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Mobil 244 t 0220

Privat/fax: 8685 4565

Hnn Herlev resumerede indleJning;vis arcts sponslige
rc;uhater. der har været ekstraordinæn gode. da alle
holdene lunede i den lx.'llste halvdel:
crie 3 fonnaede at redde eksistensen i rækken.
h' 1lke1 \'ar forste gang 1 klubhcn historie. Endvidere
var holdet i semjfinalen i pokalturneringen.
Andetholdet i Serie 5 blev not nr. 3.Serie 6 fik en
midtcrplaceriog.
- Old boys-A blev nr. 2.
- Old boys-B sluuede på en 3J4. plads.
- Veteran I fik en plads som ca. nr. 4.
- Veteran li fik en ukendt placering.
- Dameholdet blev nr. 3, hvilket igen var cl lidt
kuffcndc resultat"
Handbold: Herreholdet forer en cfterh ndcn lidt
usynlig tilstedeværelse i klubben. men ha\'dc dog
haft en tilfn.'Clsstillende sæson.
Klubhcn har i. 2002 forestaet flere arrangementer:
Hjejle-Cup, Ri verboat. Regaua, Gintberg-show.
Fa>1elavnsfes1. Whi;ky-smagning, Makker-Pool ,
Afslutningsfest.
Bestyrelsen havde overvejet en kontingeru>tigning
pa grund af udsigterne til en faldende indtjening på
ncre aktiviteter. Planerne er dog indtil videre skrinlagt
blandt andet pa grund af den store O\ crforscl fra
s1011eforeningcn.
Anpansforening: De sidste anpancr er blevet kubt
ud og anpartsforeningen er nedlagt til sorg for mange
anpan haverc. Anpartsforeningen har været en tor
succes. der har genereret cl ovcrsl.-ud ca. kr. 50.000,over 5 ar.
Der var til slut en speciel tal. til 1.ampfordelcr
Thomas Herlev, UK, Godsforvalter Jorgen Ri;vig.
Administrator Morten Herlev, Webmaster Rune saml
di\'erse udvalg.
Generalforsamlingen godkendte herefter formandens
bcretmng.
Det reviderede regnskab udviste et ston overskud
pa 77 .800.M kr. H:10dboldafdclingen giver undcrsl.-ud,
og be tyreisen vil i det kommende ar tage stilling til
om afdelingen kal nedlægges.
I forbindeli.c med en eventuel ekspropriation af
klubhuset blev fastsæuelsen af ejendomsværdien
diskuteret af forsamlingen. Bestyrelsen lo,ede at
under.øge agen nænnere.
Generalfor mlingen godkendte regnskabet uden
kommentarer.
BeMyrclsen foreslog at udvide bestyrelsen med 2
personer, hvill.et blev vedtaget. Efter bestyrelsens
forslag blev Thomas Jensen valgt for I ar og Andcr
imonsen valgt for 2 ar.

Som suppleanter til be tyreisen blev genvalgt
Anders Kjeldsen og John Jensen.
Kim Konnerup-Mollcr og Carsten Skovgaard blev
valgt som hh' . rc'·isor og re' isorsupplea111.
Kluhbcns vandrepokal for god indsats blev uddelt .
Hertil var nomineret Kent Sorenscn, Per "Murer'' Jensen
og Lars ielsen . Efter afstemning tilfaldt pol.alen
Kent Sorensen.
Dirigem Nicis Jorgen B. iclsen erklærede herefter
generalforsamlingen for afsluuet.

