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Leder:

0

Arets B74'er!

Jeg har en B74'er i
B74 er som et barn for mig!

På generalforsamlingen i 1999 besluttede vi , at årets B74 'er i det nye årtusinde
skulle vælges på en anden måde end den, vi havde været vant til.
Fremover skulle et medlem indstilles til titlen af et andet medlem - sammen
med en motivation for indstillingen. Første gang vi afprøvede den nye
afstemningsmetode var ved generalforsamlingen i 2000.
På trods af en opfordring i Riposten, kom der dog ingen indstillinger.
Derfor måtte vi finde en anden måde at nominere nogle medlemmer på. l
2000 lå det lige for, idet der i årets løb flere gange var valgt en "månedens
B74'er" på baggrund af gode og velbegrundede indstillinger via vores
hjemmeside.
Vi har desværre ikke den samme mulighed i år, da der kun er en eller to, som
kan smykke sig med den titel i 2001.
Derfor vil vi kraftigt opfordre jer til at indstille et medlem, som har ydet en
ekstra god indsats for klubben i 2001 . Det kan være både på og uden for
banen. Forslag - med motivation - bedes sendt til bestyrelsen, til redaktionen
eller via vores hjemmeside.

Il

TAK!
Jeg vil gerne sige tak til alle som på en eller anden måde var med til at
gøre lørdag den 17. november 2001 til en ganske særlig dag for mig. Jeg
har været 25 år i klubbens bestyrelse, og det ville bestyrelsen fejre.
Mange 74'ere var mødt op for at hilse på. Nogen var forhindret i at møde
op, men har på anden vis givet lyd.
Gaver, taler og et billede på væggen blandt andre dankortmisbrugere. Det
var en god dag.
Tak til jer alle - og en særlig tak til Mørk, Fubs og co.
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Det $fsyært afiid.tt~~e. Mei} å~ !374 fyl~er l{lxget i mit liy, ff>~~n~~e
vidsLJ 27 år har klubben været en del af mig. De fleste dage har jeg
tænkfpå B74 - både bevidst og ubevidst. Jeg hår tilbragt oceaner af
tid sammen med B74. Når jeg ligger på stranden, går i skoven, ser
fjems)"i;, kører bil?g i mange anci[e situatio13;()rdukker.B74 QpoJeg ·.·· .
har.med glæde delfaget i mere end 256 best)'fel~esmøder, ief hav åf
andre møder. Jeg hår sk.fevet adskillige breve, ført masser af
telefonsamtaler, haftinange drøftelser og diskussioner. Visionerne har
være(stote ~nogle gange alt for store. I mangetilfælde er båliorieme
*kB~~~~?, ~?f.i . eoe.1~. ti~fæl.de at stig() til vejrs ig~~ nogle inåri~?$E
senyrer f\1t Sa1llmenmed det mål, at B74 skal v<ere en god ](.lub at
komme i. Både smit medlem og som gæst. De(skal være den bedste
klub. Intet mindre!
Følelsen er vi nogle stykker; der har.
Fofmahge hfohhe~](.er - incl.de fleste 74'ere - er.det Uforstå~ligt.
Nogle vil kalde detsfort eller overdrevent. AJ1dre trækker blofpå
skulderen og smågriner. Deres liv vil ikke blive forandret, selvom B74
skulle lukke - gå kollkurs. Men det vil mit. Mit liv vil blive fattigere.
>.••••·•
Jeg ·'\il •.føl~.•9et som . ~tlampl.lt~~i~h .afen eller an9.~n art. ··> ••\
All() (:tisse tanker har fyldt megetimit hoved de ·. seneste dageyHelt
hØjågtigt siden jeg den. 29 .11 :>høfte kassereren for Lyngby FQ}s
fanklub- "Blue Vikings" - i radioen. Han havde den følelSe af
tomhed, som jeg v~~l~ h.ave. Ma11 kunne fomemtlle det gennetp

