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Bakke - Grillen 
Århusbakken 

Århusvej 52 
Telefon 86 82 22 45 

Til at have 
med at gøre 
BG Bank Vestergad4! Afdehng 
Vestergade 3 · 8600 Stlket>org 
Tlf. 87 23 48 00 www.bgl>ank.d< 

KAJ JØRGENSEN 
Mariehøj Murerforretning 

Solhøjsvej 11 . 8600 Silkeborg 

_Kl,;;? 
• • 

Alt murerarbejde udfores 
Nybygninger •Tilbygninger• Reparationer 

Storm- og forsikringsskader • lso-kærn 
40 291411 - 86 81 15 04 

Dansk Arkitekt- & lngenlorkontor af 1945 A/S 
Ballevej2A 

Telefon 8682 2499- Fax 8680 3818 
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Hjejle Cup 2002 I 
Efter et år med aflysning af stævnet blev der 
lørdag d. 3. august, kl. 12.40, fløjtet op til den 
22. udgave af B74's Hjejle-cup p Silkeborg 
Stadion. Afviklingen af stævnet forløb i store 
træk tilfredsstillende. 

I damerækken var der deltagelse af næsten 
de samme hold som tidligere. Det viste ig 
hurtigt, at vinderen skulle findes mellem 
KFUM og Virklund, som helt efter program
met dystede i den sidste kamp. Efter en 
spændende og velspillet kamp kunne KFUM 
for andet år i træk hjemføre pokalen. 

Hos de gamle drenge, "veteranerne", var der 
deltagelse af Silkeborg Boldklub og Virklund. 
Efter to meget overbevisende kampe, havde 
Silkeborg Boldklub igen vundet den eftertrag
tede trofæ og kunne herefter modtage den store 
hyldest fra det fremmødte publila1m. 

De lokale old-boysspillere skulle forsøge at 
matche to veltrimmede rivaler fra Sejs og de 
"nye" fra Ans. Den første kamp mod Ans blev 
en meget tæt og lige kamp, som endte uafgjort. I 
den anden kamp kulle de op mod Sej , hvilket 
viste ig at være en hård omgang for B74'erne. 
Sejren blev dog hevethjem til sidst og B74'eme 
kunne herefter hæve pokalen. 

I herrerækken var der en god blanding af 

hold lige fra . erie 3 til erie 5 samt et old
boyshold fra SIF. I den ene pulje kulle finale
deltagelsen afgøres i den sidste kamp mellem 

by og B74, hvori "vore egne" trak det læng
ste strå. I den anden pulje vandt SIF begge 
deres kampe og var hermed klar til finalen. 
Men da SIF'erne ikke var i tand til at fort
sætte i turneringen pga. stort mandefald, blev 
det i stedet nummer to i puljen, KFUM, som 
kom i finalen. Finalen blev en jævnbyrdig og 
spændende kamp, hvor KFUM desværre løb 
af med sejren over vore egne helte. KFUM 
kunne herefter drage hjem med b de pokal og 
pengepræmie. Kampen om tredje pladsen blev 
vundet af Låsby over Funder. Den sidste pla
ceringskamp kunne jo ikke gennemføres pga. 
SIF's frafald, hvilket desværre gik ud over 
SB. 

Rent økonomisk blev dagens arrangement 
igen en fornuftig forretning taget i betragtning 
af. at det væsentlige formål med stævnet er af 
sportslig og ikke økonomisk karakter. 

Sluttelig skal der lyde en stor ros til alle de 
frivillige, der trods mange svære vilkår fra 
stævneledelsen fik arrangementet til at glide 
uden de store problemer. 

Hilsen Spjald 

Spjald og 
Købma11de11 får i 
pausen en 
moralsk opsang 
af Liden Kirsten. 
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SB-1•eteraneme 
1111dlod ikke at 

gøre alle 
tilfældigt 

forbipasserende 
opmærksomme 
på, at de ældre 

herrer under 
Hejle Cup'en 

fejrede en uvant 
sportslig succes. 

Hjejle-cup 2002 - Second Edition 
For Gud ved hvilken gang har vi afholdt det 
traditionelle HjejleCup stævne. Vi er m ke 
et stort i denne sag, for manden bag hele 
arrangementet er men en stout vestjyde ved 
navn Spjald. 

Han havde denne gang f et fat i 16 hold 
(incl. 4 B-74 hold). Endvidere: 

• F et fat i dommerne 
• Tilladelse fra kommunen 
• Arrangeret Bissen og Bumsen som 

pølsevendere 
• Kontaktet og fået accept fra Carl berg 

vedr. ølvogn. Herunder bestilling af øl. 
odavand,is, slik mv. 

• Opsat telt, borde, stole mv. 
• Banefordeling 
• Hjørneflag, bolde og andre rekvisitter 
• Personale til ølvogn og s gar et 

aktiveret Mureren. ( Det betyder st 
hele dagen i klubhuset og tylle bajere) 

• mv. 

End\.idere havde Spjald lavet aftale med de 
højere magter ang. Vejret. Det var hverken 
for koldt eller varmt. 

Han var den første der mødte op p selve 
dagen iført rund tyk.ker til per onalet. 

Jow - der var ve tjysk tyr p det hele. 
Sportsligt forløb arrangementet til alles 

tilfrehed. 
Vores serie 3 hold vandt deres pulje og 

sl"Ulle møde vinderen af den pulje - SIF om 
I. pladsen og et anseeligt pengebeløb. SIF 
var dog nødt til at trække ig, i pnnc1ppet 
var vi vindere. Men Spjald tog egenhændigt 
den beslutning (selvfølgelig den rigtige), at 
vores hold sl"Ulle møde nr. 2 fra den 
rivaliserende pulje Baptistdrengene 
(KFUM). De gik desværre hen og vandt, 
men B-74 var og trætte!!!!!!!!!! 

