dog klart for 
ham, at det var uholdbart, og at han egentlig 
gerne ville trappe ned. Så hvad gør en pæn 
ung mand med indsigt i cyberspace så? Jow, 
man slår op på Nettet og finder den mest 
opsigtsvækkende fodboldhjemmeside i 
Silkeborgområdet: B-74's! ! 

Sådan startede det hele. Rent fodbold
mæssigt mener Palle, at han sagtens kunne 
blive bedre teknisk, men at hans force lig
ger i det løbemæssige og fightende, og at han 
ved særlig festlige lejligheder er god i ba
ren. Han er dog klar over, at det ikke er hos 
os, at han skal forbedre sin tekniske formåen, 
men nok snarere udvikle sit barinstinkt. For 
det er også det, han er gået efter i sit klub
valg: at der lægges vægt på den sociale side af 
fodboldspillet. 

"Og det er der masser af i 8-74" , udtaler 
han til de to ihærdige reportere. 

Palle mener også, at begge de hold, han spil
ler på (serie 4 og OB a) er homogene hold med 
potientiale til at rykke op (her kun serie 4) og 
forblive i serie 3 (for en gang skyld). Nøjagtig 
som hans hold i England, Man. U (de vil også 
have mulighed for at klare sig i serie 3). 

Der er dog en ting, som irriterer Palle lidt i 
klubben. Han vil nemlig ikke kunne kende 
Herr Formanden, hvis denne skul le have for
vildet sig ud i klublokalet en dag. Dette kan 
måske lade sig gøre, efter at han har læst 
indlægget om se lvsamme formand andet 
steds i bladet. Næstformanden derimod er 
jo ikke til at komme udenom, hvis han altså 
vender siden til , så ham kender han. 

En ting er alle tre enige om. Søren Bauer 
er IKKE Guds gave til fodboldspillet. Meget 
begrænset løbepensum og hårpragt. Men han 
har det sgu med at stå de rigtige steder de 
rigtige tidspunkter. Og det er jo ikke at kimse 
af. 

Efter en hyggelig halv time i se lskab med 
Palle og nogle kolde bajsere siger vi tak for 
interviewet ved at give Herr og Fru Palle 2 
gratis billetter til afslutningsfesten - med 
håbet om at vi kan kombinere det med en 
oprykningsfest. Parterne skiltes hurtigt i 
væmmelse, da Mureren trådte ind i lokalet 
med WBA's nye udebanetrøje på sin på en 
gang spændstige og hæ rdebrede Adoniskrop. 
Det sidste Palle sagde, da han g ik ud til sin 
bil var: 

"Hvem pokker er Wes t 13romwich?" 

Mørk og Fubs 
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Den der smør' godt, kør' godt!! Et blik ind i den sønderjyske pit" 
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". og Bertel.fik 
lov at vinde. Så 
var han glad 
igen. 
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TIETGENSVEJ 30 
8600 SILKEBORG 

MALERARBEJDE 
af enhver art 

Udlejning af lift 

TLF. 86 80 30 88 
Telefax 86 80 30 89 

expert 

10 

BODEGA 
SILKEBORG 
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DINER TRANSPORTABLE 

Vestergade 73, Silkeborg 

TLF. 86 82 94 15 

VESTERGADEHALLENS KIOSK 
v/ Charles Døssing 

B A N I< 
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Bakke - Grillen 
Århusbakken 

Århusvej 52 
Telefon 86 82 22 45 

86 813089 

KAJ JØRGENSEN 
Ma~i~h~j Murerfor~etning 

· .. Solhøjsvej 110 8600 Silkeborg 

.-PP~ 
Alt murerarbejde udføres 

y ygninger ·yUt:Jygninger • Repalfltioner 
· · Storm- og forsikringsskader • Isa-kærn 

Dansk Arkitekt- & Ingeniørkontor af 1945 AIS 
Ballevej2A 

40 29 14 11 - 86 81 15 04 Telefon 8682 2499-Fax 8680 3818 
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TIKKEN 
NYGADE 41, 8600 SJLKEBORG . TLF 86 80 06 22 
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Faktisk havde Hussie vist nok 
indleveret et par billeder.fra 
kampen, men de er åbenbart 

bortkommet under den 
hektiske redigerings.fase. Vi 

fandt disse spændende 
billederfra kampen på en 

indisk hjemmeside ... 
(Det forklarer også 

billedkvaliteten, som må have 
lidt under den lange rejse) 

Slip~edreng i røg og hamp 
Mange en politiker havde diskuteret og haft 
deres forskell ige meningerom emnet, som man 
nu skal have på korrekt politisk maner. 