h~j>~~~~~~e. !fae. ~~~9. $ . ;'i~.t x~st9~d$~ . ~f hans !iXr~il. Lyngby ~~ o~ · •
havdfup-iådelig sy~rt ved at acgeptere, at klu!::>beµ skulle gå kohkurg .
Hans·11v vil for alfidvæte foråndret.
Deri s.ituation vil vi ikke bringe B74 i. Ambitionerne skal vær~a.fstemt
eftefi11ulighedenie:lvfenvisioner11e skal vi altid.have.
ræ~på k,asseE~f~~i'.'Blp~ yi~ings", næste gåI1g ·B74.harpi"ugf0rx
din hjrelp, B7 4 er åflirengig i di ri frivillige indsats. Også selv §ill du
ikke får kolde kontanter. Din betaling skal væf~ oplevelsen åf.
fællesskab i Damtiarks bedste boldklub .
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For01anden eX
Året 2001 har været et kanonår for B74.
Samtlige klubbens hold sluttede i den bedste
halvdel af de respektive rækker. Toppen på
kransekagen var naturligvis 1. holdets
oprykning til serie 3 efter en fremragende
sæson, hvor holdet hele tiden var med i
toppen. Den altafgørende oprykningskamp
satte tilskuernes nervesystem på prøve ganske som vi husker den seneste kamp på
Silkeborg Stadion mellem SIF og AGF. Men
champagnen sprang på Engesvang Stadion og
en ny æra i B74's historie begyndte den lørdag.
2001 bød også på et vellykket Riverboatarrangement med Bertel og Købmanden som
de bærende kræfter og en Carlsberg Pub Cup,
som i år forløb - næsten - efter planen. Spjald
skal dog ikke kritiseres for, at der var et par
afbud. Han styrede begivenhederne med hård
og kyndig hånd. Endelig var kassereren og
næstformanden primus motorer i årets
fastelavnsfest, som traditionen tro forløb til
alles tilfredshed.
Året bød også på en gang whiskysmagning,
hvor chefredaktøren trak læsset med assistance
fra formanden og ikke mindst Piaf's vinhandel. En særdeles god og røget aften, som
gerne må gentages i 2002.
Den evige 2'_er - Dave - var også i år
manden bag en international pool-turnering,
som blev en intens aften med mange kraftudtryk. Denne turnering er ser heldigvis ud til
at være kommet for at blive. I hvert fald ind
til Dave vinder!
Årets højdepunkt er og bliver imidlertid
afslutningsfesten, hvor festudvalget igen
formåede at få salen til at koge med sjove
indslag og konkurrencer. Tak ti 1festudvalget og specielt til Mørk og F - for en stor indsats.
Endelig har vi fået det længe ventede ekstra
toilet med tilhørende bruseniche. Det har været
en større omgang, hvor mange 74 'er har brugt
noget af deres fritid på at hjælpe. En stor tak
for det. Resultatet er rigtig godt.
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Skulle jeg have glemt et eller andet arrangement, skyldes det formandens fremskredne
alder og ikke modvilje.
Der skal lyde en stor tak til ALLE som i
årets løb har hjulpet i forbindelse med diverse
arrangementer. Også tak til de 74 'ere som har
ydet en indsats i forskellige udvalg og
bestyrelser. En speciel stor tak skal her lyde
til Anders Kjeldsen. Han har virkelig trukket
læsset i UK. En utaknemmelig opgave, som
vi håber på at flere vil hjælpe Anders med at
løse i 2002.
En speciel tak ti I klubbens mange holdledere,
hvis job til tider kan være utaknemmeligt. Også
tak til vores blæksprutte Jørgen Risvig, til
kampfordeler Thomas, chefadministrator
Morten. Til chefredaktør Nymand og Peter
Lodahl for et godt klubblad. Også tak til alle
demjeg har glemt.
Til slut vil jeg sige tak til vore trofaste
sponsorer. Vi er glade for, at I støtter B74 på
forskellig vis, for disse kunstige penge er
desværre en nødvendighed for os.
Til sidst vil jeg ønske Mureren og alle andre
74 'ere med familie samt klubbens sponsorer
en glædelig jul og ikke mindst et rigtig godt
nytår. Året hvor en ny æra i B74 begynder.
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Oprykning - og hvad så?
Vi har prøvet det før. Det er faktisk 4. gang,
at det er lykkedes for B74 at rykke op i serie
3. Desværre har det altid været med en
returbillet i lommen. Den situation drøftede
vi på et ekstraordinært spillermøde den 5.
december 200 l, hvor holdledere fra l. og 2.
holdet, 4 bestyrelsesmedlemmer og ca. 20
spillere, som udgør en stor del af det
kommende års førsteholdstrup, deltog.
Bestyrelsen havde i forvejen besluttet, at
det måtte være op til spillere og holdledere,
om der skulle ske noget ekstraordinært i 2002
i bestræbelserne på at forblive i serie 3 og få
2. holdet op i serie 4.
Erfaringen fra vore tidligere besøg i serie 3
har vist, at vi godt kan matche de andre hold
rent spillemæssigt. Derimod er vi ofte gået
ned på fysikken. Derfor var der enighed om,
at det primært er på det område, der skulle
sættes ind.
Spillerne var alle interesseret i at gøre en
ekstra indsats i 2002. Det blev derfor
besluttet, at vores træningstid om tirsdagen
skulle bruges til en lidt mere seriøs træning,
hvor der eksempelvis kan øves dødbolde og
overlap. Der kan være behov for lidt skudtræning og målmgndstræning. Der var dog enighed om, at tirsdagstræningen skulle indeholde
så megen boldspil som muligt, og at ca. halvdelen aftræningstiden skulle bruges til boldspil.
Holdleder Kent Sørensen skulle - i samarbejde med Palle Frederiksen, Bjarne Davidsen og Anders Kjeldsen - være primus motor
i bestræbelserne på at få tirsdagstræningen til
at køre. I dagligdagen får Kent desuden hjælp
fra Anders Simonsen og Bjarne Davidsen med
holdsætningen.
Det blev desuden besluttet, at tirsdagstræningen fremover starter kl. 19.00, og at
spillerne tilstræber at møde op så ofte som
muligt. Kent har en vision om, at spillerne
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B

omkring førsteholdet træner 2 gange om ugen
- alternativt en OB-kamp og tirsdagstræning.
Der er dog ikke indført træningstvang i B74.
Holdet vil stadig blive sat efter, hvem der er
bedst på dagen.
Det blev anbefalet at holde formen ved lige
i vinterperioden ved at deltage i træningen
hver lørdag og torsdag eller ved selvtræning i
skoven.
Den 2. februar 2002 er klubbens officielle
træningsopstart. Efter dette tidspunkt forventes det, at der kommer gang i tirsdagstræningen og træningskampene.
Alle spillere blev opfordret til at anbefale
B74 til venner og bekendte. Alle er velkomne
i klubben.
Det blev understreget - nogen vil kalde det:
"slået fast med 7 tommer-søm" - at torsdagstræningen ikke skal berøres af den lidt mere
ambitiøse satsning. Klubbens grundholdning
er i bund og grund den samme. Vi åbner blot
en mulighed for at supplere B74-modellen med
en lidt mere struktureret træning om tirsdagen,
hvor alle spi liere i øvrigt er meget velkommen.
Tirsdagstræningen er ikke kun for eliten.
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Tillykke Finn
- Hvad fanden sker der?
Vi stod og hang ved baren i Sumpen en
ganske almindelig lørdag, hvor der ellers plejer
at være til at ånde for mennesker, indtil ugens
aktive B74-ere vender hjem fra grønsværen
med skader, dommerklager og undskyldninger,
inden nerverne dulmes med Murerens mirakeldrik.
- Det er Formanden, der holder reception,
kunne Risvig sr. oplyse. Han holder som altid
styr på stort og småt i klubhuset.
- Hvad skal det nu til for, gryntede vi i kor.
Det er en af vore standardbemærkninger, for
vi bryder os ikke meget om, at der laves om
på det, vi føler os så trygge ved: Sumpen og al
dens væsen.
- Han holder sgu da 25 års jubilæum. Har I
ikke læst RIPOSTEN, lød det igen fra Ri svig.
- Nej , vi har ikke rigtig vænnet os til det der
med klubblad - det er jo kun 16 år siden, de
begyndte på det nymodens pjat, gav vi igen .
- Og så kan det i øvrigt ikke passe, at Finn
har været med i bestyrelsen i 25 år, for det er
ikke længere siden end i går, at han smadrede
rislamperne i Sumpen, inden han gik hjem for
at skifte til sit bankdress, som helt mangler
den maskuline aroma, der kendetegner vort
klubhus.
- Ja, det var vel kun, fordi han ikke kulle
tåle lugten i "bageriet", at han brugte så megen
energi på at indrette det nye klubhus. Men vi
lurede ham sgu: Det lugter efterhånden også
af rigtig mand her i den nye Sump - haha!
- Og egentlig er det vel bare fordi, han ikke
orker at skifte tøj så tit, at han modstræbende
har uddelegeret nogle arbejdsopgaverne til
andre. I starten ville han jo helst lave det hele
selv... men siden han er kravlet til tops i
hierakiet, så har piben godt nok fået en anden
lyd.
- Tjo, men det kan vel også skyldes, at han
skal have tid til alle sine mange børn, bemærkede vi andre giftigt.
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På det tidspunkt kom der en ny omgang øl
op på bardisken, og stemningen blev straks
mere positiv.
- Meget kan man sige om Formanden, men
det der med at gro fast i den samme trummerum, det har nu aldrig plaget ham . Da han
havde boet i sit nye hus i seks timer, havde
han allerede planer om tilbygning ...
Så gik døren op, og hvem kom ind: Finn
himself. Og i dagens anledning startede han
med at give endnu et sving. Vi var tilpas
imponerede, indtil det gik op for os, at der i
løbet af dagen kom mange flere klubsponsorerede af slagsen .
- Giv Finn en stor hik-hyldest," proklamerede Bruno.
- Og ni hurraer, tilføjede Svenne, som for at
være på den sikre side gav ham en tolv-tretten
stykker.
Fubs anede muligheden for på ny at holde
en tale (han henter i krisestunder stadig mentale ressourcer fra succestalen til Herfølges
superliga-nedrykkere) :