Lissas dametropper kunne ikke klare 
Vrrklund, som ikke kunne klare 
Bptistpigerne (gæt hvilket hold) 

Old_boyserne er vores store trækplaster. 
De vandt igen i år foran 2 meget stærke 
mandskaber. Præmien blev hurtigt om at i 
kolde øl i bedste B-74 nd. 

Veteranerne gik sukkerkolde 2 gange, men 
humøret var i top. 

Fik jeg nævnt, at Spjald selvfølgelig 
spillede med p old-boys holdet. 

Omsætningen viste ig at være rekord 
stor, cirka 16.000 kr. p en dag. Oversl"Uddet 
og regner vi med (der tælles stadigvæk). 

Dagens clou stod Bissen for. Da han efter 
stævnet skulle køre vores "traktor" tog 
samtlige 2 he tekræfter magten fra ham. 
Købmandens telt og flere pillere var i stor 
fare for at blive kørt over, men det blev 
derved. 

S alt i alt en stor dag for B-74 og i 
særdele hed for vestjyden. 

Hr. F11bs 
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STILLINGER 
Den al.tuelle stilling kan ses p internettet: www.jbu.dk 
Damer, oldboys og veteraner kan klikke ind p. www.dgi m.resultater.dk 

Stillingen i Pulje 021 (serie 3) 

K V u 
1 Silkeborg B 17 11 1 
2 Virklund B 17 9 4 
3 HA85 17 10 1 
4 Silkeborg IF 17 8 6 
5 Viborg FF 17 7 3 
6 Gødvad GIF 17 7 3 
7 Frederiks AIF 17 7 3 
8 Silkeborg B 7 4 17 7 1 
9 Viborg 867 17 6 2 
10 KKIK 17 6 2 
11 Silkeborg Kam. SK 17 4 6 
12 Tulstrup/Faurholt IK 2 17 2 4 

Stillingen i Pulje 084 serie 5 

K V u 
1 Virklund B 17 14 3 
2 Grauballe UGF 17 11 5 
3 FunderGF 17 11 2 
4 Silkeborg KFUM 1 17 9 3 
5 Silkeborg B 7 4 17 7 7 
6 Silkeborg IF 17 8 3 
7 Lemming IF 17 7 2 
8 Gødvad GIF 1 17 6 1 
9 HA85 17 5 3 
10 Gjern IF 2 17 4 1 
11 Silkeborg Kamm. SK 17 3 2 
12 Sejs/Svejbæk IF 17 1 0 

Stillingen i Pulje 388 (serie 6) 

KV u 
1 Resenbro UIF 6 5 1 
2 Århusbakkens FC 6 3 1 
3 Silkeborg B 7 4 6 3 1 
4 lemming IF 6 2 0 
5 FK73 6 1 2 
6 Engesvang Fremad 6 1 1 
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T Score 
5 53-25 
4 47-24 
6 48-38 
3 58-36 
7 37-32 
7 27-27 
7 37-40 
9 36-45 
9 30-37 
9 29-38 
7 30-40 

11 18-68 

T Score 
0 89-30 
1 68-25 
4 50-39 
5 51 -37 
3 49-35 
6 52-37 
8 39-44 
10 53-58 
9 49-56 
12 40-83 
12 42-86 
16 8-60 

T Score 
0 36-11 
2 13-11 
2 17-13 
4 10-19 
3 14-20 
4 8-24 

Pt 
34 
31 
31 
30 
24 
24 
24 
22 
20 
20 
18 
10 

PI 
45 
38 
35 
30 
28 
27 
23 
19 
18 
13 
11 
3 

Pt 
16 
10 
10 
6 
5 
4 

" 

Julsøvej 74. Sejs 8600 Silkeborg 
MAD UD AF HUSET 

Hjemmelavede pølsespecialiteter 

TLF. 86 84 64 24 

__ 11_ag_pa_p_·_M_e_m_hra_n_e_r _Silkeborg 
Nylægning og reparation 

TÆTTAGMED 
DERBIGUM 

Tagdækning 

Vesterlundvej 23, 8600 Silkeborg 

86 83 71 07 . 26 83 93 90 
Telefax: 86 83 71 02 

www.silkeborg-tag.dk 
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indtJ• lak A/S 

KLINTEVEJ 6 . 8653 THEM 

Chefkokken 

24 

CHEF
KOKKEN 

CHEFKOKKEN 
Lollandsgade 9 • 8600 Silkeborg 

Mad ud af huset 
Lige til at sætte på bordet 

Leveret eller afhentet 

TLF. 86 80 57 53 
FAX 86 82 93 44 

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

Estrupsgade 10, 8600 Silkeborg. tlf. 86827566 
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Ude eller hjemme. PC eller Mac. 
Jyske Netbank er åben for alle 

Prøv en demo på www.jyskebank.dk 

C~ I Y S K E B A N K 

INTER 
BØQILD SPORT 

Det handler om at være 

TRYG 
" 
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Marienlundsvej 338 
Tlf.: 86 81 53 57 

