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fra afslutningsfesten

Knuds aften
Jeg har nu . krevet om den årlige afslutningsfe. t igennem de sid. te 4 , og jeg ma indrømme. at jeg er imponeret O\er, at vi i vor lille
klub kan samle . a mange mennesker til fe. I tlr
efter, r.
Dette ingen undtagelse - \i var ca. 1:!5 til
kalas i Lunden den 9. november. og med fare
for at lyde som en gentaget e af sidste 4 års
fest referater: Sikke en kanon fe. t!
Festudvalget kan bare det der. med at
arrangere fester (ikke øren) dervil noget!
Allerede fra starten var der gas på - bogstavelig talt! Stephen manglede p scenen, s da
medieluderne Morch og F råbte på ham, dukkede han op bag på Bent Malmands Harley!
Så var fe ten lige som i gang!
Herefter holdt Formand Finn sin , lige tale
til folket, og i år var det oven i købet en af de
bed. Le til dato!
Finn talte varmt og personligt om Knud
"Gud" Lar. en, vor tidligere formand, som jo
bekendt døde her i ar i en alt.alt for tidlig alder.
Om talen kan jeg kun sige: Godt gaet Finn!
Du fik . agt det, som mange af\ i B74 'ere har
gået og tænkt pa og aldrig faet sagt!
Dagen efter af. lutningsfe. ten Yar det i øvrigt
Mortens aften, men den 9/ 11 var helt klart
Knud. aften!
Efter dette noget (be-)tænksomme indlæg
var det blevet tid Lil at koble hjernen fra, og det
er jo netop fe. tudvalgets force.
Aftenen fløj af sted med det ene mere festlige
ind. lag efterfulgt af det næste. Bl.a. blev der
afholdt et mini B74 - Melodi Grand Prix, hYor
Mørch fik forklaret reglerne på all fra fin k til
japansk (eller var det kinesisk?)
Blandt indslagene fandt man "Skibet . kat
sejle i nat" fremført af Anker(!!) og fru Lene i
en stærk ky .. ende udgave.
Kumar dan. ede "Diggilio Diggiley" uden
(gyllande) sko overhovedet, men del blev vort
i raelske ind. lag Peter Melchior Villadsen.
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endnu engang at haYe overgaet sig elv i at
kreere flotte præmier til alle årets spillere.
Denne gang havde Mulle håndmalet en
række tallerkner, der fik Den Kongelige Danke Porcelænsfabrik til at indromme. at deres
Flora Danica ligner en omgang klatmaling i
. ammenligning!

Hu k allerede nu at sætte kryd! i kalenderen
den 8/ 11 -:!003 ! Her er Lunden endnu en gang
ramme om B74s afslutningsfest.
Billetter kan . ikkert allerede nu kobe. ho
Festudvalget.
H\em siger at novembere er kedelige?

Mureren

Fomumd Finn talte l'Unnt og personligt om
k/11hbe11s tidligere formand, Knud Gud
Honl.. larven.

som triumferede med sin alternative udgave af
"A-ba-ni-bi".
For scenen blev overladt til Thomas Borghus
med Band. som i øvrigt leverede en fremragende omgang musik, hyldede festudvalget endnu en gang Knud ..Gud" med fælles. angen :
..Det bedste til mig og mine venner" af Gasolin
- alle skrålede med.
Også en af klubbens nye medlemmer, Mathias, kom på scenen og sang en gammel Danseorke. Leret-sang, hvilket selvfølgelig og. Log
kegler.
Så alt i alt : Gang i den fra start til slut. ..
endnu engang.
Tak til F, Mørch og Sjæfen for festen . Der
skal ogsa lyde et tak til Munke Cafeen for den
lækre mad, Heidi og Jytte for flot bordopdækning og bordpyntning. og sid. t - men ikke
mindst (i hvert fald næ. emæ. sigt) - Mulle for
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Fra overrækkelsen
af by/des/gaver til
ledere og spillere i
sæson 2002.
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SKIUDSTi

Ba kke - Grille n
Århusbakken
Århusvej 52
Telefon 86 82 22 45

Til at have
med at gøre
BG Bank Vestergade Afdeling
Vestergade 3 · 8600 Silkeborg
Tlf. 87 23 48 00 · www.bgbank.dk

••

KAJ JØRGENSEN
Mariehøj Murerforretning
Solhøjsvej 11 . 8600 Silkeborg

_IØ,z-

Alt murerarbejde udfores
Nybygninger •Tilbygninger • Reparationer
Storm- og forsikringsskader• Iso-kærn

40 29 14 11 - 86 81 15 04
20

Dansk Arkitekt- &lngeniorkontor af 1945 A/S
Ballevej 2A
Telefon 8682 2499 • Fax 8680 3818
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SPILLERMØDE
Dem med den beskidte tankegang kan godt tænke om igen. Dette indlæg
henvender sig i særdele hed til vores håbefulde talenter på I. og 2. holdet.