Det var ikke øl det hele...

RIPOSTEN - DECEMBER 2001

Selvom Finn kun har været med i be~
l
.
.
har
dermed
r
t
t'.ltyrelsedsar~e1det
t 25 år, kan han nu kalde
sig æresmedlem, av
0
1 at a e sit ko t ,1· ·
· e
med klubbens oprindelige avantgarde.
n ra;eJ præsentere sammen

- Ved en sådan lejlighed tripper og basker
mit hjerte aflyst til at citere det skønne, gamle
finske ordsprog fra Finland: "Det er ikke de
svirp som enebærgrenene giver på din svedige
krop efter et saunabesøg, ej heller turen i Den
Botniske Bugt, men det er mere dine storetæers trykken mod den jernbeslåede træskosnude, som du må lære af."
Så var det nok med al den snak, og selvom
Finn selv holdt en tale lidt senere på dagen,
går vi i dette referat let henover dens indhold
og nerve, for på det tidspunkt havde vi alle i
baren udfordringer nok i tælle de tre hurraer
(og så det lange), der gang på gang gjaldede
gennem Sumpen.
Men det var en god eftermiddag, og når
engang Finn Formand har været længe nok i
det der bestyrelsesarbejde, så lærer han jo nok
at gøre tingene rigtigt - altså på den måde, vi i
baren ved, at det burde gøres, hvis ellers

formanden havde det samme overblik og den
ubændige energi, som vi 'er velsignet med.
Dagen efter viste det sig, at en af os havde
været i stand til at holde et fotografiapparat
så tilpas roligt, at man måske kan få noget ud
af at se billederne i RIPOSTEN.
Redaktionen voveri hvert fald forsøget...
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Samtale med et
musikalsk talent

Det skal ikke være fis og ballade altsammen - Finn holdt selv en tale ...

Bertel måtte aflyse tre af lørdagens
pool-turneringer, fordi Finn havde
dækket op til festen ...

Koch havde afbrudt vintertræningen
for at hilse på formanden og hænge ud
i baren.
10
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Jeg havde en mørk tirsdag aften i december
sat en vores nye, dygtige spillere stævne i
klubben. Formålet med mødet var at høre lidt
om ham, hans baggrund (nej Murer, Hans
Baggnmd er ikke et navn!!) og grunden til at
vi er så heldige at han spiller ude hos os.
Navnet er Tonny. Af statur sygner han ikke
af meget (en kvalitet i sig selv), men som
person og menneske er han en super fyr.
Faktisk havde jeg lidt betænkeligheder ved
at skulle interwieve denne 20 årige ungersvend. For hvad skal man snakke med 'sådan
en' om? Det blev dog hurtigt gjort til skamme.
Tonny var fantastisk let at samtale med, som
vi journalister in spe, ynder at kalde det, når
man snakker sammen.
Vi kom vidt omkring. Jeg vil dog lige nævne,
at grunden til at Tonny spiller ude hos os er,
at han gik på gymnasiet. Her gik han i klasse
med Morten Herlev. Tonny fik så Morten
overtalt til at spille bold i ØBG hvor han selv
spillede. Morten havde dog ambitioner om at
blive chefadministrator i en større forening og
skiftede derfor til 874. Herfra lykkedes det
heldigvis for Morten at lokke Tonny og andre
spændstige unge folk ned til os.
Lige nu hygger Tonny sig på handelsskolens
I årige HH, og i fritiden morer han sig med at
sælge benzin, vinduesviskere, slik og andre
let gangbare artikler hos Q8 på Ringvejen.
Når Tonny så ikke lige står bag disken,
ynder han meget at spille og ikke kun fodbold,
men også gerne p ... (Murer, din tankegang!')
populær musik. Han spiller meget musik i sin
fremtid. Han kommer fra en meget musikalsk
familie hvor faderen trakterede stortrommen,
mens moderen udlevede sine drømme ved at
klimpre på pianoet.
Derfor påtænker Tonny også at blive sælger
af musikinstrumenter, når han engang til

sommer står med huen på hovedet. Dette
salgsarbejde, skulle dog helst forgå fra enten
Århus eller København , hvorfor vi jo nok må
se i øjnene, at til sommer er Tonny tabt for
os.
Vi har dog en hel halvsæson til at glædes
over hans flot anlagte tekniske fodboldspil.
Inden dette indlæg kommer til at fylde hele
bladet kan jeg da også lige nævne, at vi også
kom omkring emner som striptease på gymnasiet, en svigerfamilie som ejer Ry Parkhotel,
en kæreste som skal flytte til Skive!!!, et langt
fodboldliv med faderen som træner, en
afslutningsfest, hvor højdepunktet var Peter
Villadsens suveræne sceneoptræden, ønsket
om at spille kamp hver uge, en håndboldkarriere som rummede I mål, lysten til at få
flere af hans fodboldspillende kammerater ned
til os, den første mavetømmende brandert
efter indtagelse af I Y2 øl og mange, mange
andre spændende og sjoye ting.
Så lige pludselig var klokken lidt i kvindehåndbold, og Tonny skulle til Ry for at indtage aftensmaden hos svigerforældrene, I ved
dem med Parkhotellet.
Jeg vil hermed sige tak til Tonny for et par
hyggelige timer og held og lykke fremover,
som vi må håber bliver mange år frem i tiden
på trods af ønsket om en karriere i 'det
fremmede'.
Sluttelig skal jeg jo lige nævne, at Tonny
selvfølgelig modtager 2 gratis billetter til
afslutningsfesten i Lunden den 9. november
kl. 18.30.