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

tte o.re11i11 en 

Formand Chr. Simonsen 

Kasserer Per H. Jensen 
Frederiksberggade 56 si.tv. 
86 82 34 49 
p/ensenOarrownordic.rom 

og som den vrf/llpe person. Murer 
oplaltef sig ulv som, gMgrves 
øgs.i hans PRIVATE ..mail· 
adresH. som samtidig afslorer. al 
hlll'I • hybnd-n«.fttC»r 

per.h.fensen Oselector.dk 

5eephen Knudsen 
Sanatorievej 14 
86828139 

Jens Kristian Hjorth 
Ågade24 
86816517 
/ih Ocarlbro.dk 

John Pedersen 
Dalvejen 15 
86812770 

REDAKTION 

Formand Finn Herlev 
Aabenraavej 83 
86800605 
herlevOoncable.dk 

Kasserer Lars Nielsen 
Ægirsvej 10 
86814806 
kk/Ouv.silkehs.dk 

et 

Sportschef 
Anders Simonsen 
Hattenæsvænget 2 
86844292 
adsOhammel·fumiture.dk 

Webmaster Rune Sejr 
Jørver-i 
Hedebyvej 13 
86 91 9n3/4088 28 32 
RSJObec.dk 

Chefredaktør Claus "Nymand" Mikkelsen 
86801567 

Claus H. Jensen 
86827588 

Finn Herlev 
86800605 

Tryk: Silkeborg Bogtryk 
Layout: Peters Pen 

Peter Lodahl 
86823419 
ps-peterOps·presse.dk 

1<1-.i Knudlln 
Frejasvej 90 
868262 53 
kresten.sandtlmall.tele. dk 

Chrl9tlen Slmoneln 
Skovlobervej 24 
86801391 
clms/1811.slmonsentlmall.tele.dk 

ThorMatterlw 
Vestergade 63, 2. 
868245 36 
thomas.herfevtloncable.dk 

lllortlrl Rlntg 
Tyttebærvej 358 
86845557 
morttllrfk.dk 

CllueH • ...._ 
Håndværkervej 105 
86 82 75 88 
ClausHegelundtlprtvat.dk 

( 

John F. Jensen 
A. Andersensvej 228 
86818730 
john.jensen Oneckelmann.dk 

Thomas Herlev 
86 82 45 36 

Anders Kjeldsen 
Dalgasgade 37 
86803160 

,---
'fJ.011sorud1•a/ 

Finn Herlev 
86800605 

Morten Rlsvlg 
Tyttebærvej 358 
8684 5557 
monOtdk.dk 
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Holdleder, serie 3: 
K8ntS..-.. 
Kaprifolievej 18 
868458 04 

Holdleder, serie 5: 
Peter Vllladsen 
Drechselsvej 2A 
868039 08 

Holdleder, serie 6: 
lMs Jac:oblen 
lier Byvej 11 , 8643 Ans 
87708686 

Kim Kristensen 
Chr. Fisehers Gade 11 
868022 08 

John Vllladsen 
Malmovej 114 
86811887 

Krnten Knudsen 
86826253 

Claus "Nymand" 
Mikkelsen 
86801567 

Holger Buch lMMl'I 
86829622 

Kamp.fordeler 
Thomas Herlev 
86 82 45 36 

Christen Bertelsen 
Heibergsvej 4 
86812363 

Lissa Juul 
Vestre Alle 34 
86800549 
l·fuuf Ojyskebank.dk 

å11dboldafdeli11ge11 

Per Duelund 
Udgårdstoften 22 
86815737 

Per Riemenschnelder 
Vestervænget 29 
86814825 

(11/;llm 

Stephen Knudsen 
86828139 

Jens Kristian Hjorth 
86816517 

Jørgen Henrlksen 
Rylevej 35 
86823127 

Godsfon·alter 
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Thomas H. Jensen 
Vestre Alle 49 
86 80 05 49 
thomas-jensen Osilk.dk 

John....., 
86818730 

Stephen~ 

86828139 

= 
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Riverboat 
Igen i lir var B74 klar til at byde p jazz i teltet p 
Nygade. Vi fik et godt program tilbudt p af Riverboat
komiteen, og havde weekenden igennem pænt be øg i 
teltet. Bl.a. er mange 74 'ere tlinke til at aflægge et be øg. 

Denne fonn for arrangement er lidt speciel. Når der er 
musik i teltet, er der mange mennesker. Men umiddelbart 
efter sidste strofe for vinder 75% af gæsterne - nemlig 
de "rigtige" jazzere. Dem med T-shirt, kasket og program 
i h nden. De kat videre til næ te koncert for evt. at 
vende tilbage enere i weekenden. Det kræver lidt 
benarbejde at f tiderne tilrettelagt. der er flest mulige 
gæ ter omkring spi etid. Maden giver nemlig en god 
omsætning og ikke mi nd t liv i teltet. Vores okse var et 
tort hit, og det er tydeligt, at mange fredagsspisere 

kommer igen om lørdagen. 
Igen i har vi trukket store veksler p mange frivillige 

B74'ere. Der skal lyde en tor tak til alle, som har hjulpet. 
Både med teltopsætning og -nedtagning og med serve
ring p al le mul ige tider af døgnet. En speciel tak til 
Bertel og Købmanden og naturligvis til Peter Visti for 
godt amarbejde. 

Trods nogle sm, problemer gik fe ti valen godt for B74. 
Overskuddet blev p ca. 12.000 kr" hvilket m, ke var 
lidt i underkanten af det forventede. Til gengæld er vi 
mange, som er blevet en god oplevelse rigere. 