B74STØTTEFORENING
GENERALFORSAMLING
TORSDAG d. 20.02.03
Foreningens virksomhed: l'onnand Christian
Simonsen 1.unne konstnlcrc, al omsætningen
'"r steget med I 0.000 kr.. samt at dækningsgraden var forøget. Sid>tnævnte fol.tor var
samtidig en indikation af, at spildet var minimeret, hvill.cl naturligvis var glædeligt. Det
noue regnskab skulle endvidere ses pa baggrund af faldende indtægter i forbindelse n1<.'<I
superligal.ampcne pa grund af lavere tibl.-uenal.
f'onnandcns hcretning ble' herefter godkendt
af forsamlingen.
Kasserer Per Hegelund "Murer" Jensen gennemgik det reviderede regnskab, der kunne
fremvise cl overskud p kr. 4.850,- trods en
rekordstor overførsel til hovedforeningen p kr.
80.000,- Der havde været en stigende
dæl.ningsgrad pa hruuuarnncen p 47 %.
Et indbrud havde bevirl.ct en memdgift p
kr. 5.000.-.
Klubben har ansogt om momsfritagelse,
hvilket i hckræftcnde fald vil træde i kraft fra
31.03.2003.
Generalforsamlingen godkendte herefter
regnskabet uden l.ommemarer.
Efter afstemnjng valgte generalforsamlingen
Per llcgclund Jensen. Jens Kristian Hjonh og
Soren Fæ ter Lil bc tyreisen.
Jacob Nymarl. og Carsten Skovgaanl blev
valgt til revisor og re\'isorsuppleant.
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VETERAN NYT
Hoje Hr. Sjæfredaktør, høje Hr. Claus Nymann.
M nedetvære min ringhed tilladt underdanigt
at overbringe hr. sjæfredaktør de allervarmeste
hilsner til s, vel sjæfredaktøren selv, hans kone,
bladudvalgsfrimærkepåklister hr. Fubs samt
til det høje bladudvalgs øvrige præsidium: hr.
Finn Højlev og hr. Lodahl. Tillad mig at
forsikre Dem, hr.sjæfredaktør, om min
allerunderdanigste respekt. Med deres tilladelse hr. chefredaktør, skal jeg ydmygst p
veteranholdets vegne bringe følgende indlæg.
Allah bevare Danmark.
Det rykker ved min tillid at erfare, at ovennævnte mandsperson ej hedder Nymann til
efternavn, men at slige tilnavn skyldes, at han
p et tidspunkt var en NY MAND i B74sammenhæng, og det skete p et tidspunkt den
gang. hvor dansken evigt I i krig med Gothen
hin dage.
Hvad å, hvis Sjæfen slet ikke er SJÆF ?
Hvis der ikke er Napoleon i en Napoleonskage? Hvis der ikke er Deller i Dellen?
S er det, at jeg spØr' mig selv: Hvor er vi
henne nu og kan vi i disse tider overhovedet
regne med noget udover priserne p naturalier
i klubben. og at hongboltholdet for 12 år i
træk vil give et underskud, der svarer til betaling balancen i Afghanistan. Jo. kære, s sikkert som at Mojn har sendt sine børn til en
Indisk Kostskole, hvor man for 100 kr. om
året kan holde dem i live, liges, sikkert er det,
at " Holdet" også i år vil fremstå om din 13 'er
i livets store karrusel.
Med holdledere som: Bnmo, Morten Fuldom, Sjæf. Sko og Delle vil holdlederne ga til
kampene under mottoet: Vi er varme om hjertet,
men kolde i røven!!!
Det vil sige, at vi accepterer fuldskab, mund
og klovsyge samt overvægt som afbudsbegrundelc;e, men en satans sm pimperi i krogene
20