Dagspressen og den lokale befolkning havde 
også haft deres besyv med i sagen og endelig 
skulle Kina, grindehvalerne og rejepillerne i 
Grønland også høres i sagen eller tilkendegive 
deres mening. 

Uundgåeligt var det dog at stoppe de 2 Serie 
4 hold i fodbold, nemlig Grønland og Tibet. 

D. 30 juni 2001 var den store dag så endelig 
kommet i hus, hvor slaget om Verdensherre
dømmet i serie 4 fodbold skulle foregå på 
Vanløse Idrætspark. Et meget storslået stadion 

alla Silkeborgs i slutningen af 70erner med 
plads til flere tusinde (ofte er der bare 200 -
300 faste patrioter, der keder sig bravt en 
lørdag eller søndag eftermiddag). 

Undertegnede ankom til arenaen kl. 14.36 
(kampstart kl. 15.00 ifølge den udleverede bil
let) og blev mødt af et hav af mennesker, på 
størrelse med Grønland, i alle mulige og 
umulige påklædninger, dog alle kendetegnet 
ved Grønlandske eller Tibetanske flag og ko
stumer. Yderligere et kendetegn for denne 
horde af mennesker var, at hovedparten ikke 
havde været i arbejde ej heller været udenfor 
en dør i flere dage, måske uger, så det lignede 
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grangiveligt et folketingsvalg, hvor Soci 
drengene for alvor var kommet af læderet der
hjemme for at støtte deres elskede parti I hold 
i dagens anledning. 

I indgangen til stadionet var der nogle store 
Bøffer, der skulle agere kontrol og sorterede 
alle flasker, knive og ligende fra, dog heldigvis 
ikke hash piber og andre rygeredskaber, da de 
skulle bruges senere, så der kunne komme godt 
fut i feje møget. 

Selve arenaen var der allerede godt fyldt 
op, men det lykkedes Slipsedrengen at komme 
de små l 00 meter op ad langsiden, så han 
havde et godt udsyn til banen og den 
nærliggende bar. På de små l 00 meter var der 
ellers placeret et større antal hvalfangere eller 
i hvert fald efterkommere af det meget stolte 
folk. Jeg var altså havnet på den grønlandske 
"tribune" (træ stillads). Det så ud til at blive 
en spændende eftermiddag på Vanløse 
Station .... 

Da kl. kom tæt på de 15.00 skulle kampens 
igangsættes, men hvad var nu det? Den blev 
udskudt i ca. 20 min, da der var mange, der 
ikke var helt kommet på plads på Vanløse 
Idrætspark. (det har jeg da lige vel aldrig 
oplevet før , men så var der jo lige tid til endnu 
en pilsner fra den nærliggende bar, hvor der 
var begyndende kødannelser .. . UHA.) 

Det kan indskydes, at der var solgt 3. 000 
billetter i forsalg, men totalt var der ved kamp
start over 10.000 velforberedte øjne (rigeligt 
med øl), der havde rette disse mod grønsvæ
ren. 

Kl. 15.20 + 5 min. gik braget så i gang, og 
jeg skal nok indrømme, at der var knald på. 
Det mindede mest om en lilleput kamp, da 
alle ville gøre deres bedste uden hensyntagen 
til de tidligere på dagen oplyste defensive 
pligter og aftaler. 

Derfor måtte Hr. Sepp Piontek lige tage et 
par ekstra sug i piben (lige som Hr. "gamle" 
Larsen gjorde i de gode gamle dage i SIF), da 
Tibet bragte sig vel fort.i ent foran I - 0 i l. 
halvleg - sikke en overraskelse. 

I 2. ha lvleg var der heldigvis kommet mere 
skik på Hr. "a ka sut" og Hr. "kik i kut", så 

det stjernespækkede grønlandske hold spil
lede de stakkels tibetaner ud af banen og vandt 
4 - I. 

Der var bemærkelsesværdigt mange dansk 
klingende navne på det grønlandske hold, så 
man kunne godt mistænke dem for at have 
" lånt" et par eller flere fra Vanløse og omegns 
serie 3 og 2 hold - man skal sgu holde ørene og 
øjnene stive for at følge med. 