Vi er ikke p nuværende tid punkt klar over, om vi 
kan gentage succesen til næste lir. Der er flere rygter om 
al ternativ anvendelse af arealet. Men vi er klar, hvis 
muligheden skulle byde sig. Ellers linder vi p noget 
andet! ff 

FQRSIDEFQTO: 

Så blev romantikken til virkelighed 
Efter et noget omstændeligt op til nrtede Frank 
endelig frem til det mål, han delagtiggjorde os 
alle i ved 25 rsjubilæumsfe ten for snart to 
lir siden: 

Han giftede sig lørdag den 31. august med 
sin fru Frank, om ut modigt m tte vente i 
m ned efter m ned p , at Frank før t fik taget 

sig sammen til at fri, s fik bygget hu et om 
og endelig fik taget sig sammen til at be øge 
præsten i Them, vi i den lokale sladder
presse kan præ entere dette skønne foto af 
den glade og i lovfonnelig ægte tand indtrådte 
par. 
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Det var ikke godt nok!! 
Et samlet overskud på ca. 25.000,00 kr. på årets 2 arrangementer på 
Nygadeergodkendt. 

Indsatsen fra mange frivillige hjælpere var som sædvanlig stor. 
Specielt glædede det, at de helt unge havde en samlet vagt, ligesom 
fodboldpigerne og håndbolddrengene. Andre sprang til, da det kneb, og 
tog en ekstra vagt. 

B74 fik igen vist Oaget, hvilket er meget positivt 
Alligevel sidder man tilbage med en fornemmelse af, at det ikke har 

været godt nok. Riverboat forløb rmt uden de store problemer. 874 har 
jo efterhånden fået stor erfaring i at lave denne slags arrangementer. 
Det kan være årsagen til, at ikke alt gik som det skulle ved regatta -
arrangementet. " Piece of cake" tænkte vi måske. 
Venstrehåndsarbejde. Vi gør bare det samme som til Riverboat! 

Men NEJ, Vi kom for sent i gang. Forberedelserne blev forstyrret af 
ferien. Ikke et møde, hvor alle involverede ansvarlige var samlet. Det 
kunne ikke klares på rutinen. 

Vi skal være bevidste om, at de mange frivillige hjælpere ofre en dag/ 
aften/nat på 874. En tid, som kunne bruges på familie eller venner. 
Derfor skal de have en god oplevelse. Det er bestyrelsens ansvar. Og 
det ansvar levede vi ikke helt op til denne gang. For mange ting var 
ikke 100% på plads. Kontrakter og aftaler var ikke helt 
færdigforhandlet. Enkelte måtte tage et helt urimeligt slæb, fordi andre 
svigtede. For mange ting manglede og måtte skaffes i sidste øjeblik. 
Der var ikke fuldt overblik over hvem der var ansvarlig på de 
respektive vagter. Nogle fik ikke deres velfortjente øl-boner. 
Sidstnævnte har vi mulighed for at gøre noget ved. Hvis du føler dig 
snydt for denne afregning, skal du blot henvende dig til undertegnede, 
så finder vi en løsning. Det drejer sig primært om folk på 
torsdagsvagten. 

Vi trænger alle til en lang pause nu. Men inden pausen, skal vi 
igennem en evaluering af sommerens arrangementer. Den bør munde 
ud i en erkendelse af problemerne og håndslag på, at vi både kan og 
skal gøre bedre, for denne gang var det ikke godt nok - modsat så 
mange gange tidligere. 

Stor tak til de mange, som ydede en kæmpe indsats. Vi håber, at I er 
friske næste gang 874 har brug for jeres hjælp. 
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pub 

lrvin Pedersen 
Ejendoms11ul'g le rfi mw 

~-14 
8600~ 
111.116112 6600 • fa\ 8681 2'1(11 

".,.,..•>tiol•a.<t. 

4 

Bindslevs Plads 18 
8600 Silkeborg 
Tlf. 8681 1969 

Q:e,/{?alV'd'.f' 
KUNSTHANDEL 

vi Henrik Fjeldgaard 
N ygade 26 . 8600 Silkeborg 

SPECIALFORRETNING I 

INDRAMNING 
Byens specialforretning med 

plakatkunst. litografier 
:ramt 1ndrarnn1ng 

Ingen opgaver er for små 
eller for s tore! 

Fagmanden giver dig en 
professionel rådgivning med 

netop din indramningsopgave . 

Stort udvalg af alumlnluma
og t~profllar 

TLF. 86 82 24 50 
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Afslutningsfest 
9. november 2002 er dagen hvor året B 
74 fe t løber af stablen. Fe tlighedeme kaJ 
igen foregå i Lunden og starter kl. 18.30. 
Vi regner med at slutte sådan et par timer 
over midnat. 

Prisen er til at få tårer i øjnene over!! 
75 kroner for enkelt personer og 125 pr. 
par!!!! 

Dette latterlige lille beløb er dels fordi alle 
I klubbens dejlige medlemmer har givet en 
hånd med til både Regatta og Riverboat og 
dels for at få så mange par med så muligt. 
For denne sum, vi 1 der være udsøgt mad, 
fantasti k mu ile, fremragende underholdning, 
dans med kiftende partnere, gratis 
toiletbesøg, mulighed for at købe lodder til 
afrikansk lotteri, mulighed for lallende 
tågesnak med ligesindede o.m.a. 

Som det sidste kan jeg måske lige nævne, 
at drikkevarerne vil blive olgt til nærmest 
symbolske pri er. 

I skal tilmelde jer i baren ogjere billetter 
vil danne grundlag for en torstilet 
lodtrækning af en endnu ikke kendt gave. 

Som en idste lille ting, vil vi godt bede jer 
om at købe billetterne i god tid, så vi 
hurtigere kender vores rådighed beløb. 
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EKSTRAORDINÆR 
GENERALFORSAMLING 
iB74ANPARTSFORENING 

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i 874 
Anpartsforening 

tirsdag den 22. oktober 2002 kl. 20.00 i 874's klubhus. 