TORSDAG DE 9.JANUAR2003 EFTER TRÆNING
vil bestyrelsen i amarbejde med holdlederne orientere om hvordan vi
forventer sæsonen 2003 løber af tablen. Da vi af e1faring ved, at folk kan
være lidt tungnemme, ja så vil vi og å sende invitationen med brev.
Det er da service.

Julsøvej 74. Sejs 8600 Silkeborg

MAD UD AF HUSET
Hjemmelavede pølsespecialiteter

TLF. 86 84 64 24

OFFICIEL
TRÆNINGSOPSTART
Sæt kryds i kalenderen den 1. februar 2003. Her vil klubben tilbyde gratis
pØlsebord a la Fubs med tilhørende tørt franskbrød og dyppelse.

_Silkeborg
Nylægning og reparation
Tagdækning

_ _T:_ag_pa_p_·_M_e_m_hr_an_e_r

Der vil være stor sandsynlighed for at den fedtede ka serer hiver pungen
frem og giver et par omgange.Det eneste. du skal gøre. er - i god tid inden - at
få va ket træningstøjet og pudset støvlerne.
Vestertundvej 23, 8600 Silkeborg

Der er nemlig træningsopstart kl. 13.00.
Finn Formand har vi t også planer om at ige et par bevingede ord. men vi
lover. at det ikJ...e tager overhånd.
Mød op og tag gerne nogle af dine kammerater med. Husk også. at der er
tirsdag træning første gang den 4. februar 2003

22
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TÆTTAGMED
DERBIGUM

86 83 71 07 . 26 83 93 90
Telefax: 86 83 71 02
www.silkeborg-tag.dk
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Ude eller hjemme. PC eller Mac.
Jyske Netbank er åben for alle
Prøv en d emo p å www.jysk e b a nk.dk
(~

ind11•lak

A/S

JYSKE BANK

INTER

BØGILD SPORT

KLINTEVEJ 6 . 8653 THEM

Chefkokken

CHEFKOK
KEN
Lollandsgade 9 . 8600 Silkeborg
CHEFKOKKEN

Mad ud af huset
Lige til at sætte på bordet
Leveret eller afhentet

TLF. 86 80 57 53

Det handler 001 at være

TRYG

FAX 86 82 93 44

bent e. andersen a/s
aut. VVS-installatør - Blikkenslager
Estrupsgade 1O, 8600 Silkeborg. tlf. 86827566
24
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a111ea.fdeli11 en

Morten Herlev
Kærsgårdsvej 4
86811047

~ Q"~

e tyre/ e11

~\\~~~~·
..,,'-

ChrlstiM Simonsen
Skovlobervej 24
868013 91
ctmstian.simonsen tlmOJI tele.dk

"'\. '+- \.

Marienlundsvej 338
Tlf.: 86 81 53 57

Thoma Herlev
Vestergade 63, 2.
86824536
tllomas.hetfevtloncable.dk

e-mail: silkeborg @b74 .dk
hjemmeside: www.b 74 .dk
Formand Finn Herlev
Aabenraavej 83
86 80 06 05
herlevOoncable.dk

101tefore11 i11ge11

Kasserer Lars Nielsen
Ægirsvej 10
86814806
kkjOuv.si/kehs.dk

Formand Chr. Simonsen
Kasserer Per H. Jensen
Frederiksberggade 56 st. tv.
868234 49
PJ6f1S6f1 O arrownordic.com

og som den "'9f>f/e person. Murer
opfatter sig ulv som. gengtVeS

ogs.t hans PRIVATE .maJI·

per.h.1ensen Oselector.dk

Jens Kristian Hjorth
Ågade24
86816517
j1hOcarlbro.dk
John Pedersen
Dalvejen 15
86812770

Mort8n Rlsvlg
Tyttebærvej 358
86845557
moritltdk.dk

Claus H. Jensen
Håndværkervej 105
86827588
C/ausHegelundtlprivat dk

Webmaster Rune Sejr
Jorgensen
Hedebyvej 13
86 81 9n3/4088 28 32
RSJObec.dk

Holdleder, serie 5:
PeterVilladsen
Drechselsvej 2A
86803908
Holdleder, serie 6:
Lars Jacobsen
lller 8yvej 11 , 8643 Ans
87708686

Lissa Juul
Vestre Alle 34
86800549
l·1uu/Ojyskebank.dk

fiå11dbo/dafdeli11ge11
PerDuelund
Udgårdstolten 22
86815737
Per Riemenschneider
Vestervænget 29
86814825