Dette var dog et problem blandt flere af 
tilskuerne i 2 halvleg, da den meget stærke sol 
og de " få" fadøl, samt små rygepauser havde 
indfundet sig i dagens løb. De var jo ligefrem 
visse, der var påvirkede - sikke noget.. . Dette 
resulterede selvfølgelig i, at flere måtte på 
banen iført bar røv og viklers (Lal), hvilket 
ikke var det kønneste syn, men sjovt var det. 

Afandre festlige indslag kan nævnes mellem 
50 og I 00 forsøg fra 20 entusiastiske tilsku
ere på at lave "bølgen" og til sidst blev det 
grønlandske hav så endelig sat i gang efter få 
minutter. Undertegnede havde selvfølgelig 
intet med denne sag at gøre, da det jo ikke er 
korrekt ifølge side 12 i Emmas kære lærebog. 

Sluttelig er jeg godt klar over, at der ikke er 
berettet så meget om selve kampen, og det er 
der 2 årsager til. Den ene er, at kampe mellem 
874 og himmelhundene I baptisterne fra 
KFUM (dejlig klub) et mindst lige så 
interessante og sikkert meget mere velspillede 
(hvad kanjeg huske!!!) end sådan en gang I... 
jeg var vidne til d . 30 juni mellem 15.28 og 
17.14. 

Dog er den helt afgørende grund/faktor, at 
tilskuerne til ovennævnte brag var bragt af 
hus, da alle var klar over at man aldrig vil 
opleve noget Iigende, hvilket jeg gerne vil 
skrive under på. 

Det var en ren folkefest hvor alle var glade 
og tilfredse om så kampen var endt 0-0 eller i 
det he le taget aldrig var blevet fløjet i gang. 
Der var altså dømt fest hele dagen og sikkert 
også et par dage efter for flere individers 
vedkommende. Jeg skulle bare til grill arran
gement ved mig selv som vært- jeg "tror" nok 
det var en god aften . 

Hussie 
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Poseinandens sang 
Det er ikke kun ude i den rigtige verden at der 
findes posedamer og posemænd. Vi har så 
sandelig også en i klubben, omend benævnel
sen mand måske er en smule overdreve t. 
Denne muleposebærende, let skrutryggede og 
stækkt grånende herre er faktisk vores 
formand!!! 

Portræ(fotos fra Jyske Banks og 
Ripostens fjernarkiv 

Finn Herlev reagerer han på, samt Finne, 
formand Finn og i helt grelle og feststemte 
tilfælde kan han også løfte de buskede øjen
bryn, hvis man kalder på 'Finne og apparat
svømning'. I min research stødte jeg faktisk 
allerede på hans navn blandt stif.terne af 
klubben i øvrigt i tæt samarbejde med hans 
store storebror Kelle (Peri mellem gamle 
B74'ere). 

Finn arbejdede sig støt og roligt frem i 
hierakiet i klubben og det ultimative skridt 
tog han da han gik fra kasserposten til at 
overtage formandsposten efter organisations
planernes ukronede konge, Niels-Henrik. Før 
og også lidt imens, han startede sin admini
strative karriere, var han topscorer på vores 
eneste hold dengang. Finn var en stor fod
boldspiller med en forfinet teknik og stort 
overblik (siger han selv). Nå, nok om han 
sportslige karriere , for det er rent admini
strativt han har slået ti I. 

Det er et uomtvisteligt faktum, at Finn har 
gjort klubben til det den er i dag. Jeg kan 
ikke huske alle de fremragende ting Finn har 
gjort for klubben og vil da heller ikke til at 
nævne dem her, men en ting vil jeg dog kort 
berøre og det er, at det er Finns store for~je
neste at vi i dag har det klubhus som vi har. 
Der er i mit sind ingen tvivl om , at netop del 
har gjort, at klubben rent faktisk eksisterer i 
dag. 

Personlig har jeg også haft den ære at være 
næstkommanderende i Finns lille admini
strative hær. Og det har altid været en for
nøjelse. Finn forandrede sig dog i den tid, hvor 
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vi var i bestyrelse sammen. I starten var han 
meget opmærksom på (for at sige det mildt), 
om vi fulgte op på vores opgaver og gjorde 
det ordentligt. Senere måtte han dog erkende 
at det nok gav ham lige lovligt meget arbejde 
og han måtte så afvige fra parolen: tillid er 
godt, kontrol er bedre. Finn blev meget bedre 
til at stole på sine folk og det gav ham også 
lidt mere tid. Denne brugte han bla til at få 
endnu flere børn udover de to han havde i 
forvejen . Det gav ham også den fornødne ro 
til at etablere et helt normalt (så normalt det 
nu kan blive når Finn er den ene part) 
familieliv, sammen med sit livs udkårne, Lotte 
Lamselår. 