På generalforsamlingen kal behandle bestyrelsens for lag til 
ophævelse af foreningen efter ek traordinær indfrielse af foreningens 
pantebrev. Hvis forslaget vedtages kal generalforsamlingen tage 
stilling til anvendelse af foreningen formue efter indfriet e af 
anpart haverne. 

Bestyre/se11, 874 A11partsfore11i11g. 

REGATTA 
I fortsættet e af RiverBoat arrangementet 
havde vi ogs lavet en aftale om at benytte 
parkeringspladsen foran restaurant "Buddha" 
p Nygade ved regattaen 

Torsdag satte vi telt op, som sædvanlig ude 
ved siden, men brandmyndighederne kunne 
ikke acceptere dette, hvorfor vi var nødt til at 
flytte teltet ind midt p pladsen. 

Carl berg var pa plads med lidt under 100 
fustager + diverse sodavand, krus, barer osv. 

Slagter Bo kom med maden. Vi troede at vi 
kunne f gang i en lags spisetelt, s vi havde 
okselår kørende p grill. Det var der desværre 
ikke interesse for blandt folk. Derimod var 
pølserne et hit. Der var ikke s meget perso
nale p vagterne p madsiden. tor tak til 
dem der tog nogle lange vagter. 

Der blev langet en del øl over di ken, 
generelt set var der en rimelig omsætning. 
Over kuddet er efter de sidste forlydender p 

ca. 10.000 kr. Og det er jo og værd at tage 
med. 

Om fredagen havde vi et country band p 
og da de begyndte at spille, steg omsætningen 
betragtelig. Det samme skete om lørdagen, hvor 
Thomas Borghus spillede. 

En tor tak skal også lyde til de folk der 
søndag morgen tog teltet ned og gjorde rent 
omme p pladsen. Efter sigende var det en 
rimelig stor opgave, og der var ogs mange 
lugtgener. 

Set i bagklog kabens klare lys lmnne arrange
mentet nok være trammere organiseret. Så det 
har vi lært til næste gang. 

Men dem der var P• vagt havde det sjovt -
og det er jo ogs en stor del af arrangementet 

FUBS 
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874 byder på show i topklasse. 

Komikeren og TV-værten Jan Gintberg på ny turne! 
0 

OP PA FARS JIHAD 
I år med ekstra meget Omar!! 

Jan Gintberg - den højtragende og -
råbende tosse bag DR TVs 
spildtidsucceser Gintberg Showoff og 
Vindhætteme, er tilbage på de 
danske teatre med sit helt nye 
comedy show ,Op på fars Jihad'. 

Gintberg er ikke bare kendt som 
komikeren med de hurtige 
replikker, men i mindst ligeså høj 
grad for sine skarpe udfald og 
kommentarer til de uhyrligheder, 
der omgiver os i hverdagen. 

" I år med ekstra meget Omar" 
er ikke bare en pudsig kulinarisk 
reference i lighed med ,sig 
navnet - Omar'. Næ nej, det 
dækker over den skinbarlige 
åbenbaring, at Jan Gintberg som 
opvarmning på sin tour 
medbringer den halve egypter og 
den hele komiker Omar Marzouk 
- en djævelsk blanding af berber 
og bacon. 

"Op på fars Jihad ... " er Jan 
Gintbergs tredje store sceneshow 
med turneforestillingen "Det 
ligger i generne" og "Gearet 2 
tænder" som to meget roste og 
udsolgte forgængere. "Gearet 2 
tænder" kan opleves på DR1 på 
lørdag den 3. august kl. 21.1 O. 

- Dette er showet, hvor folk får 
svar på spørgsmål, ingen har 

vovet eller endsige tænkt på at 
stille', udtaler Jan Gintberg fra 
sin frivillige husarrest, hvor han 
har valgt at isolere sig forud for 
færdiggørelsen af de ca. 20.000 
ord, der vil danne rammen om 
hans nye knaldhårde komiske 
kvababbelser fra de danske 
teaterscener. Jan Gintberg vil 
som altid gribe hårdt fat om 
samfundets løg, når han i en 
kaskade af jokes og gags findeler 
tidens mest essentielle emner. 

- "Op på fars Jihad .. . " bliver 
en vred satirisk symfoni af 
comedy, eksplosivt fjol, sketches 
og .. . og ja, det skal jo frem •. . 
dans. 

Der er med andre ord lagt op 
til en forrygende aften i selskab 
med ikke alene en mørklødet, 
moderlig modig mand men også 
en lang hvid asparges, der bare 
tilfældigvis var til stede da Gud, 
Allah •.• kald ham hvad I vil, delte 
talegaver ud! 

"Op på fars Jihad ... " 
kommer til Silkeborg den 
16. november kl. 20.00. 

874 arrangerer. 
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JAN GINTBERG er fodt i 1963 i Lynge. Han bor sammen med kærestenNina og de har 
datteren Eline på 4 år sammen. Jan fik sin TV-debut i 1994 i TV3s "Tjek ind hos 

Mygind9, men blev forst landskendt da han holdt sine taler til nationen i "Tæskeholdet" 
på P3. Siden har han haft succes som TV-vært på bl.a TV2s "Ugen der Gak", DRs 
"Gintberg Showoff", og senest udlevet sin helt specielle sans for samfundssatire i 

"Vindhætteme• på DR2. Jan Gintbeg har for vist, at han er en af landets bedste "Live" 
komikere, med de anmelderroste teatersucceser "Det ligger i generne" 