John V~ladsen
MalmoYej 114
8681 1887

A. Andersensvej 228
86818730
phn.jensen Oneckelmann.dk

Claus " Nymand"
Mikkelsen
86801567
Holger Buch Larsen
86 829622

Thomas Herlev
868245 36

Kam!Jforde/er

Anders Kjeldsen
Dalgasgade 37
868031 60

Thomas Herlev
86824536

lub/111
Stephen Knudsen
868281 39
Jens Kristian Hjorth
86816517

Rll P05llEl~

estudmlget

Kresten Knudsen
86826253

John F. Jensen
Sportschef
Anders Simonsen
Hattenæsvænget 2
86 84 42 92
adsOhammel-fum1ture.dk

Holdleder, sef/e 3:
Kent SorenMn
Kaprilolievej 18
86845804

Kim Kristensen
Chr. Fisehers Gade 11
86802208

port udmlget

adresn. som samtidig afslør« at
han er hybnd-net.nyder

Stephen Knudsen
Sanatortevej 14
86828139

lzefadmi11i trat r

Thomas H. Jensen
Vestre Alle 49
86800549
thomas-fensen Osilk.dk

John.JenMn
86818730
Stllphen Knudsen
868281 39

Spo11sorud1·a/

REDAKTION

Chefreelaktor Claus " Nymand" Mikkelsen
86801567
Tryk.· Silkeborg Bogtryk
Layout. Peters Pen
Claus H. Jensen
86827588
Finn Herlev
86800605
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Peter Lodahl
86823419
ps-peterOps-presse.dk
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Finn Herlev
86800605
Morten Rlsvig
Tytlebærve1 358
86 84 5557
moriOtdkdk

etera11afdeli11ge11
Bruno Nielsen
Veilbovej 10
8681 0606

Jørgen Henriksen
Aytevej 35
8682 31 27
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Ordinær generalforsamling i 874
Der indkaldes til ordinær generalforsamling i B74 Silkeborg til afholde!. e
Torsdag, den 20. februar 2003 kl. 21.00 i klubhu et.
Dag. orden itlg. vedtægterne:
I)
Valg af dirigent.
2)
Beretning om foreningens virk omhed
3)
Fremlæggelse afregn. kab
4)
Valg af bestyrelse
5)
Valg af revisor og - uppleant.
6)
Indkomne for lag
7)
Eventuelt.
Forslag om øn ke behandlet p generalforsamlingen skal være bestyre! en i hænde
senest den 13. februar 2003.
På valg er Lars Niel en, Kresten Knudsen og Finn Herlev. Alle er villige til genvalg.
bestyrelsen

JA så nærmer tiden
sig igen. Det årlige
slagsmål om at finde
nogle medlemmer, der
gerne vil i bestyrelsen. Det skal nu
ikke afholde medlemmerne fra at deltage.
Bestyrelsen kan
sammenligies med
Vatikanet. Man træder
kun ud af bestyrelsen
ved dødsfald. Altså
ens egen, forstås.
Så mød bare op.
Støtten starter kl.
20.00. Kom og hor
Købmandens lynhurtige beretning.
874 kl. 20.30. Ses til
en omgang gratis ol.
Fubs

2

Ordinær generalforsamling
i 874 Støtteforening
Der indkaldes til ordinær generalforsamling i B 74
Støtteforening til afholde! e
Torsdag den 20. februar 2003 kl. 20.30 i klubhuset.
Dagsorden iflg. vedtægterne.
I)
Valg af dirigent
21
Beretning om foreningens virksomhed
3)
Fremlæggelse af regnskab
41
Valg afbe tyret e
5)
Valg af revi or og - suppleant.
6)
Indkomne forslag
7)
Eventuelt.
For. lag om øn. kes drøftet pa generalfor amlingen skal
være bestyrelsen i hænde sene t den 13. februar 2003.
P, valg er Per Jensen, John Petersen og Jens Kristian Hjorth.
Per Jensen og Jen K. Hjorth er villige til genvalg.
bestyrelsen