Det er nu blevet til 25 år i 874's bestyrelse 

Finns hjerte har altid 
banket særlig meget for de 

små i san?fundet .. 

og vi og Finn nok også, må jo nok desværre se 
i øjnene at han ikke holder evigt. Men frygt 
ikke, sønnerne Thomas og Morten er kørt i 
stilling til at overtage kommandoen i 874, så 
familiens indflydelse er sikret i mange år 
fremover. Til slut skal jeg lige nævne, at der i 
forbindelse med Finns 25 års jubilæum i 
bestyrelsen vil blive afholdt en reception i 
klubben, lørdag den 17. november, kl. 13.00. 
Herom senere. 

Tak for et stort stykke arbejde og for et 
fremragende samarbejde. 

Dette er skrevet i stor respekt og kærlig
hed til dig Brixtofte, sludder Finn. 

Mørk 
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Riverboat 2001 
Årets Riverboat blev rekord kunne man 

læse i Midtjyllands Avis i dagene efter jazz
festivalen. Flere besøgende og større over
skud. Men hvad med B74s telt på Nygade? 
Kunne vi leve op til disse positive meldin
ger? Del er altid spændende at lave regn
skab efter el stort arrangement - specielt 
fordi regningerne kommer dryssende flere 
dage og uger efter arrangementet. Bedst som 
man tror, regnskabet kan afsl ultes dukker 
en ny regning op. På nuværende tidspunkt 
(25.8.) venter vi stadig på en tilbagemel
ding på et ødelagt højttalerstativ. Koster det 
2.500,00 kr. for et nyt, eller kan vi nøjes med 
800,00 til nogle reservedele? Dækker forsik
ringen eller ej? Spørgsmålene er endnu ikke 
besvaret, men ser vi bort fra denne "detalje", 
kan regnskabet gøres op ti I el overskud på 
lige i underkanten af 14.000,00 kr. Dette tal 
er næsten det dobbelte af sidste års over-

skud og må betegnes som tilfredsstillende. 
Pengene falder på et tørt sted, da vi som be
kendt er ved at fordoble antallet af toiletter i 
klubhuset og lave et vaskerum til gamle Ris vig. 

Meldingerne fra de "ansatte" (frivillige) har 
været positiver. Der har været stor opbak
ning til den lidt strammere måde at styre 
begivenhederne på. Carlsberg har udtrykt til-
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fredshed. Del samme har Jan fra Mainstream. 
Han har allerede nu tilkendegivet, at han er 
med til næste år, hvilket vi er meget glade 
for. 

Nu skal vi have dette års arrangement eva
lueret i løbet af de kommende måneder. Der 
vil a ltid være punkter, hvor tingene kan gø
res bedre, men i det store hele er vi tilfredse. 
Priserne vil næste år følge priserne fra de 
andre telte. Det vil a lt andet lige kunne for
øge resu ltalet. 

Der skal lyde en stor tak til de mange fri
villige - både medlemmer og deres bedre 
halvdele saml familie og venner. Uden jer 
ville det ikke være muligt for B74 al vise 
flaget ved et af byens mest traditionsrige ar
rangementer. Vi er stolle af al være med. En 
særlig tak til Chresten Bertelsen og Christian 
Købmand, som trak et stort læs. Det samme 
gjorde mange andre 74'ere. Mange tak til 
alle. 

Også tak til Jan Ahlers, som vi nu har haft 
el samarbejde med i nogle år. Til stor gavn 
for B74 og forhåbentligt også den anden vej. 

Vi håber at alle er klar til at give et nap 
med i 2002. Vi satser på al gøre det endnu 
bedre. 

formand jinn 
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NYT DYT 
Efter et besøg i det gælliske Irland er deres 
udsendte kommet i tvivl om veteranholdets 
spillestil ? 

Italiensk eller brasiliansk spillestil er una
turligt for veteranholdet - tankerne går nær
mere til australsk fodbold. Tidligere blev 
straffefanger fra det engelske kontinent sendt 
på uanmeldt ferie til Australien og log der
med den gælliske fodboldstil med sig. Med 
lidt få ændringer kom australsk fodbold til at 
ligne veteranholdets spillestil - eller var det 
omvendt ? Kom hønen før ægget eller?? 