Mørk
PS.: Tonny er Arsenalfan og det er da altid
bedre end Man. U.
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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 9415

VESTERGADEHALLENS KIOSK
v/ Charles Døssing

BODEGA
SILKEBORG
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Bakke - Grillen
Århusbakken
Århusvej 52
Telefon 86 82 22 45

86 813089

••

. KAJ .JØRGENSEN
< < Mariehøj Murerforretning
.

·
·.· \/ej 11 ·. 8600 Silkeborg

)~~

It murerarbejde udføres .• .
. y ygninger *Tilbygninger* Reparationer
Storm~ og forsikringsskader* lso-kærn · ·

. 40291411"86811504
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Dansk Arkitekt- & Ingeniørkontor af 1945 AJS
Ballevej2A
Telefon 8682 2499 ·Fax 8680 3818
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TIKKEN
NYGADE 41, 8600 SILKEBORG . TLF 86 80 06 22
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AFSLUTNINGSFEST 2ØØ1
Det var endnu engang Lunden, som lagde
lokaler til B-74s spektakulære afslutningsfest,
og i år var vi ca. 100 feststemte aktive/passive
fodbold/håndbold M/K'er. Man kunne allerede fra starten mærke, at folk virkelig var på
dupperne, og selv formand Finns årlige tale
var langt over gennemsnittet! Et stort plus
var også, at hr. formanden ikke spillede på
den guitar, han havde medbragt i dagens
anledning! Tak for det.
Efter spisning og afrikansk lotteri, som igen
i år bød på fantastiske præmier fra vor sponsorer, og tusind tak for det, havde festudvalget
valgtat fokusere på at kåre den komplette B74 'er. De udvalgte deltagere, skulle bl.a. via
dans, utrykke begreber, så som 1. maj meget
elegant Morten Herlev!) og Amagerhylde!?
I andre disipliner" skulle deltagerne drible
rundt om kegler iført briller lavet af bundløse
krus, og med hjælp af motorsave, havevandere
og andet vise kontrol og overblik.
I finalen havde vi så fundet frem til de, som
var fysisk og motorisk ok, og som besad
smidighed og elegance - sådan da! Det sidste
der så manglede for at være den komplette B74 var: klogskab!
Her blev fårene virkelig skilt fra bukkene,
og utroligt nok blev det Anders Kjeldsen som
vandt! Han kunne svare på 2 spørgsmål, og
de andre 4 gættede ikke et eneste.
Kategorierne var ellers lige til at gå til: sig
svaret bagfra, spørgsmål om fodboldklubben
OKS, samt spørgsmål om filmen Grease var
blot nogle af kategorierne, og Anders cementerede sejren, da han vidste, at opfølgeren til
Grease faktisk hed Grease 2 ! Flot! Efterfølgende har Anders blæret sig i byen med sin
viden, og har på denne bekostning scoret en
kæreste ved navn Pernille (det siger Pernille i
hvert fald at han hedder!) Så Anders: husk at
takke festudvalget for det!
Detskaliøvrigt nævnes at Anders' præmie
bl.a indeholdt et frikort til samtlige SIF ' s
hjemmekampe i foråret. Så derfor også et stort
tak til PK, som gaflede denne gave til os! Jeg
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er sikker på at alle B-74 'ere vil ønske SIF og
West Bromwich Albion held og lykke resten
af sæsonen.
Festudvalget sluttede af med, for første gang
siden hans død, at præsentere Freddie Mercury samt Queen. Disse 4 gutter, som mindede
meget om den spillevende Mørch samt resten
af festudvalget sang (eller mimede) We Will
Rock You + We Are The Champions, og publikum, iført tændte lightere, sang med til den
store guldmedalje! Et festligt punktum, inden
der blev spillet op til dans.
Alt i alt tror jeg, at alle havde det pisseskægt, og vi , i festudvalget, vil gerne takke
alle fremmødte, for jeres fremragende humør,
hvilket også var med til at gøre det til en kanon
aften for os!
Mureren

)
J,

B@B@B@B@B@~B@~~~~

Et billede siger mere end 1ØØØ af
Murerens ord, som RIPOSTENS
knaldhamrende dygtige redaktion
har valgt at vælge at sige i
folkemunde/ populært. På de
næste sider spares læseren /
Mureren for mange tusinde ord om
afslutningsfesten ....
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Det er jo efterhånden ved at være en tradition,
at dele af old boys afslutningen lægges i
Herning Skøjtehal. Vi mødtes i de ehllige haller

på Marienlunds vej, hvor der lige var tid til at
få en kold og glæde sig over I. holdets sejr
over netop et Herning hold. Transporten blev,

fortsættes næste side ....

Dameafslutning, det Herrens år 2001

Afslutningsfest år 2002
Vi er før blevet beskyldt for ikke at melde afslutningsfesten ud i tide. Denne
uskik kan vi ikke have hængende på os. Sæt derfor allerede nu kryds i
kalenderen den 9. november 2002. Afslutningsfesten il igen blive i Lunden. Vi
starter kl. 18.30. Skulle vi måske lige nævne, at nænnere information følger,
men vi har selvfølgelig noget i støbeskeen.
Festudvalget
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Efter endnu en lang og hård sæson, hvor det
som sædvanlig gik rigtig godt for rækkens i
særklasse ældste hold, er det tiden for den
sædvanlige afslutningsfest. Ikke 'den store',
men kun for tøserne. Det skulle jo foregå i
klubbens dejlige lokaler, men her opstod
problemet. Afslutningsfesten var planlagt
sa mme dag som Danmark spillede den
afgø rende kvalifikationskamp mod Island!!
Nu var gode dyr rådne. Chefen havde jo bestilt
storskærm, projektor og sat opslag op omkring
denne kamp. Hvad gør en opfindsom bestyrelse så, som ikke vil lægge sig ud med noge
(OK, Fubs har lagt sig ud ... med sig selv).
Damernes fest middag betalte foreningen, mod
at lokalerne blev givet fri , til de mandlige
medlemmer. Alle var glade. Festen blev i stedet
henlagt til de elegante lokaler på Frederiksberggade, hos Lene Dyhr. Dagen i forvejen
modtog samme Lene Dyhr også en kasse øller,
da pigerne ikke havde fået vinderøl igennem