under kampene vil der blive si et h rdt ned p.
og i værste tilfælde vil det medføre reprimander
og trusler om gratis omgange. Samtidig accepteres det ikke. at spillere svulmer op i ens dan
grad. at de søger om barselsorlov. Samtidig
skal dog nævnes, at holdlederne underet møde
i HLMIK (holdledern1ødeikælderen) er kommet frem til følgende konklusion:
At P• veteranholdet har den ene halvdel
tidligere lavet noget, mens den anden halvdel
intet har lavet.
Vi er efter mødet glade for, at kunne sige: At i
r bliver det lige omvendt!!!
Kampene vil starte med, at holdet i al mindelighed vil afsynge Pramdragerens Sang og om
muligt senere sælge sangen ved klubbens
afslutningsfest P• vd'en: Absolut Benbrud
2002 - et must i enhver pladesamling.
I år med storsl, ede oder som blandt andre:
"Hvor er mit støtteben & Hvor er mit høje hår
?" Overskuddet vil g til ar støtte det etniske
mindretal P• holdet - bl.a. til sønderjyder. Som
holdlederne under samme famøse møde
kanonerede: Vi har hver vores mening, og det
erdin!!
Sjældent har jeg forladt et møde under så stor
personlig glæde og kan nu med mit nye Flexlån se fremtiden lys i møde. Som noget nyt i år
vil holdene blive opdelt efter følgende:
7-mand holdene bliver i år inddelt i 2 rækker:
Old Boys +Senior Old Boys (32-44 år) samt
Veteraner+ Super Veteraner ( 45 år og opefter).
Det pointeres samtidig, at Veteranrækken
udelukkende er for spillere, som ønsker at
spille fodbold frem for at spille med musklerne.
Alle hold kan søge dispensation til yngre
spillere, MEN der vil blive holdt øje med, at
den bruges i den rigtige nd: Dvs. til at f, s
mange om muligt ud at spille fodbold p. hold
hvor de hører hjemme (af sociale eller spille-
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mæs ige rsager, og ikke for at vinde kampene
stort).
Dette vedtaget p et fællesmøde mellem DGI
og en masse lokalklubber i Silkeborg d. 21/ 103.
Sid te nyt: Majoren vil i
koncentrere sig
100% om fodbold og ikke som tidligere om
faldskærmsudspring, hvor der efter hans mening var for mange, der faldt fra.
Rene "Stiffi" har til op tarten i år te lamenteret
in boldkrop til videnskaben, mem vi har dog

via dagspre en hørt" at videnskaben er gaet
i retten for at f ændret te tamentet.

Velkommen til en ny sæson!
HUSK: Atp Veteranholdet er det tørrel en
det kommer an på!!
SIDSTE NYT: Stephen (Sjæf) er kommet p
OL- landsholdet i kaproning pga. at han altid
er et tag foran!!

Deres Ind alle Z

For gamle til Jon
Teatersalen bød op til ramasjang, tilsat en god gang dansk soulpop,
da Hanne Boel gæstede Silkeborg den 14 marts. 874 var med.
Et 11clklip fra den hektiske aften:
"Undskyld, men er det ikke her at Jon spiller?"
SpØrger en ung dame fortvivlet, og kigger p
den flinke B74 mand ved den til lejligheden
opstillede bar i forhallen. Den unge dame ene
veninde tripper lidt ved siden af hende, og
forsøger at hvile hagen p bardisken, selv om
hun har lidt vært ved at n . Den anden veninde
kigger lidt skeptisk rundt. Bange anelser. De
øvrig koncertdeltagerebe tår primært af lettere
beduggede midaldrende kvinder og mænd. Det
virker en kende mystisk, og den flinke B74
mand bag baren bekræfter da også kun de tre
unge damer begyndende skrækscenarie. Nej,
det er~ her, den unge Popstarshelt med de
fy ldige læber skal spille. Her skal Hanne Boel
spille! De tre unge damer skynder sig imod
den . tøt voksende strøm af mennesker, som så
sm t begynder at ive ind til cenen.
Denne li lle episode kan. set i bak pejlet,
b de direkte og knap s direkte kaste en morale
eller to af ig. Dels skal man hu ke at tjek.ke
pillestedet på den koncert, man gerne vil til,
og dels skal man m ke ogs lige tjekke, om
der foregår andre arrangementer den samme
aften, hvilket der netop gjorde, i kraft af popfænomenet Jon med tilhørende EyeQ piger.