Tak for i år
Tak for et begivenhedsrigt ar. med mange
glæder og oploftende øjeblikke. Snap. hots
som vil blive hu. ket i mange år fremover.
Hi toriske øjeblikke. Masser af gode ople,·elser, men også triste og sørgelige stunder. Alt sammen var med til at sætte sit
præg p:\ 2002. Personlig vil jeg hu. kc 2002
for det år, hYor vi m tte tage afsked med
vores tidligere fom1and Knud Larsen. Han
vil altid stå for mig som en af de ypperste
B74 · ere i historien. Et forbillede som forstod at vægte det nødvendige med de sjove.
Han er savnet.
2002 blev også aret. hvor vi for forste
gang involverede spilleme i en sportslig
målsætning. De aktive var med til at lægge
ambitionsniveauet for sæsonen. Og vin, de målet. For første gang overlevede vi i
serie 3. Det . kyldes bl.a. pillenies engagement, men ogs at B74 ble beriget med
en masse unge spillere, som umiddelbart
er faldet fantastisk godt til i vores klub.
Man friste til at p stå, at mange af de unge
allerede har 74-ånden i sig.
Der blher helt . ikkert afholdt et nyt
spillem1øde til januar m, ned. hvor vi skal
snakke om sæsonen 2003.
De sædvanlige rygter vil allerede vide.
at det vil strømme til med nye medlemmer
til den kommende sæson. Lad o nu se
hvad der sker. Der er altid mange vilde
rygter efter en sæson - specielt en veloverst et sæson. Vi vil være tilfredse, hvis vi
kan beholde de mange gode spillere, som
vi har fået de seneste par år.
Ogs afslutningsfesten 2002 g rover i
historien. Over til alle de andre knaldhamrende afslutningsfester, som verdens
bedste festudvalg har beg:\et. Det er og
bliYer en fomøjelc;e at deltage i disse fester.
Og s:\ sluttede vi jo af med en koncert
succes. Gintberg i Teater alen var en pæn
succes. med et overskud p mere end

10.000 kr.• hvilket er bedre end båc.le Riverboat og Regatta - med en noget mindre
indsat. . Flere af den . lag. arrangementer
- tak.
Og tak skal der lyde til de mange 74 · ere.
som i løbet af, t har været med til at gøre
klublivet nemt for mange. M, ske for nemt?
Måske er der enkelte, . om efterhanden
skylder en arbejdsindsats? Der er plad. til
alle - ogs i den henseende. Men der er
alt.så mange, som yder en stor indsats hele
året. Der er endnu tlere, som er !lin.læ til at
stille op, når der er behov for en h nd i
forbinde! e med et B74-arrangement. Der
er . om nævnt plads til endnu tlere. Bare
sig til!
rets mange arrangementer er medvirkende til, at klubbens økonomi er fin. Men
vi skal til enhver tid være p:\ forkant med
det økonomiske. Der er p. alle niveauer
skrækeksempler på, hvordan det kan g •
hvis man ikke er opmærksomme pa den
side af klubben. Derfor reagerer bestyrelsen allerede nu, idet vi i den kommende
sæson mister nogle . ikre indtægtskilder.
Børnehaven har sagt deres lejemål op. Årlig
lejeinc.ltægt på 18.000,00 kr. forsvinder.
Riverboat-teltet på Nygade får vi sikkert
ikke lov til at have i 2003. Overskud p.
I 0-15.000,00 forsvinder. Og hvad nu hvis
SIF rykker ud af superligaen? Det vil betyde en kraftig omsætningsnedgang i Støtten
med færre sponsorkroner til følge. Derfor
har vi i bestyrelsen snakket om, at kontingentet bør hæves en smule. Ikke for de
unge under 25 år. som er klubbens fremtid,
men for de lidt ældre og for vore passive
medlemmer. Det vil I høre om til generalforsamlingen.
Tak for endnu et godt, ri B74.
En rigtig god jul - til Mureren og alle I
andre.
Og et . upergodt nytår.
Jr
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ØNSKELISTEN

Med hastige skridt sig nærmer julen. Til denne
hyggelige begivenhed hører sig jo og. agaver.
Det er i den anledning med stor glæde, at
Ripo ten har erhvervet sig de ek klusive rettigheder til at bringe et uddrag af ønskesedlerne

pub

Bindslevs Plads 18
8600 Silkeborg
Tlf. 8681 1969

~//rf?aa~~
KUNSTHANDEL

til juleaften. som de er udformet af flere af
klubbens me. t prominente navne.
Som det fremgår af listen er de fle te af
ønskerne dog nok sa utopiske. at de andsynligvis ikke bliveropfyldt:

Kumar: 340 bruttoregistertons rødt garn
til en strikket næsevarmer.
Fubs: Nogen andre brødre; evnen til at kunne
tale pænt om og til andre personer.
Søren Fæster: Et par solbriller 1 form som kineserØJne
Bruno: Et par af de lækre sko fra Boneloc-skandalen.
ureren: Et West Brom-halstørklæde; et par West Bromunderbukser (i udefarverne brun og gul); en West Brom-pude, en West
Brom-undulat; et par West Brom-briller (skal ikke kunne korrigere for den
synsfeJI jeg har på begge øjne, der får mig til at tro, at West Brom rent faktisk
er et klassemandskab); nogen andre brødre; en West Brom plastik-regnfrakke
til mine ture 1 parken; den nye West Brom-CD (inkl numrene: "We're going
down, down, down", "Bad ", " Foot-loser " og " lille sommerfugl").

vi Henrik Fjeldgaard
Nygade 26 . 8600 Silkeborg
SPECIALFORRETNING I

ohn F: Detonator og plastisk sprængstof til et lille videnskabeligt eksperiment.