sæsonen. Som jeg har fået det gengivet (om
natten, da min ægteviede småfnisende kom
hjem), var det rigtig, rigtig hyggeligt. Der
manglede ingenting, ej heller den lidt hårdere
form for spiritus, i forskellige gradbøjninger
af begrebet procenter.
Kort fortalt, havde det været en aften med
de sædvanlige, og for damerne, sjove indslag,
som sladder, lidt kaffedrikning, sladder, sange,
sladder, !dit vin , sladder, god mad, sladder,
spiritus, sladder, spil, sladder og en bytur med
lidt sladder. I samme åndedræt skal det
selvfølgelig nævnes, at Lissa blev årets spiller,
samt topscorer og holdleder og holdsætter.
At dømme efter Ankers og Lenes ansigter
dagen efter, så har det været fornøjeligt. Jeg
hentede nemlig den tomme kasse øl. ... troede
jeg. Jeg måtte levere 27 øl tilbage til klubben.
Altså: mænd er fra Mars og kvinder fra Venus.

Mørk - Heldig ægtemand til topscoreren
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som traditionen forskriver, foretaget yderst
kompetent at Engesvang Turistfart efter
sigende, var det selvsamme bus der transporterede de danske KZ-fanger tilbage til
Danmark fra Tyskland).
Allerede inden vi så meget som havde tænk
på at skulle forsøge os med en dobbelt Lutz
med halv skrne, var holdene sat og vigtigst af
alt, der var fundet 2 målmænd. Frede og Allan
Hansen foretrak de rolige forhold i buret,
fremfor galskaben på
isen. Vel ankommet til
isarenanen, blev vi
kort sat ind i regler og
skulle derefter hente
udstyr. Og det er dagens højdepunkt.
Med det udstyr
på, voksede jeg pludselig til 1,65 meter og
det samme i bredden.
Ærgerligt at ens kone
ikke kunne se sin mand
der. What a man!!!!!
Så var alvorens time
indtruffet, alle skulle
på isen. Lad det være
sagt med det samme,
der er ingen Trina Rotnina, AlexandrTscheiciev eller for den sags
skyld Petri Scrico i
mellem os, men Palle
Frederiksen lignede
dog et bud på sidstnævnte.
Vi andre holdt os
mere til sammenligningen med Stampe og
Bambi.
Palle viste sig for
go' (han måtte dog
også erkende, at han
da 'havde spillet et
par kampe for Dokkerbankens drengenes
andet hold). Så det var
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først i anden og sidste halvleg viste det sig, at
det blev lidt mere jævnbyrdig. Det var da blåt
hold fik tilgang afHolger, som jo også kan det
der. Bortset fra det, så udspillede der sig mange
morsomme og særprægede situationer, men
også nogle som var lidt risikobetonede, for at
sige det mildt. Men alt i alt, igen en utrolig
fornøjelig affære, til stor moro for samtlige
deltagere og tilskuere. Resultatet: Spørg
Nymand.
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Efter endt omklædning (der kan man så
glæde sig over, at Palle
Malling ikke spiller ishockey, for det tager altså
lidt længere tid at få
udstyret af) gik turen
igen Silkeborg for at
indtage aftensmad og
drikke i lokalerne. Efter
hjemkomsten stod dagsordenen på de sædvanlige ting, og det gik også
som sædvanlig godt.
Vi siger tak til OB'ernes festudvalg for en
sjovt og godt arrangement.
Skøjteprinsessen Mørk

Julsøvej 74 . Sejs 8600 Silkeborg

MAD UD AF HUSET
Hjemmelavede pølsespecialiteter

TLF. 86 84 64 24
Tagpap · Membraner
Nylægning og reparation

Boks 943, Lysåvej 29, 8600 Silkeborg

Er det mon Irina
Rotnina eller
Alexander Tcheiciev,
der gemmer sig i
ishockey-udstyret?

TÆTTAGMED
DERBIGUM

86 83 71 07 · 26 83 93 90
www.silkeborg-tag.dk
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Silkeborgs sande råstof

ind11·lak

A/S

KLINTEVEJ 6 . 8653 THEM

bent e. andersen a/s
aut. VVS-installatør - Blikkenslager
Estrupsgade 10, 8600 Silkeborg. tlf. 86827566
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"Silkeborg har ikke alt. Til sommer har den
f. eks. ikke længere et superliga-hold"."
Med dette lille citat fra klummen i seneste
udgave af Riposten in mente kan man vel roligt
konstatere, at både arkitektur og fodbold
heldigvis udvikler sig - og ofte i en uventet
retning.
Tag nu f.eks. Papirfabrikken, der i disse
måneder gennemgå en voldsom renovering og
nybygning. Hvem skulle for blot få år siden
have troet, at de nedslidte fabriksbygninger
en dag skulle blive forvandlet til et nyt og
lovende centrum for Silkeborg by. Det var
dengang lige så sandsynligt som en fremtid i
superligaen var, da Jens Werner skrev sin
dommedagsprofeti over SIF.
Men hvad sker der så? Papirfabrikken lukker og Morten Bruun forbyder rygning i omklædningsrummet! Det er ofte små ting, der
skal til for at vende udviklingen.
Bevares, der er da ingen garanti for, at de
nye tiltag på papirfabrik-grunden munder ud
i et nyt spændende city-center - så lidt som
den "anden luft" i SIF er den sikre vej til
UEFA Cup-kampe - meeeen det lugter jo lidt
af fisk.
Og apropos fisk - så skal jeg hilse og sige,
at set her fra mit domicil i Esbjerg, så fremstår
Silkeborg stadig som Søhøjlandets perle, der
tåler sammenligning med en hvilken som helst
by og egn på Danmarkskortet. Men selv på
afstanden fra Esbjerg til Silkeborg kan jeg da
godt se, at man ikke er sluppet lige heldigt fra
byplanlægningen i alle detaljer i Silkeborg. Dog
vil jeg kraftigt opfordre til, at man sætter stor
pris på at have en havn, der trods livlig bådtrafik aldrig lugter/stinker af rådden skidtfisk!
Som barnefødt silkeborgenser - og derfor
vel egentlig på forhånd diskvalificeret kommentator af byens fortræffeligheder - vil jeg
hellere henlede opmærksomheden på byens
v irkelige kvalitet. Den kraft og saft, der mere
end betonelementer, gule mursten og sf-fliser