Nok om det, som "Uffe hin Spage" vil sige: 
"Jeg er ligeglad med hudfarve,religion, holdle
der eller spillestil, bare jeg er med". 

PK (ham med superligalønnet privat gart
ner) vil nok være tilfreds med ikke at have 
transpireret i en hel kamp, hvis bare frisuren 
var intakt. 

Majoren ville gå fra kampene, som en glad 
finsk orne, omgivet af I 000 søer, hvis han 
kunne pådrage sig et blåt kampmærke. Dette 
vil dog ikke kunne finde sted pga. hans trang 
til støttebind,benskinner og hoftebeskyttere 
- faktisk er kun næsen fri. 

Hans Jørgen er nok den eneste, der forstår 
gællisk ( on-he-Pier), da sønderjysk og gællisk 
har samme sprog som fodboldslægt , men den 
typiske ebbe og nod frisure kan ingen tage fra 
ham. 

Nej, så hellere Kræn, der blodig, humpende, 
svedig og næsten altid glad efter kampene 
svinger "A old Pai! Guiness" forbi drøblen 
tilsat I pind med ild i. 

Jan og Sigge, der er opbygget over samme 
læst hos Monberg og Thorsen, kunne godt 
bruge deres kroppe som skabeloner til de nye 

Majoren kort "'fier han pådrog sig 
karrierens.første blå mærke: 

forbrugervenlige Guiness ølglas, s' følgelig med 
lidt moderate ændringer - folk skulle gerne 
kunne holde om dem - for det kan mod
standerne ikke (og heller ikke tilskuerne). 

Hønse vil gerne have kampene afviklet i 
god ro og orden tilsat overblik og aero
dynamisk hår. Uanset hvor hårdt han går til 
den vil han altid blive betragel som sød, idet 
han på den ene balle har fået tatoveret: 
"Hermeselas" .. . , men han er god at have med, 
da han både kan skrive og læse på økologisk. 

Bent, der som målmand har en flerårig HD, 
er nok det nærmeste man kommer gællisk 

22 RIPOSTEN - OKTOBER 2001 

fodbold. Knæhøje og syngende tacklinger i 
mandshøjde er rå hverdag for den store mål
mand. Med den højde må han se kampene fra 
et heil andet perspektiv - hvilket hans sup
pleant Morten også gør, hvis han ser dem -
det er sket. 

Søren F., der har en vis lighed med en kendt 
Asterix-figur og kæmper som denne, har 
Deres Udsendte set indtage op til nere na
sker trylledrik og deraf påfølgende skader, men 
som Søren siger: 

"En god gæller er en skadet gæller" (An 
Bharraigh Tinbhear Mor) - jo, der er krum
mer i den dræng. 

Rene Langvad, der har forlænget sin krop 

med et par Leasingben, har netop modtaget 
disse retur efter et langt udleje til fjernvar
men, der har brugt disse som hjørneskabeloner 
til deres nye familievenlige varmerør (kan ses 
på Sanatorievej). Han ser dog gerne rørene 
fremstillet i samme farve som hans hoved efter 
kampene. 

Jo, kom ikke her ! Gæve gutter er de og 
altid med et smil på, - MEN kæmpe med og 
uden gæller, det kan kun komme an på en 
prøve og det foregår ved Veteranholdes 
afslutningsfest, der i år holdes lørdag den 22. 
september i Oversumpens Festlokaler. 

Deres Udsendte 
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STILLINGER 
- hentet fra infosport.dk 5. oktober 200 I. 

SERIE4 

1 Silkeborg B 74 
2 Virf<lund B 
3 Engesvang B 
4 Silkeborg KFUM 
5 Sunds IF 2 
6 Thoming I F 
7 Funder GF 
8 FK 73 
9 Engesvang Fremad 
0 Heming KFUM 1 
1 Ø. Bording / Balle IF 

SERIES 

1 Ry SK 
2 Silkeborg B 

3 G"'dvad GIF 1 
4 Brædstrup IF 1 
5 Gl. Rye IF 
6 Galten FS 
7 Silkeborg KFUM 
8 Silkeborg B 74 

9 Silkeborg IF 
O Somng/Toustrup IF 
1 laven/Linå IF 
2 Silkebo B 78 

SERIE6 

1 Virf<lund B 1 
2 Lemming IF 1 
3 FK 73 2 

4 Silkeborg B 
5 Silkeborg KFUM 
6 IF Haurum/Sall IF 2 

7 Silkeborg B 74 

8 Gl. Rye IF 
9 Engesvang Fremad 
0 Silkeborg Kam. SK 2 
1 Silkeborg IF 

24 
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AFSLUTNINGSFEST 2001 
1 LUNDEN lørdag den 27. oktober 