INDRAMNING

Sjæfen: Noget omvendt hår-viagra, der kan forhindre. at mit hovedhår får rejsning
når jeg bliver besoffen

Byens spec1a/forrøtn1ng rned
plakatkunst. htograf1er
sarnt 1ndrarnn1ng

Ingen opgaver er tor små
eller for store•

lrvin Peder en
Eje1ulor11S111tl'glerfin1w

J·red.'!'11.sberggade 14
8600\ilk
llf 868~ WXl • fa\ 868~ :?<1111

Fagmanden giver dig en
professionel rådgivning med
netop din indramningsopgave .

Stort udvalg af alumlnlumaog t..-profller

TLF. 86 82 24 50

Claus Nymand: Det hvide snit. så man kan fjerne mit sindelagsskift når jeg krydser
kridtstregen ind til fodboldbanen .

eder K.: En mand med en meget stor papkasse; at skadeslisten i SIF en dag bliver så
ng, at Viggo ikke længere kan blive ved med at forbigå mig .
Søren Fis: Et nyt sygesikringsbevis. Mit gamle blev slugt af en Dankort-automat.

Rigtig glædelig jul til alle og m jeres ønsker blive opfyldt.
Jens Werner
(ja jeg k11n11e jo ikke ønske mig nogen bedre brødre end dem jeg har)

'°'"" \lo .O) b..1hg.dJ..
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Lasse Lal: En bideplade til mine hidsighedsanfald.
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JAN

GINTBERG

Lørdagen efter afslutningsfesten havde vi i
samarbejde med Lars Boeberg arrangeret Jan
Gintberg + Omar og deres nyeste show "Nu
med ekstra meget Omar".
Vores afslutningsfe t ha\'de vi stadigvæk i
fri . k erindring. sil drengene havde noget at
leve op til.
Teater alen var lejet, og der var helt udsolgt
til showet. sil rammerne var i orden.
Der var opstillet bar i foyeren, (det der sted
lige inden man kommer ind salen) og på I. sal
ved balkonen. Pige-(dame-Jholdet var mødt
talstærkt op til at passe bar mv. De havde sgu
meldt sig helt af dem selv. Vi behøvede ikke
engang spørge. DET VAR DER M SKE
NOGLE MANDLIGE MEDLEMMER DER
KUNNE LÆRE NOGET AF. Nå, den sved
nok!!
Formanden, Spjald og Morten uddelegerede
opgaverne med h, d h, nd. Kl. 19.00 var det
hele stablet p. benene og klar til at tage imod
publikum.
Omar (eller var det Kumar) lagde ud lige p.
og h rdt. Vitserne flød bare derudaf. Det med
at \ære fremmed i Danmark blev gennemanalyseret pil en humoristisk m de. Om hans bror
Bin Laden. som var under uddannelse til flymekaniker, men nok ikke skulle forvente at få
job, om hvordan dan kerne altid kunne finde
på en undskyldning for at drikke øl (gravøl
m'-.), om hvordan han hilbede, at en terroraktion ikke var beg et af muslimerme, men
altid var det, og s, var han nødt til at und. kylde
i bussen og sige, at han ikke var i familie med
dem, osv.

Omar var "kun" opvarmning, s Gintberg
havde noget at leve op til.
Og det gjorde han sa.
Han var om muligt endnu bedre end Omar.
Han startede med hans forhudsproblemer.
Ja, hvem kender ikke til det? Den var liges,
svær at trække tilbage som at få Amin Jensen
ud fra et etmandstelt.
Underlivet spillede en væsentlig rolle
gennem hele showet. Han sammenlignede
Mekka med Lalandia: Alle gar i ring i badekåber, og der lugter af lort. Der skulle sprænges
en fedtbombe bestilende af70 liter mayonnaise
foran slankeguruen Anne Larsen. Og Anders
Fogh er lige sil svær at få noget ud af som at få
en urinprøve fra Bo Hamburger.
Jo vi var langt omkring. Det var bare skideskægt, men man skulle have ørerne stive, for
vitserne kom meget hurtigt.
Det er fantastisk. at han kunne huske det.
men det kunne han.
Efter et par timers uafbrudt grinen sluttede
showet.
Vi havde arrangeret "Happy Hour" efter
showet for at holde på folk, men det var en
begrænset succes. Men s har vi ogs prøvet
det.
Der regnes stadigvæk pa overskuddets størrelse, men det er bedre end bade Regatta og
Riverboat tilsammen. S det ma siges at være
en god satsning.
Det skal lige nævnes, at Mureren jo gennem
hele forløbet har været overbevist om. at s dan
et show kun kunne give underskud. Han ville
have elsket at kunne sige "Hvad sagde jeg"
Men den vil han gemme til næste gang vi arrangere noget.
En stor tak til Svend Dellepude og Sjæfen
.fordi de påtog sig opgaven at bringe øl, sodavand mv. fra klubben til Teatersalen. De har
herved faet lov at h, ne bestyrelsen i 3 mdr.
En stor tak til alle de frivillige . Uden jer gik
det sgu ikke.
Alt i alt en KÆMPESUCCES.
Fubs
Tbe Herlev Crew
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repræsentativt
arbejde.