Denne koncert trak givetvis nogle folk fra
Teatersalen.
Når det er sagt, skal det ogs i samme
ndedrag iges, at de 320 mennesker om var
mødt op, virkelig forstod at feste, hvilket resulterede i et fornemt salg i baren, som dermed
opvejede det lidt vigtende billetsalg.
Koncerten forløb uden problemer, s der
var også tid til at lytte lidt til en veloplagt Fru
Boel, som sammen med sit otte mand store
orkester, leverede en bred vifte af hits, krydret
med numre fra hendes nyeste CD "Beware of
the Dog".
Rent økonomisk skød B74 ikke penge i
koncerten. Vi lagde blot lagt vores navn til
(det alene skulle jo gerne trække en god røvfuld
tilskuere!), og vi stod desuden for bemanding
af garderoben og baren, samt lidt oprydning
efter koncerten.
Da billetsalget svigtede en smule, f r vi
heller ikke noget ud af koncerten rent økonomisk, men vi havde en hyggelig aften, og vi
popper forh, bentlig op i koncertarrangør Lars
Boe en tanker igen, næste gang han arrangerer en koncert.
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Morten Her/el'
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rJJaklu - .{},rillen
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.d

••

KAJ JØRGENSEN
Mariehøj Murerforretning
Solhøjsvej 11 . 8600 Silkeborg

-"'~

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

40291411 - 86811504
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Dansk Arkitekt- &lngeniorkontor af 1945 A/S
Ballevej2A
Telefon 8682 2499 ·Fax 8680 3818
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Kampprogram for Silkeborg B 74. Pulle 025 - SERIE 3
Dato/Kl.
05-04-03 13:30
12-04-03 16:00
19-04-03 13:30
26-04-03 14:00
03-05-03 16:00
09-05-03 19:00
15-05-03 19:00
24-05-03 13:30
29-05-03 11 :00
07 -06-03 13:30
14-06-03 14:00
09-08-03 13:30
16-08-03 13:30
23-08-03 14:00
30-08-03 13:30

Hjemmehold
Udehold
ThemGF
Silkeborg B 74
Sejs/Svejbæk IF Silkeborg B 74
Silkeborg B 74
Juelsminde IF2
Østbirk IF Silkeborg B 74
Silkeborg B 74
Galten FS
Virklund B
Silkeborg B 74
Godvad GIF
Silkeborg B 74
Silkeborg B 74
HA85
FK 73
Silkeborg B 74
Silkeborg B 74
Lemming IF
Brædstrup IF
Silkeborg B 74
ThemGF Silkeborg B 74
Silkeborg B 74
Sejs/Svejbæk IF
Juelsminde IF 2Silkeborg B 74
Silkeborg B 74
Ostbirk IF

Kampprogram for Silkeborg B 74. Pulje 090 - SERIE 5
Dato • Kl.
05-04-03 13:30
12-04-03 13:30
19·04·03 16:00
26-04-03 16:00
03-05-03 13:30
06-05-03 19:00
17-05-03 13:30
24-05-03 13:30
31-05-03 13:30
06-06-03 18:30
14-06-03 13:30
09-08-03 13:30
16-08-03 16:00
23-08-03 13:30
30-08-03 16:00
06-09-03 16:00
13-09-03 13:30
20-09-03 13:30
27-09-03 13:30
04-10-03 16:00
11-10-03 13:30
19-10-03 11 :00

Hjemmehold
Udehold
Silkeborg B
Silkeborg B 74
Silkeborg B 74
Silkeborg IF
Silkeborg B 74
FK 73 2
HA85
Silkeborg B 74
Silkeborg B 74
FC International
GodvadGIF
Silkeborg B 74
Silkeborg B 74
Silkeborg KFUM
Grauballe UGF Silkeborg B 74
Silkeborg B 74
LemminglF
Ø. Bording/Balle IF-Silkeborg B 74
Silkeborg B 74
Silkeborg FC 2001
Silkeborg B 74
Silkeborg B
Silkeborg IF
Silkeborg B 74
FK 73 2
Silkeborg B 74
Silkeborg B 74
HA85
FC International-Silkeborg B 74
Silkeborg B 74
GodvadGIF
Silkeborg KFUM-Silkeborg B 74
Silkeborg B 74
GrauballeUGF
LemminglF
Silkeborg B 74
Silkeborg B 74
Ø. Bording/Balle IF
Silkeborg FC 2001-Silkeborg B 74