OMAR MARZOUK er fodt i 1973 og 
hans familie stammer fra Egypten. 
Omar har ikke nogen kæreste. 
Danmarks sorteste komiker er Omar, 
der med sin egyptiske baggrund må 
siges at være godt rustet til at kunne 
fortælle om, hvordan det er at 
være anderledes i Danmark. Omar 
debuterede i 1995, hvor han 
iscenesatte showet Stand Up 
Comedy mod racisme på 
Comedy Zoo. Siden har han 
gjort sig bemærket i TV
satiren OPS! og med sit 
samarbejde med Jan 
Gintberg i "Gintberg 
Showoff" og • Vind
hætterne" 
på DR. 
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fra 1998 og 
"Gearet 2 tænder" 

fra 2000, der 
spillede for 
fulde huse. 
Derudover 

har Jan i de 
seneste år 

leveret tekster 
til revyer, aviser 

og adskillige 
magasiner. 
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Medieluderne 
Vi kender dem alle sammen fra de blade vi 
læ er ved frisøren. Kendi erne, dem der vil 
gøre s og ige alt for at promovere sig for at 
komme i de kulørte blade. 8iker-Jen , Jane 

mund, Tom Crui e, Nicole Kidman, you 
name it!! 

De f r nu kamp til stregen om palle
pladsen i de skrevne medier og m. ke fra en 
lidt uventet kant, nemlig 8 74!! 

Utallige er de gange, hvor vi har J.mnnet nyde 
Mogens Poph i forrygende farve tr ende 
gevandter, når han ved diverse dilettanti ke 
sommerspil giver den som b de førsteelsker 
og Jens Langkniv med klap for det blinde øje. 

Det er dog ikke alle som ønsker at prosti
tuere sig i obskure kustymer for at n, blad
hylden i de danske kiosker. Den stille eksi
stens som Uffe Koch nøjes med at folde sig 
ud under lokalsiderne, kun iført vaders og en 
stor spænd tig stang!! Og a sammen med 
sine to drenge!!! Forkasteligt, mener mange 
bedsteborgere, men som vi alle ved, s er Uffe 
og drengene alts til fiskerkonkurrencer ved 
Guden en. 

Når vi nu er inde på begreber om stor og 
spændstig, s kan man jo ikke undg andet 
end at få øje p Kumars overordentlige græske 
profil, p de kampplakater, som prolJamerer 
at Silkeborgs JF's raske svende skal forsøge 
ig med fodbold p 8 74 ·s nabogrund. Mange 

gange har man undret sig over, at plakaten 
kan holdes oppe alene ved hjælp at klister
papir. 

Og SIF!! Flere af de agtværdige 8 74"ere 
har gennemskuet, at dette er en let vej til 
stjernerne. Utallige er de gange, hvor herr. PK 
har udtalt sig til diverse autodidakte skriver
karle om sit syn p toiletforholdene i Loung
en, skadessituationen i superligatruppen, eller 
om hvorvidt SIF skal købe lysbanen bag 
stadion og asfaltere den. 

Men han er jo ikke den eneste, der bruger 
denne lette adgang til medierne. Selv Christian 

Købmand profilerer ig gerne via Silkeborg 
Idrætsforening. Han skjuler ikke sin begej
string over sm , vedige drenge med skrabede 
knæ og hudafskrabninger og lader ig gerne 
fotografere med disse herlige drengebørn fra 
miniputafdelingens bed te hold. 

I den anden ende af skalaen, kal man s 
finde sig i at læse Fub himmelråbende argu
mentation om det fornuftige i, at pensioni ter 
skal have dybfrossen kattemad og nødven
digheden af at benamputerede ikke længere 
kan få en køre tol. Men da Fubs er veltalende 
og stærkt demagogisk, vinder hans argumenter 
ofte gehør. m ke mest i de ultraneonazistiske 
kredse, men gehør vinder de. 

Der er selvfølgelig ogs dem, som ikke øn
sker at si plat p andre og k'lln søger medierne 
for at glæde deres medmennesker og fortælle 
deres egen solstrålehistorie og om livet som 
en lang dan p roser, når man - efter utallige 
forsøg - endelig har fundet den rigtige. 

Til denne kategori hører Kresten Læder
buks. Til den lokale presse udtalte den nyfor
elskede og nyligt trolovede, at han og fru 
Læderbuks nu endelig havde f et be eglet 
deres kærlighed med et par funklende nye 
guldringe og en fla ke champagne p den 
nyrenovercde terrasse i deres fælles elskovs
hule i Sydbyen. Herefter ville de to begive dig 
i Indelukket og ammen nyde koncerten med 
Smokey (i artiklen blev det dog ikke nævnt, 
at dette koncertbesøg først skete efter 
indtage! e af en 6 til 8 kolde fadøl til Hjejle
cuppen). 

Se, det er s dan noget folk vil læse. Historien 
fra hverdagen om den lille mand, som gennem 
et langt og slidsomt liv endelig fandt in 
elskede, om han nu vil g gennem resten af 
livet med h nd i hånd. 

For satan hvor er det smukt!! 

Med eneret for Riposten: 
80</il Karli 
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WHlSKYAflEN i SUMPEN 
25. oktOber kl. 20.00. ~ 
11meldin9: På sumpens 

Tiden er nu kommen til en alvorlig udfordring 
af 874 'ernes traditionelle alkoholvaner. 

Gallup har forlængst kortlagt, at det for de 
sumpglade padder k'lln er ganske sjældent, at 
de og dere levere overkommer at indtage 
anden spiritus end de læssevis af Hof' er, som 
Carlsberg snart hver og hveranden dag læsser 
af p Marienlundsvej. 

Men nu skal det for en stund være slut med 
denne mas e-konsumering af let gæret byg
sukker-vand. 