Traditionel underholdning, afrikansk lotteri, negermusik og artige 
overraskelser. Kort sagt: SOM SÆDVANLIG (og det må være den bedste 
reklame for festen) 

Pris inkl. gourmetmiddag: 130 kroner 

Ølpriser fra dengang farfar kun var far: 1 stk. 10 kr. - 10 stk. 80 kr. 

Billetter sælges kun i forsalg. Henvendelse i baren. 

Mureren og Mother Alien 
Hvem husker ikke det pragtfulde veJr 1 

bededagsferien? Solen skinnede ned fra en 
sky fri himmel og 25 grader i skyggen, og hvad 
bruger man så tiden til på sådan nogle dage, 
hvor stort set alt er muligt? 

Ligger man på en drømmeseng i skyggen og 
sover til middag? Er man på tur med vennerne, 
hvor de kolde øl er i centrum eller på tur med 
familien? Ja, som sagt er mulighederne mange. 

Men lige tilfældig den ferie skete der også 
noget andet, nemlig en Alien-udstilling, hvor 
alle de originale rekvisitter, dragter og for den 
sags skyld de originale rum væsner, der er brugt 
i et utal af Hollywoodfilm, stod udstillet. 

Hvem kan modstå sådan en fristelse? Ikke 
Mureren og undertegnede. Så vi forlod hjemmet 
i højt humør, iført korte ærmer og trinnet før 
bar røv. 

Da vi ankom til Søholt-anlægget, så vi et 
sølvfarvet telt stå i alt sin pragt omgivet af
ja, jeg ved ikke hvor mange mennesker - et 
skud bliver l 0-12 stykker, som befandt sig i 
mild sagt afdæmpet sindstilstand. Det lod vi 
os ikke slå ud af og gik ufortrødent til 
indgangen - det var der bare dejligt ikke at 
skulle stå i kø. 

Vi kommer ind, og det ser faktisk ud til, at 
det er gratis. 

"Fremragende!" siger Mureren, samtidig 
med at vi vader ind i en tysker, der opkræver 
80 kr. pr. snude. Nå ja, det kunne det jo også 
være værre. 

Vi står nu i et stort set mennesketom! telt, 
hvor temperaturen lå og vippede meller40 og 
45 grader, indretningen bestod af forskellige 
glasmontre, hvor de originale tyske kopier af 
div. aliens og udstyr var i. 

På daværende tidspunkt går det op for os, 
at vi nok har fej !disponeret vores sparepenge, 
men nu var vi inde .. . så lad os få det bedste 
ud af det! 

Det var svært, men der var trods alt klistret 
en label over den tyske tekst, hvor på der 
stod en meget kortfattet dansk beskrivelse. 
Hmmm. 

Det absolutte højde punkt var Mother 
Alien, som efter sigende skulle være mere end 
6 meter høj, og effektfuldt iscenesat. Vi blev 
hurtigt enige om, at på en skala fra 1-10 
planeter, får denne udstilling en halv måne. 

Så til alle jer der ikke var der: Fortvivl ikke 
- jeres tid var med sikkerhed brugt bedre. 

F 
(F havde medsendt el glimrende foto af Mure
ren sammen med Mother Alien, men desværre 
har arkivet forlag! det. Redaklionen beklage1) 
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Afholdsmænd synes at dø ligesom 
alle andre, så hvilken nytte skulle 
det have at holde op med at drikke. 
A. P. Herbert, engelsk forfatter og 
parlamentariker, 1890-1972 

Af palmetræets og vinstokkens 
frugter skaffer I Eder en berusende 
drik og fortræffelig næring. Men, l 
troende, kom ikke berusede til 
bønnen, så I ej ved, hvad I siger. 
Uddrag af Koranen 

Al glæde uden spiritus er kunstig 
Albert Engstrøm, 1869-1940, svensk 
forfatter og tegner 

Alle private kartofler er 
hyppet. 
Nu må vi se at få snablerne 
dyppet. 
Skål for hver snabel 
der fik kolorit 
af at spejle sig dybt 
i en dansk akvavit. 
Halfdan Rasmussen 