Medieluderne li
Ikke så snart er I. afsnit af trilogien om de
medieskabte rollemodeller i 874 udgivet. før
de næste melder sig p banen. for at f en bid
af berømmelsens flødesk-umskage.
Der var ikke gået mange dage efter offentliggørelsen. før I. ikon meldte sig i nyhedsmedierne. Kim Kristensen fremstod som en driftig
og høj potent selvstændig erhvervsdrivende i
et nu 25, ·gt gammelt silkeborgensi. k familieforetagende. som havde specialiseret sig i
transmissioner (jeg 1·idste.faktisk ikke, at lum
l'llr noget 1•edfjemsy11et???)
Stor var min undren dog ikke. da der i løbet
af ugen igen tonede flere 874' ere frem i dagspressen. og stor var overraskelsen ligeledes
heller ikke. da det var et gammelkendt ansigt,
om tonede frem. Købmanden og hans håndgangne mand, Søren Flasker.
De bekendtgj rde, at deres mal var at snuppe
85 "C af skiudstyrsmarkedet i det midtjyske
randområde. Derudover tumler de lidt med at
lave Danmarks før te indendørs slalomløjpe.
De første indledende øvelser til denne udvidelse af deres forretningssegment er sikret.
Indkøbet af en Carl. berg kølevogn er gjort,
og de mangler sillede. blot at få opkøbt en del
kunstig sne . amt nogle tusind tons god syd-

tysk bjergjord. Inden I ser jer om, vil det derfor
snart være muligt at dyrke skiløb i kølevognen
ved Serup.
Eksponeringsliderlige er disse mennesker,
men en lille fraktion af klubben har nu for
alvor gjort noget for at forblive i offentlighedens
bevid. thed.
De har faet placeret en mand i inderkredsen
omkring det lokale dagblad!!!! Det er lykkedes
mig, gennem ihærdig . øgen og fremragende
journalistik, at finde frem til denne 'muldvarp'.
I inderkredsen af denne klike, g, r han kun
under kodenavnet: Sutsko.
Det er lykkedes mediedrengene at fil placeret
muldvarpen i hjertet af dagbladet. redaktion.
efter det gode gamle princip: kærlighed gør
blind.
Agenten bliver introduceret for et ledende
medlem af avisens redaktion. hun forblændes
af hans maskuline charn1e, forel. ker sig hovedkulds i ham og vupti: kliken har fået placeret
en mand indenfor murene.
I sidste del af trilogien vil jeg beskæftige mig
med denne persons (vi kan kalde ham Jørgen navnet er kendt af forfatteren) intrigante gøren
og laden i den danske presse. samt finde ud af de
motiver. . om driver folkene bag ham.
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Sidste kamp

1-0 til de røde paet glimrende mål aftu. indkun. tneren Spren Bauer.
Men det var ikke id. te gang denne dag.
han ville vise sine evner. Efter knap en halv
time havde Virk.lund. m I mand hentet bolden
ud af nettet yderligere 2 gange (onde tunger
mente, at det matte være han. hund. der havde
gjort det. taget i betragtning at Bauer kunne
score 3 gange).
Sejren syntes hjemme, og der var en
ek! tati. k uro pa til. kuerpladseme, for var 3-0
nu også nok??
Og det mente imme så ikke det var, så han
lukkede totalt matchen med malet til 4-0. og
s, eksploderede både spillere og tilskuere i
voldsom jubel. Malet var nået!! Væk var
tankerne om Tulstrup kampene, den bl,
klokkefrø og andre nu perifere problemer.
Øl kulle der til og mange af dem. abenbart.
I klubhu. et holdt fom1anden en følelsesladet

takketale til holdet. hvor der sågar blev udråbt
et trefoldigt leve til klubben .
a skal jeg eller. lige love for. at der gik
rygklapperi i svineriet.
Aftenen og natlen blev tilbragt i de hyggelige
lokaler hos Kent. Her for. atte øldrikkeriet.
rygklapperiet og Bauer. evner til at gøre sig
bemærket.
Det er nok en bmgt frase. men det var nok
den vigtigste kamp for B74 nogensinde. Vi
har nu befæ. tet vores tilling som Sydbyens
bedste og sjove. te klub. Dette . k-ulle helst vare
ved.
Vi glæder os til næste ar. og skulle det ikke
helt ga . om vi ønsker, sa er jeg da ikke andet
end sikker p , at vi er mange der vil snøre de
gamle Hunt fodboldstøvler og hjælpe holdet
på rette vej .