Vi g r vel i gang med seancen en gang der 
ved otte-tiden, men mød for en sikkerheds 
skyld op i god tid og varm gerne op ... enten 
med en velkendt Hof eller ved at smøre kamfer 

i "løgn-halsen". Piaf disker (som sædvanlig) 
op med nogle spændende flasker af det, Skot
og lrland~farere kalder for 
RIGTIG SPIRITUS, nemlig: 

WHISK(e)Y 

Tilmelding bør ske i god tid p den liste, der 
hænger p. SUMPENS opslagstavle. Der er 
kun plads til godt og vel en snes whisky
piloter, og vi er nødt til at holde meget fast 
p , at deltagertallet er begrænset, for flasken 
skal jo gerne kunne n helt rundt, hver gang vi 
skal smage de dyre, men dejlige, dr ber. 

B74 i pokalseillifinale 
Serie 3-mandskabet har gennem hele sæ-
onen g et fra det ene tætte opgør til det 

andel, og meget tyder p , at intet vil være 
afgjort i rækken før den sidste spilledag, 
lørdag den 19. ok"tober. 

I serie 3 har 874 i mange tilfælde manglet 
det sidste held for at f de dyrebare point 
ind p kontoen, men i pokalturneringen 
har lykkens gudinde været klubben mere 
n dig stemt. 

Efter tre sejre og to oversidder-lodtræk
ninger n ede 874 frem til pokalsemifinalen 
for jyske serie 3- og 4-mand kaber. 

Holdleder Kent Sørensen erkender, at 
holdet fra Ulkebøl ved Sønderborg var 
teknisk bedre end 874'erne. Kents efter
retning tjeneste kunne da og oplyse, at 
Ulkebøl-mandskabet bestod af erfarne 

spilere fra Sønderborgs tidligere dan
marksseriehold. 

- Og det viste sig at f ekstra stor betyd
ning p grund af den stærke blæst på sta
dion i Kolding. Men nederlaget blev kun 
p. 2-1, og hvis vi havde udnyttet chan
cerne bedre i første halvleg, hvor vi havde 
vinden i ryggen, kunne vi med lidt ekstra 
held godt have nået finalen, fortæller han. 

Palle Frederiksen var 874s enlige m 1-
scorer - det var altså ikke helt nok til at 
gentage SIFs pokalsucces fra idste år, 
men superligaholdet måtte jo ogs igen
nem nogle års semifinaler med ærgerlige 
nederlag, inden de kæmpede sig til Cup-
succesen. 

S : "P 'en igen, drenge!!!" 

RIPOSTEN - SEPTEMBER 2002 11 



TIETGENSVEJ 30 
8600 SILKEBORG 

MALERARBEJDE 
af enhver art 

Udlejning af lift 

TLF. 86 80 30 88 
Telefax 86 80 30 89 

ex pert 

12 

BODEGA 
SILKEBORG 
RIPOSTEN -SEPTEMBER 2002 

B 0 L D 

874 
KLUBBEN 

DINER TRANSPORTABLE 

Vestergade 73, Silkeborg 

TLF. 86 82 9415 

i=:mi, 

0 
Reparationer af alle mærker 

Vaskemaskiner · Opvaskemaskiner 
Køleskabe · Frysere · Komfurer 

HVIDEVARESERVICE 
futllMOSIYU 34 • IJILLEIUP 

Tlf. 16 " 23 41 • Ill. Tlf. 21 20 " 97 

Erling Fisker's eftf. 
v/tømrermester 

Aksel Lorentzen 

Dybdalsvej 19 &~AAiNTIØff . Mobil. 2441 0220 
8600 Silkeborg //#/ ORDNING )'//// PnvaVfax: 8685 4565 

RIPOSTEN - SEPTEMBER 2002 13 



Tredje halvleg på 

Riposten hm•de til reportagen medbragt sin egen fotomodel i skikkelse af 
Tolderen, som straks følte sig hjemme ved baren. 

Silkeborg er en fodboldglad by - hvilket fra 
tid til anden og kan aflæses af byens super
ligaholds resultater. Men som alle inkarnerede 
fodboldfans ved, s har en fodboldkamp tre 
halvlege - og den tredje - den der ligger uden 
for stadion - den kan man med fordel tilbrin
ges p beværtningen Den V de Høne p Sana
torievej. Ikke bare har Den V de Høne en be
liggenhed, der g fint i spænd med en tur p 
stadion, men den er sig sit fodbold-naboskab 
særdeles bevidst. S det er ikke underligt, 
at der er ekstra travlt p Den V de Høne, n 
SIF tager imod p Silkeborg Stadion. 

- Vi er da tæt forbundet med fodboldmiljøet 
her i Silkeborg, og derfor falder det os da og 
helt naturligt at være sponsor for blandt andet 
Riposten og 874, fortæller indehaver af Den 
V de Høne, Frank Asmussen. 

For en stadigt voksende del af Silkeborgs 
fodboldinteresserede befolkning faldet det helt 

naturligt, at man p vej hjem fra eller tiJ stadion 
lægger vejen forbi Den V de Høne, hvor man 
da ogs altid er velforberedt p det rykind, 
der hører med til en hjemmekamp. 

- Vi har et stampublikum, der selvfølgelig 
især omkring kampe og turneringer vokser 
betragteligt. Vi bestræber os p at skabe en 
hyggelig atmosfære med det varesortiment, 
der efterspørges, siger Frank Asmussen, der 
gennem snart to r har været ejer af Den V de 
Høne. 

Ikke mindst i forbinde! e med landskampe 
er man p tæerne pa Den Våde Høne. S er 
man klar med storskærm og et feststemt 
publikum, der ikke bliver mindre fe tstemt af 
det faktum, at der rundh ndet skænkes fadøl, 
n r Danmark eller IF f r ledt læderet i 
netmaskerne. 