gør Silkeborg til det, den er. Nemlig silkeborgenserne - de gode kvinder og mænd, der
udgør rygraden i denne midtjyske metropol.
Det er nemlig her, at det virkelige råstof til
en dynamisk og spændende by, ligger.
Mange tror nemlig fejlagtigt, at Danmark er
så lille et land, at der ikke kan være den store
forskel på landets borgere. Men det er helt
forkert - og Silkeborg er et af de bedste beviser.
Her finder man nemlig den særlige egenart
af mennesker, der trods et mindre sprogligt
handicap, sympatisk manglende handelstalent, aldeles uambitiøs, _altid vennesælt
forstår at slå til både Søren og Finn.
Kort sagt; homo silkeborgensis (og for de
ikke-boglige har det altså ikke noget med
seksuel orientering at beskaffe) er i mangel på
almindelig visdom uendelig vis på livskvalitet.
Den særlige forståelse af tilværelsens sande
værdier, der blandt andet kommer til udtryk i
den til en hver tid standende parathed til at
feste.
Enhver begivenhed - lille som stor - kan af
en rigtig silkeborgenser straks gøres til genstand for en fest. Uanset hvor grundigt man
er blevet mulet på fodboldbanen, så lyder det
beskedne og lavmælte kampråb; Nåmen ,vi
kan vel lige nå en bajer i Sumpen!
Mens både byer og fodboldhold over det
ganske land går i traumer og dybdepsykologisk
krisehjælp over nederlag både på og udenfor
fodboldbanen , så har Silkeborg og dets korps
afkortbukse-fanatikere evnen til at tåle alt og
oven i købet se lyset for enden af selv den
længste tunnel.
Og måske er Torvet i Silkeborg ikke landets
smukkeste, men når det er fyldt godt op af
feststemte silkeborgensere, så fås det ikke
bedre.
Peter Tougaard, Kap Esbje1g
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NYT FRA BESTYREESEN

NYEREGEER

Efter at oprykningen til serie 3 var en kendsgerning hai'yi 11edsat en lillegmppe,
der skal se på mulighederne for at ]<.øbe[lye spillere. Deri forgange sæson har budt
på nye rekordhandler i J)1ocl\)rpe topfocipq]d. Nu snakke$ der ikke læn eroiu
millioper, men om rn.ilJiilyder}<roner, n:1~\1 det s~riemn:i~r)kke v9res <
mellemhandlere. Selv serie 2-spillere frfSkærbæk, en elJ1:r anderi udør
Søndyrjylland, tillægges økonomiskværdi. Galskaben vil ingen ende tage.Vi har
derfor gennem året ført forhandlinger med storklubbcribåde ind- ud -' Og9pland.
DisseJorhandlinger er foregået i dybeste hemmelighed, på kodesprog i glJst\) og
tilrøgede lokaler( læs klubhuset), og det er [!U lykk1;1des 1?iposten udsendte, indeµ
Billedbladet ,at opsnuse nogle af de m1;1stopsigtviekkende nyheder:
.·:: '> :-;. ·::\:<:::.::.:· '·::::::::::/':'-' ·:;:.:

.

.

9v~npå det srnåkedeiige spil ved dette års VM kampci fodbold, er derfra mange

si9erbievet yt:et1 ~~ .m~lerne må <<l'.n~.rTsfor atskab(et mer~ attraktivt spil.
RIP91ffEN harresearch1;1t !idt i ræk~er og spurgt en række mere ellermindre
ke~dte personer om deres syri på sagen:

Indehaveren af Guldklumpen. guldsl11ed:
. ~Vi støtter .helt klartideen om Golden Goal, fordi det vil kunne bibringe en ikke helt
så .~ingekæd~. -reaktjo[! .•pet~ræverdog,atspillerne tager sølvskeen i den anden
hånd, for ellers vil spillet ikke blive af en hørere karat.

B-74 har være nødt til at tilbyde adskillige klubber i storkøbenhavnske område
adskillige 100.000 matadorpenge for at tilbageholde Kuliia.rs spille- og i
særdeleshedopholdstilladelse, da navngivne 1ygter(M11lle altmuligmand) t.aler
orp, at Kurriaragter at flytte tilbage til Silkeborg og genoptage haps "spillen
fodbold".
·

Richard Møller-Nielsen. tidligere dansk folkefjende nr. t:
- Jeg synes afgjort, åtbøt forbyde angribere, udskifte målene med ishockeymål, lave
bold~ne s~~Te, tiU~tie. 5rnålm~pdyå bane~ af gangen, bygge} !J!.ete~ høje n:iure
O!J!.k;ing .~trat'fe.~par~~feJtern~, .· ~ini~1;1re banen san:i!Hdh"Cgge partisansøm.. Hermed
vil verden først kunne se det geniale i mit 5235-0-0spilsystem.

de har
Colombia Pictures ønsker at skrive kontakt med Thomas Mørch
set, hvordan han i en old-boys kamp i Vinderslev bragte den ædle sporL''spark et
hjørneflagned når man prøver at tage et hjørnespark" op på helt uset niyea11.
"We never seen anything like it" udtaler direktøren. Mørch skal nu være stand .
ind for Bruce Lee i hans næste udødelige film.

Stephen Stivert. formand for Dansk Onanist Forbund lDOF>:
Jeg går afgjort ind for forlænget spilletid. Vi må smede mens
der da et forsøg vær . · r som vi plejet at sige: Går den, ja så går

Rells Angels FC( ikke at forveksle med HA 85) udlover en ny
panserværnsraket, til den der kan pågribe Mureren, død eller levende. Mureren
selv tager det roligt''Det hele er en misforståelse'.', srriågnasker den veln~r\)d\)
ungersyend med det store mellemrum, ''Jeg sagde, atjeg varvild med pirat0s i
ikke Bandidos".