Mørk

Tidspunktet for

Whiskysmagningen
Det var en af de sidste dage i aret med godt
vejr. Græsset var stadig s, grønt om Kents
nervøse ansigtskulør. Det var i dag, at de idste
kort i kabalen skulle lægges s den kunne g

SIDSTE NYT
Fredag den 14. marts spiller
Hanne Boel med band i
Teatersalen med 874 som
arrangør.
Billetter kan købes i
Pladeshoppen og hos
Radio Silkeborg.
Ta' til koncert og stot 874.

op. Og med "gå op" menes, at erie 3 og. å i
næste sæson kunne kalde sig serie 3.
Det var en nok nervp. e . pillere som mødtes
i klubben I time før kickoff.
Virklund hed den sidste forhindring. Et hold
vi ikke før havde si, et i betydende kampe.
Jacob Tang var i baren i gang med en større
udredning af, at vi kunne overleve i serie 3,
hvis Gødvad kun tabte med 2 og Tulstrup vandt
med 6, . amtidig med, at Mars stod i lige linie
med Pluto, og at den bla klokkefrø i Gudenadalen stadig ville være der, efter at den nye
motorvej var blevet bygget...
Sa kaldte Kent til orden og forlangte at
truppen i samlet nok begav sig til omklædningsrummet. Her her kede en ildevarslende
tavshed. Hovederne var fyldt af de to fom1:1! telige nederlag til Tulstrup.
For havde vi nu aldrig tabt til dem • . a.....
Kampen var ikke mange minutter gammel,
da de godt 97 til. kuere for fprste gang kunne
skimte lyset for enden af tunnelen.

'

om var omtalt i sidste nummer af

RI POSTE er ændret til

28. februar 2003
Den kjære Hr. chefredacteur Nymand
har været s venlig at huske mig pil. at
jeg skal skrive noget om fastelavn, . å
det gør jeg så:
NOGET OM FASTELAVN

HUSK

Søndag den 2. marts 2003
kl. 14.00 i klubben.

MAKKERPOOLKLUBMESTERSKABET
2002

Same procedu re as last years

Dysten finder sted .. allerede"

Arrangc111e111 komitee111•ed
Kassereren og Næstfor111a11de11

1. MARTS 2003
Tilmelding i klubhuset

j
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SPONSORPORTRÆT: Munkekroen I Cafeen

To gange Jensen
En bag bardisken og en i køkkenet - Julla og
Jane - begge med efternarnet Jensen - har nu
i nart fem ar ført den tradition. rige Munkekroen videre - nu med adresse i Torvecentret.
Munkekroen, der har eksisteret i en kvart
menne kealder pa Torvet, ble" - vi . te det . ig købt af McDonalds. men de to gange Jensen
blev enige om, at det ikke skulle være enden
p Munkekroen.
Derfor ilbnede de Munkekroen/Cafeen i de
nuværende lokaler - og det har de ikke fortrudt.
- Vi er glade for beliggenheden, men har
naturligvi. maltet indreue o. efter centrets
abning. tider. Det h..:tyder, at vores kunde-

12

underlag har ændret sig i retningen af strøgog shoppingkunder, fortæller Julla Jen en.
Som nabo til busholdepladsen far Munkekroen/Cafeen og a mange gæster, der bare lige
skal ind og have varmen for den næste bus
gar.
Derfor har man og. a tilføjet menu-kortet en
række populære tilbud pil kaffe og kage eller
en morgenkomplet til en billig penge.
- Men ellers er det vores gode froko treuer,
der er i højsæde, fortæller Jutta Jensen.
Pa Munkekroen/Cafeen har man peciali. eret sig i den gode dan ke smørrebrødstradition kombineret med en række lune retter,
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der nu i adskillige ar er faldet i god jord hos
kunderne.
Jutta Jen en fortæller, at man til tider har
kunnet ønske sig en gardhave eller anden mulighed for at ætte borde uden for. nar vejret
tillader det.
- Men vi er sa tilgengæld med, nar der for
ek empel er Riverboat, hvor vi serverer p
pladsen foran kirken. fortæller Julla Jensen,
der ikke mindst op til højtiderne har rigeligt at
se til. Med de mange julegave-indkøb er det
naturligvis oplagt at lægge vejen forbi Munkekroen/Cafeen. hvad enten man trænger til at
tyrke ig p en kop kaffe eller middagssulten
kal . tilles.
Munkekroen/Cafeen gjorde i øvrigt en glimrende reklame for sig seh ved B74's afslutningsfest. Sel" de mest kræsne ganer blandt
den brogede flok pil 140 gourmeter og gourmander var parat til at tildele menuen 7-8
takke af kokkehuer. Lækker mad til rimelige
priser - og hvad angar serveringen: Kom bare
an, Murer. Fub. • Lars BR eller hvem vi nu
møder bag baren i umpen !
RIPOSTEN - DECEMBER 2002
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VETERAN - NYT