Men Den Vade Høne er ogs aktiv p andre 
fronter. F.eks. t værtshuset fra tid til anden 
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om arrangører af en Tysklandstur med de 
dertil hørende faste indslag som indkøb tur 
og pi ning. Der bliver og arrangeret bow
ling-turneringer. 

Nu kunne man forfalde til at tror, at Den 
V 3de Høne er en mandeverden, hvor det tærke 
køn nærmest var ugleset. Men det er ingen
lunde tilfældet. Ho Den V de Høne ved
kender man sig it ansvar for at lægges meget 
beslag p. mændene. Derfor r der man også 
bod p. tingene ved at gøre torsdag aften til 
dameaften med double-up p spiritus til alle 
græ enkerne. 

Om det at drive vært hus i Silkeborg, iger 
Frank Asmussen: 

- Selvfølgelig er konlmrrencen hard, men vi 
kaJjo være her alle anlfllen, og jeg syne , at 

vi er gode til at dele om kunderne. Det bliver 
jo ofte en mere eller mindre fast kundekreds, 
der kommer de forskellige steder, og det nyder 
vi bestemt da ogs godt af. 

S hvad enten der nu er tale om behovet for 

BODEGA 
SILKEBORG 

gravøl eller sejren skal fejres efter SIF'ernes 
udfolde! er p stadion, s er Den V de Høne 
kJar med en forst ende bartender og flydende 
trøst i rigelige mængder og med rette tempe
ratur. 

Mange ur-B74 'ere ved kun alt for godt, hvor svært det er at nmde et skarpt 
hjøme, så de sætter på mange måder pris på Den Våde Høne. Her er lljømet dels 
er dejligt blødt, og der er muligheder for rigelig l'leskeindtagelse under turen. 
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VETERAN NYT 
Knap havde nyheden om Knud Lundbergs 
alt for tidlige afgang fra de jord i ke boldbaner 
lagt sig, inden Deres udsendte tanker gik til 
de tilbageværende veteraner. 

Vil spilleme nu g i sort? 
Vil Knud Lundbergs sublime teknik stadig

væk præge veteranholdets spil? 
Mange store og es entielle spørgsmål stod 

i kø, men skulle dog senere vise sig at være 
gjort ti l skamme i kampen mod Virklund. 
Bagud i kampens start s det sølle ud for vores 
ældre drenge. Tilskuernes indtagelse af grønne 
læskedrikke tilsat en bagende sol gjorde 
forholdene for spilleme ulidelige indtil "Han 
kom, han så og han skød-Hans Jørgen" tog 
sagen i sin egen hånd og nettede rusen. Mark 
ville ogs lege med og leverede en flot 

Hønse og Mojn gennemgik deres 
manuskripter til efterårets 
foredrag både foifra og bagfra. 

aflevering til Sigge, der med en blanding af en 
\li Nelson og 12 akse park nettede. 

Flot, flot arbejde. 
Sigge skulle enere lave et mål i kryd et via 

el tørt frispark. Sejren p 5-4 over Virklund 
blev senere tilegnet Knud Lundbergs mor p 
136 år. 

Samtidig ville Jørgen Sko tilegne sine tomme 
flasker til Sofus Krølbens enke. Det vi te sig, 
at så stor en gave var noget af en flaskehals 
for Malaga-turisten, der derefter fandt vej til 
baren. Kampen fik desværre det sørgelige islæt, 
al "Torpedo Jan" m tte udgå med kostfiber
skade i benet tilsat krykker og varme bind. 

God bedring- vi glæder os til at se dig p 
banen igen. 

Veteranholdet havde ugen før vundet en 
smal sejr i Funder i noget der mindede om 
beach-volley og friturestegte kroppe. 

Status i efteråret: 2 kampe og ditto sejre -
lad det forsætte. 

Deres "udsatte": Roy Kea11e. 
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Dere ud atte har erfaret, at holdlederen over alle holdledere "Ringene Herre" og 
Hildegard au Nieder ach en har indgået compagniskab iflg. Dansk Oplag kontrol. 
TILLYKKE! 

Ud over fodbold i efteråret har veteranholdet følgende arrangementer: 

Havevandring hos Søs, Skvalderkålsvej 17. 

Madaften: Stuvede svinehjerter i flødelegeret sovs vi 
Jørgen Sko 

Lysbilledaften fra Malaga Barbar Bar vi Sjæfen med Frue 

Videoaften: "Ringenes Herre" tilsat lårtykke discorytmer 
vi Bertel und Hildegard. 

Foredrag: "Byer jeg ikke har arbejdet i" (varer ca. Y2 time) 
vi Majoren. 

Kaffemøde: "Hvordan jeg sparede 1 Y2 krone til en ny 
vandlås ved at kontakte 22 WS forretninger på Bornholm" 
v/ Mojn. 

Peptalkmøde: "Hvad der skete efter jeg sidst gav en 
omgang øl i 1992" vi Hønse. 

Rundvisning: " Hvorfor vejer værktøjskassen mest på en 
Harley ?" vi Bent Mel/mand. 

Foredrag: "Husk at stoppe, når du fodboldmæssigt er på 
toppen - erfaringer fra 3. lilleput i Lilleby" vi Bruno. 
HUSK TILMELDING - der bliver run på ! 

Managementaften: "Hvordan kan jeg som millionær via 
ansættelse i TeleDanmark og spille som jeg gør?" vi Rene. 

Vi får et travlt efterår, så bare vælg i dette overflødighedshorn af ti lbud og gi' den så 
en skalle på:"the field og dreams". 
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