Al spiritusnydelse i dette lokale er 
strengt forbudt undtagen i 
forbindelse med fisk. Som fisk regnes 
al mad undtagen pølse. Skulle pølse -
Gud forbyde det - blive serveret, 
regnes også denne som fisk. 
Opslag i svensk restaurant 

Alt der er sjovt i livet, er enten 
umoralsk, forbudt eller fedende. 
W. C. Fields, 1879-1946, amerikansk 
drukkenbolt 

Arbejde er de drikkende klassers 
forbandelse. 
George Bernard Show 

At drikke en dram er ingen skam. 
At drikke en pægl, den er fæl, 
at drikke en pot, det er spot, 
at drikke en tønde - det er at 
synde. 
Talemåde fra Vendsyssel 

At nogen kan nænne at sælle 
speritus. 
Storm P., tegner, forfatter og maler, 
1882-1949 

At ville indføre alkoholforbud i det 
20. århundrede er en omtrent ligeså 
pervers ide, som hvis et hospital ville 
afskaffe bedøvelsen. 
Jacob Paludan, dansk forfatter, 
1896-1975 

At vogte sig ville man godt forstå, 
hvis foran vinen kom hovedpinen; 
men altid kommer den ovenpå, 
og hvem kan tænke på den ved vinen . 
Digteren Emil Aarestrup, dansk 
erotisk lyriker, 1800-56 

Beruselse er som forelskelse. Har 
man ikke prøvet at være forelsket, så 
ved man ikke, hvad beruselse er. 
Anonym 

Bedre at dø levende end leve 
døende. 
Anonym 

Brændevin er aldrig så dyrt, at det 
ikke er pengene værd. 
Svensk mundheld 

Brændevin er alle lægemidlers moder 
og dronning. 
Thaddeus Florentinus 1223-1303 

Brændevin og frisk luft dør man ikke 
af. 
Dansk vending 
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Ude eller hjemme. PC eller Mac. 
Jyske Netbank er åben for alle 

Prøv en demo på www.jyskebank.dk 
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INTER 
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GOD TUR HJEM HÆRFUGLE 
Scenen er sat. Sidste runde i Faxe-Kondi
ligaen. Både for Faxe og for Faxe-Kondi
ligaen (forstod 1 den?) . SIF kan stadigvæk 
nå en andenplads, mens landsbyholdet -
sidste års guldvindere - må den tunge gang 
ned i første division. 

Det er også en lidt sorgens dag, da vi et 
stykke tid, indtil Herfølge rykker op igen, 
for det gør de jo, gør de ikke ?, må und
være vores hyggelige sammenkomster. 

Vi har fået en henvendelse fra Hærfugl
ene om de må besøge os. Selvfølgelig må 
de det. Det er jo ikke for ingenting, at Kurt 
har fået sin egen ølhylde i køleskabet. 

De medbringer selv madpakker, bar de 
fortalt Sjæfen. 

De kommer sgu 25 mennesker. Det er da 
imponerende på en onsdag aften. De har 
medbragt egen dansetrup. OG DANSE det 
kan de da. Flere gange giver de prøver på 
deres kunnen. 

Hærfuglene imponeres også af os. Gratis 
øl over hele linien. Flere bar svært ved at 
forstå, om det er nu rigtigt, men Sjæfen - i 
tæt samarbejde med "ham der ejer Støtten" 
(Mureren) - bar besluttet, at i dag er der 
ingen smalle steder. 

For at sætte yderligere kolorit på sean
cen har vi inviteret Tips-Bladet. De kom
mer med reporter og en fotograf. Vi bar 
nemlig besluttet, at Hærfuglene skal have 
gaver: to Himmelbjergstokke. Det er jo ikke 
kun Herfølges første hold, der er rykket ned 
. 2. holdet måtte en tur ned i Sjællands
serien. Surt show. 

Ripostens kreative islæt, Peter Lodahl, 
havde forfattet en kort symbolsk tale ,som 
kort beskrevet bestod ar følgende: 

"En tur til Himmelbjerget starter også fra 
bunden, hvorefter vi tager stokken og lang
somt, men sikkert, kravler mod toppen, for 
vi ved, at der venter en kølig pilsner der-

Fra Herfølges DM-triumf i 2000. Fubs 
holder talen, hvem ellers?? 

oppe. Nu er det jer Herfølge, der skal kravle 
tilbage mod toppen, både første- og andet
holdet. Derfor får i to himmelbj ergstokke at 
støtte jer til , en for hvert bold." 