Som en kærkommen tradition har der ogsa i
i klubregi, været a01oldt Veteranhold afslutning med tilhørende mad og humlechok.
Maden eller reuere sagt smørrebrødet var i
størrelse ordenen: Bestil 3 og spis 2.

Blandt de ca. I5 fremmødte blev Mark valgt
som årets Veteran p.g.a knægtens Oolle fremmøde og "spirit" i kampene samt sit noget
ungdommelige udseende.
Bertel valgte ved samme lejlighed at takke
af som chefcoaL~ (forløberen for duffelcoaten),
og blev overdraget nogle na ker druesaft fra
holdet.

Tak for din Ooue indsats, Bertel. Og glæd
dig over, at holdet ikke har rykket ned i din
periode.
Som afløsere for Bertel. vil Sjæfen og Zorro
tage en midlertidig holdlederperiode, indtil der
kan foretages el udenland. k opkøb (rygterne
siger, at den internationalt kendte holdleder
Dudek Humle fra Pil en kulle være el koldt
emne?), MEN lad o. nu vente og se".
Veteranholdet slutlede aret med en pla ering
lidt over midten, og s, \'el spillere som tilskuere
fandt delle meget naturligt. Alt i alt har der
været en po. itiv ånd og meget seværdigt fodbold omkring holdet.

MALERARBEJDE
af enhver art

Udlejning af lift

r

l

TIETGENSVEJ 30
8600 SILKEBORG

TLF. 86 80 30 88
Telefax 86 80 30 89

expert

Til slut en lille kulturel opkvikker
i vores venten på opstarten i 2003:
0

"SAD'N SOM DE SPILLER''
Nej, de kysser ikke hinanden, der er en
hovedstød. duel, det der. Køge slog SIF 42 i går, og Køge er på den anden ende.
Køge spillede en god kamp, det er dem i
det stribede. Det er fakti . k groft, ikke, at en
for tad til København ta'r til Jylland og
tævero .
Jeg ved ikke hvad fanden de bilder sig
ind . åd'n at spille for galleriet, bare fordi
SIF erne har en offday. Det er ikke loyalt.
Dommeren var garanteret åndssvag. Han
kommer nok fra en eller anden lille flække
p Endelave og er uddannet i serie 6.
De skulle gi ham nogle firmakampe at
øve sig i, la' ham dømme et straffe mod
Flæ. kehallen, så skal han nok f lært at
kende sin plads.
Nej, la nu lige vær, lillemor,jeg . kal se
de andre resultater, gi mig den avi. .
Ja, det tænkte jeg nok, de idioter."."
Det bliver ikke til noget med en omgang
humle til baren denne gang. Sad· n som de
. piller.
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Hvordan skal man i alverden kunne
tippe, n, man ikke kan regne med nogen
mere?
Hvorfor fanden kal alle mine sikre
ellaller g ud og drille sig fulde som alliker
lørdag aften? De kunne li . godt gi dem
en bold hver.
Ja, ta bare den avis, re ten er sikkert li . ,
deptimerende. Og la vær med at æde sporten, man kan få dfu'lig mave af superligatabellen.
Nu gfu- jeg ud i køkkenet og koger de
blommer fra naboen. Se lige efter hvad der
er p skærmen. Så sier jeg blommerne om
lidt, og når saften er løbet igennem ble· en,
lægger jeg den væk med de maste blommer
i. Jeg tager hele moleviuen med ud pa
stadion p søndag og kyler lortet efter SIF,
hvis de ikke forstar, h\ad det vil sige at
idde her og haves, allerhelvedes brug for
entret' ner til syv-olie hundrede tusinde.
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BODEGA
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Deres i11dsa11e
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De gjorde det igen!

Dl ER TRANSPORTABLE
Vestergade 73, Silkeborg

TLF. 86 82 94 15

0
Reparationer af alle mærker
Vaskemaskiner · Opvaskemaskiner
Køleskabe · Frysere · Komfurer

E &MØ1'ch præsterede et nyt supershow ved aftlutningsfesten I

Erling Fisker'seftf.
vllomrermester

Aksel Lorentzcn
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