Klaus Kjærsgård. stor:
Jeg går ind for større mål. Mine mål er i hvert fald blevet større.
Peter Maler. forh.~nværende dom~er:
I s.~~1 .• 1)ruge ~askT'MASySP.Jeg gårJn? for flere sten~dedommere piiba111;1n. Hov,
v~rdet ikke en lyseråd elefant, der k.•om flyvende. Det passer for restenikke at jeg
har malerhjerne. Jeg sniffer li in; såjeg har klæbehjerne.
. Lyk~el~ge _Ørkensky;; selvstændig erhvervsdrivende. Pusherstreet 8.
Chnst1ama: . •.• •••. · .
·
·
VI må eddetmarne ha ,nogle større baner. Og mere græs. Og så vil vi ha, Kurnar ..
(tirnlles såkaldte storebror) tilbage på grønsværen - han ku om nogen skabe en
kogende stemning.
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Jeg har kigget lidt i de gamle "Riposter" og der er stadigvæk materiale
som er aktuelt med enkelte tilrettelser. Dette er fra september 1996
Fubs.
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Dansk Sprogværn har budt på John Sgufandenihelvedekraftederme
Pedersen .. "Vi har aldrig hørt noget lignede" udtaler en repræsentant for Nævnet.
En eventuel kontrakt.indebæryr, at John skal nedsænkesi et glas og pvpr~~ldes
med konserveringssprit, hv9refter. han skal henstå på ~1bestmet til i Nitwnets
Afdeling For Ganske Særlige Og Enestående tilfælde. "Det med spritten lyder
kraftedderme lovende, satanfandensgu, s.iger John, der gerne vil være anonym af
hensyn til hans børn,
' ··
·.:

-

':""': -

Itali~poPizz~ . ønske~

··-:--:··-: __ -

_

_-

_-·

-"

~ft~le

·-:--._._.···--·-·

Gi-~~~,<q~

f tindgå en treårl§
rned J)11ye Boy
fi;maet
har h.aft dårlige erfaringer med knallertbudene. Det harikke va:ret rnuligt~t få
Dave til at stå stille længe nok til at mf1n kunne få at vide, hvad han selv mener
om sagen . Overgangssummen forventes udbetalt i billardkøer.
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ET VETERANJULE EVENTYR
Som altid i selskabslokalerne på Marienlundsvej skulle der op til den søde juletid ske
noget "særligt" Ikke noget med at hænge ved
baren og nedsvælge billige nordgermanske
majsøl. Ønsket bar mere hen af noget kulturelt,
og allerede her faldt 20% fra, da flere af
deltagerne mente, det var noget man polerede
møbler i.
Forslag fra en gruppe kaldet "Flaskehalsene" gik i retning af et spil kaldet:Ølspillet.
Kortklubben ønskede et godt gammeldaws
slag whist tilsat de obligatoriske kort i
ærmerne. Ingen af forslagene faldt i god jord.
"Hva' mæ et Krybbespil?" foreslog en
unavngiven person(der dog er redaktionen
bekendt) . Umiddelbart frembragte dette
forslag ikke den store hændervridende
begejstring, faktisk hørtes kun indeklemte
bøvser ved baren, forklædt som fjærter. Alene
tanken om at man skulle ud og finde 3 vise
mænd, kunne give tændergnidsel og supersoniske anfald!
Efter en del plæderen og lovning på en gang
gratis humle fra fjernlageret var ideen
vedtaget, imod at dette gigantiske spil skulle
forgå unplugged. Instruktør og tovholder
skulle s ' følgelig være: Mr. SjæfHimself, dels
da han er den eneste, der har nøgle til ølskabet
og desuagtet har instrueret enakteren: "Højt
hår - året rundt".
Tekniske ko-ordinatorer blev Delle og
Risvig, da begge alligevel har fast bopæl i
klubben og kommer der flere gange daglig uanset vejret. Skuespillermæssigt var der et
hav af nuværende eller tidligere talenter at
vælge imellem, og for de flestes vedkommende
optræder disse personager glædeligt ved det
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lys i huden og temmelig led ved poolbordet
over for svagere spillere. Valget som æsler til
de 3 svaglysende vismænd faldt naturligt nok
på: Mørk, Fubs og Mureren, med sidstnævnte
som føreræsel pga . de tydeligt markerede
fortænder.
Alle rollerne var nu besat. Tidligt i stykket
anede man en iver og idealisme fra aktørerne,
som bl.a medførte, at de 3 æsler førte de 3
fisemænd hen til den sovende Svenne.
"Genialt!" udbrød Mr. Sjæf med grådkvalt
stemme. "For vi har sgu glemt ham der Jesu
Jensen".

Af historiske og praktiske årsager blev
Svenne nu ophøjet til baren, hvor pøblen brød
ud i fællessang over melodunten : "En bar er
født i Bethlehem" (Nu vi er ved baren kunne
her godt ønskes mindre bet/en, red.)
Der forlyder intet om selve fødslen eller
moderens forgodtbefindende, men barnet bar
tydeligt præg, af en svær fødsel med sugekop.
"Ikke-så-meget-jomfru Maria" sås senere i
et lokalt indkøbstempel købende en næseborstrimmer i familievenlige farver. Faderen
havde imellemtiden fået ondt på balancenerven pga. æslernes brægen, men fandt dog
tid til 17-18 spil pool med ledestjernen, den
tekniske stab, æslerne og ikke mindst
instruktøren, der i mellemtiden var bleven rig
ved at sælge rettighederne til Bueno Vista eller hva bryggeriet nu hedder.
Hvis denne opsætning har din interesse kan
du trygt henvende dig i klubben - og husk så
lige at tage en håndfuld penge med.
Næste års teateropsætning vil være :
Navarones Kanon med Svenne som kanon og
Søren F. forklædt som sexbombe - glæd jer !
Deres indsatte.

grønne pool-bord eller ved den besudlede bar.
Som jomfru Maria faldt valget let på grund
af den runde frisure: Sanne - der var iøvrigt
ikke andre at vælge imellem. Som Josef, der
senere skulle blive fader til en uorganiseret
tømmer valgtes: Morten Fuld-som?. Allerede
her anes et stjernepari svøb - lidt å la pølserne
fra Trosborg.
Sværere blev det, da de 3 vise mænd skulle
findes, for ved et rundskue blandt de
fremmødte talenter var der i hvert fald ingen,
der lyste op over de 15 watt. Det var de brugte
pærer, der var i overtal. Valget af Sko, Hø og
Klitte som de 3 "måske" vise mænd skulle
senere vise sig at være en katastrofe - fuldt på
højde med prisstigningerne på øl i klubben
for 3 år siden.
Valget som ledestjerne var let, da Bertel er
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SLUTSTILLINGER 2ØØ1

Ude eller hjefllflle. PC eller Mac.
Jyske Netbank er åben for alle
Prøv en demo på www.jyskebank.dk

Pulje 051

SERIE 4
K

~~

1 Vinduod B
2 Silkeborg B 7 4

JYSKE BANK

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
N O! 20
ND! 20

3 Engesvang B

4 Silkeborg KFUM

S lhoming IF
6 Funde"CF
7 Sunds lf 2
8 FK 73
9 Engesvang Fremad
10 Heming KFUM 1

11 Ø. Bonliog/Balle If
1.2 Resenbro Ulf

INTER

BØGILD SPORT

Ry SK

Pulje 117

22
22
22
22
t-.iC! 22
t.: n! 22
~·-i!?-!
22
t·W! 22
22
22
r-~n ~
22
t-.' n ! 22

l

V

u

19

3
2

16

13
12
13
8

1
4
0

4

s
8
7
6
7
0

3
4
1
0

4
8
6
9
10
10
11
11
12
14
22

SERIE 6

Virklund 8 t

2 Lemming tf l
3 Silkeborg KFUM
4 -S ilkeborg B

NB!