Under formandens forfald havde næstfor
mand Fubs den store ære at holde talen. Det 
gjorde han i øvrigt glimrende, synes jeg selv. 

Stokkene blev overrakt til formanden for 
Hærfuglene, Michael Bak Nielsen under stor 
jubel for de tilrejsende fans . 

Der kom flere øl på bordet, som det frem
går af billederne. Herfølge vandt sgu kampen 
2-1 og SIF fik kun bronze. Afskedens time 
var kommet. Flere øl. Gratis selvfølgelig. Skål 
OSV. 

Alle var svært enige om at det her var 
enormt hyggeligt. 

Til sidst kunne vi jyder endda forstå sjæl
lænderne, så alt var lutter idyl. Henad 22 ti
den drog Hærfuglene øst på. 

Tak for denne gang. Vi håber på et eller 
andet tidspunkt at kunne mødes igen. 

Fubs 
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Fra Herfølges nedrykningsfest (det må de også have lært af B74). Hvem holder 
talen og poserer foran fotograferne fra Verdenspressen? Deres Fubs, selvfølgelig! 
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Marienlundsvej 338 
Tlf.: 86 81 53 57 

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

Formand Chr. Simonsen 

Kasserer Per H. Jensen 
Frederiksberggade 56 st.tv. 
86 82 3449 
per.h.jensen@hatteland.com 

Stephen Knudsen 
Sanatorievej 14 
86 82 81 39 

Jens Kristian Hjorth 
Bindslevs Plads 18 
86 816517 
jih@carlbro.dk 

John Pedersen 
Dalvejen 15 -~----

"'""'' V Q 

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

Kasserer Lars Nielsen 
Mysundevej 15 
86814806 
kkj@uv.si/kehs. dk 

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

Kresten Knudsen 
Frejasvej 90 
86 82 62 53 
kresten.sand@mail. tele. dk 
Christian Simonsen 
Skovløbervej 24 
86801391 
christian.simonsen@ma1Ztele.dk 

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

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

Claus H. Jensen 
Håndværkervej 105 
86 82 75 88 
claus.jensen@raadhus.si/keborg. dk 

Thomas Herlev 
86 82 45 36 

Holger Buch Larsen 
John F. Jensen Falstersgade 23 
A. Andersensvej 228 86 82 96 22 

86 81 87 30 Anders Kjeldsen 
john.jensen@neckelmann.dk Dalgasgade 37 

Dave Green 86 80 31 60 
Resedavej 27 3.tv. 
20 27 52 75 
david_j_g@hotmail.com 

John Zack Sørensen 
Vestergade 67 A 
86 81 60 01 

Frank Sørensen 
Arendalsvej 238 1 . tv. 
40 92 8639 

Finn Herlev 
86 80 06 05 

Morten Risvig 
TY1tebærvej 358 
86 84 55 57 
mori@tdk.dk 

Franl! §ll!r!'!'~!'n 
40()28639 . 

Peter Yil'l!~sen 
Drech?elsvej 2A 
86 803908 

Oldboys 

John Villa<lsen · 
Mysupd!i>V!?i 1. 
86 811887 

Kresten .Knudsen 
86 82 62 53 

Claus "Nymand'' 
Mikktll:11en 
86 8015 67 

Holg11r .. !'l\1C~ 8!rs!'n 
86829622 . 

$Jg{fiiiæiiJ,/J6JJIJJIJJi1m 
Christen Bertelsen 

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

m ~gf1i/M~!i/&i5~~ifiBn 
Per Duelund 
Udgårdstoften 22 
86815737 

Per Riernenschneider 
Vestervænget 29 
86814825 

Stephen Knudsen 
86828139 

Jens Kristian Hjorth 
8681 6517 

Jørgen Henriksen 
Rylevej 35 
86823127 

i~'lliif&i~i 
Morten Herlev 
Kærsgårdsvej 4 
86811047 

; mfr%&9MiiB!ii 
Thomas H. Jensen 
86 80 0549 

Jørn Andreasen 
Vidarsvej 10 
8681 5799 

Knud Lårseo 
Karlskro[lavej 8 

86 82 64 70 

L--8-H6-ei-~1-er_i3_sv_6~-i _
4 

____ __,, 'fZ\\fi1i;fj,~j,ifit,~fJ/1isøszti!!f!!!fi@•1JJbZ!fif'Y*''~fifrli;f;;iJJø1lf:tøÆ, 
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