5 FK 73 2
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SERIE 5

Silkeborg B
Gl. Rye IF
Brædstrup lf 1
Gødvad GIF 1
Silkeborg O 7 4
7 Galten fS
S Silke bo~ I F
9 Silkeborg KFUM
10 Sorring/Tousb-up IF
11 Laven/Linå IF
12 Silkeborg B 78

Det handler om at være

28

u
3
3
3
1
2
3
3
2
3
1
0
0

T
2
4
6
8

11
12
15
20
20

Score
77-22
69-28
66-24
73-27
74-51
52-52
45-46
37-50
45-48
37 - 80
0-60
6-93

Pulje 092
1
2
3
4
5
6

TRYG

V
17
17
15
15
12
10
10
9
7
6
0
0

6 Silkeborg B 74
7 Enges vang Fremad

NB~

8 IF Haurum / Sall IF 2
':J Gl. Rye IF
10 Silkeborg Kam. SK 2
11 Silkeborg JF
12 Funder GF

NHl
Nl.P
NH !
NB ~

NB !

K

V

u

T

Score

Pt

22
22
22
22
22
22
22
22
22
20
20
20

20
17
15
15
14

0
2
3
1
1

2
3
4
6

110-12

60

82-37

53
48
46
43

3
3

3
3

1
3
2
0
0

11
12
12
11
15
19
19

79-31
81-35
61·47
58·70

61·85
39-82
45-54
23·65
7-74
3-57

29

28
28
27
11
3
3
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81-33

59-34
60-40
83-63
60-61
60-77
35-45
41-58
45-66
48-81
0-66

50
40

40
39
28
28
27
25
22
22
0

Resultaterne her er
hentet fra

www.infosport.dk
som B74s egen
hjemmeside henviser til.
Det er for tiden ikke
muligt at hente
resultaterne for damer,
oldboys og veteraner, men
efter sigende arbejdes
der på sagen .

29

~

mm

bi

Morten Herlev
Kærsgårdsvej 4
86 81 10 47

~~1~~~~·
0

ir~&&ii!mlfu
I.

Lissa Juul
Vestre Alle 34
86 80 05 49

Kresten Knudsen
Frejasvej 90
8682 62 53
kresten.sand@mail. tele. dk

Christian Simonsen
Skovløbervej 24
86 80 13 91

~\. 'l-~
'> \ \.

christian.simonsen @mail. tele. dk

Marienlundsvej 338
Tlf.: 86 81 53 57
Formand Finn Herlev
Aabenraavej 83
86 80 06 05
Formand Chr. Simonsen
Kasserer Per H. Jensen
Frederiksberggade 56 st.tv.
86 82 34 49

fil{{!

Morten Risvig
Tyttebærvej 35B
8684 55 57

Per Riemenschneider
Vestervænge! 29
8681 4825

mori@tdk.dk

Kasserer Lars Nielsen
Mysundevej 15
86814806

Claus H. Jensen
Håndværkervej 105
86 82 75 88

kkj @uv.si/kehs. dk

ClausHegelund@privat. dk

Sam Mulle Demirel
Solsortevej 13 st. tv.
8680 52 92
John F. Jensen
A. Andersensvej 22B
86 81 . 87 30

John Pedersen
Dalvejen 15 ~---

Holg~r Buch !,.arsen

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

JOhn.1ensen @neckelmann.dk Dalgasgade 37

~~~.j;J~~~

Dave Green
Resedavej 27 3.tv.
2027 52 75

,,,~/

~

david_j_g @hotmail.com

John Zack Sørensen
Vestergade 67 A
86816001

R~P9SllEN

REDAKTION

Chefredaktør Claus " Nymand" Mikkelsen
86801567

30

Kresten
86 82 62 53
Claus " Nymand"
Mikkelsen
86 80 15 67

t~ilii~~i~ti,,1,

jih @carlbro.dk

Finn Herlev
86 80 06 05

Peter Villadsen .
Drechselsvej gA
86803908

Per Duelund
Udgårdstoften 22
86 815737

herlev@ oncable.dk

Jens Kristian Hjorth
Bindslevs Plads 18
86 81 65 17

Claus H. Jensen
86 82 75 88

1-juu/@jyskebank.dk

w1 ~4Ki!IJJJJ,4'li.ft1im

per.h.jensen @hatteland.com

Stephen Knudsen
Sanatorievej 14
8682 81 39

Frank Sørensen
40928639

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

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

8681 2770

,NJ;rJ&1iJjJif/1}iiifa

Tryk: Silkeborg Bogtryk
Layout: Peters Pen

Peter Lodahl
86 82 3419
ps-peter@ps-presse.dk

RIPOSTEN - DECEMBER 2001

86 80 31 60

dk ~f®~i~'iijfi:}j;i;!,®,;

Frank Sørensen
Arendalsvej 238 1. tv.
4092 86 39

Stephen Knudsen
868281 39

Thomas H. Jensen
86 80 05 49

Jens Kristian Hjorth
86 81 65 17

Jørn Andreasen
Vidarsvej 10
8681 5799

;il/iJifi:fiJiJW{j;/JØJWJ
~- :'.:~ ."'
· " : ; c '°"·~

,

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

filiD ;;.~,.~ro /1 f !l<
M i11g<'11
Christen B rt I
Heibergsv j 4
86 81 2363

n

Jørgen Henrikseri
Rylevej 35
86823127

Kllud 1.arsen · ·
~~~skronayej 8 )
.. ·•····· 86.82
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.. "_..,_._._"_64
._ ._ ·· ·,·· 70
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