Julsøvej 74. Sejs 8600 Silkeborg

MAD UD AF HUSET

Hjemmelavede pølsespecialiteter

TLF. 86 84 64 24

_ _T:_
ag_pa_p_·_M
_e_m_hr_an_er_ _
Nylægning og reparation

Silkeborg
Tagdækning

Kampprogram for Silkeborg B 74. Pulje 142 - Serie 6
Dato/Kl.
06-04-03 10:30
13-04-03 11 :00
17-04-03 11 :00
27-04-03 11 :00
04-05-03 11 :00
11-05-03 11 :00
18-05-03 11 :00
26-05-03 19:00
01-06-03 11 :00
05-06-03 13:30
15-06-03 11 :00
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Hjemmehold
Udehold
ThemGF Silkeborg B 74
Silkeborg B 74
Silkeborg Kamm. SK
Århusbakkens FC-Silkeborg B 74
Silkeborg B 74
Virklund B
ØBG Silkeborg Silkeborg B 74
Silkeborg B 74
Silkeborg United
Silkeborg B 74
Hampen IF
Gl. Aye IF Silkeborg B 74
Silkeborg B 74
Bryrup IF
Silkeborg B
Silkeborg B 74
Silkeborg B 74
Brædstrup IF I

RIPOSTEN • 1. APRIL 2003

Vesterlundvej 23, 8600 Silkeborg

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 demo på www.jyskebank.dk
~~ JY S K E BAN K

ind11•lak

A/S

KLINTEVEJ 6 . 8653 THEM

Chefkokken

CHEFKOKKEN

INTER

BØGILD SPORT

CHEFKOKKEN

Det handler 001 at være

TLF. 86 80 57 53

TRYG

Lollandsgade 9 . 8600 Silkeborg
Mad ud af huset
Lige til at sætte på bordet
Leveret eller afhentet
FAX 86 82 93 44

bent e. andersen a/s
aut. VVS-installatør - Blikkenslager
Estrupsgade 10, 8600 Silkeborg. tlf. 86827566
26
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Whisky-smagning
28. februar
•
1 B74's klubhus

Så er der sen•eret.
I forholdsvis ubemærkethed har 874 lagt
rammerne om en kærkommen tradition ved
siden af alle de andre. Den der her tænkes p
er whisky-smagning, der for anden gang blev
afviklet sid t i februar. Et udsøgt selskab af

28

medlemmer og venner af huset mødte forvent ningsfulde op til endnu en runde med livets
vand fra de nordengelske provin. er.
Martin fra Piaf Vinhandel var aftenens
connais eur, der ledte selskabet professionelt
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igennem et udsøgt program af fine spirituosa.
der ikke alle - viste det sig - er de tilleret i
skyggen af en ækkepibe. Det forholdte ig
nemlig s ledes, at en ældre franskmand ved
navn Michel Couvreur ikke bare har lært ig
den ædle kunst at fremstille whisky. Han har
s. andelig og , for t et at forfine processen i
en grad,
hans 12- til 27-årige pure maltwhi ky er blevet en alvorlig konkurrent til de
mere etablerede whi kymærker.
Efter en kort velkomst fra Finn Formand
gik man ufortrødent ombord i de otte whi kymærker, der udgjorde aftenens program. Helt
om ved sidste smagning blev det en både
hyggelig og overm de tilfred stillende aften.
Vi lagde forsigtigt ud med en single grain
Black Barre!, gik derefter til en special reserve
blended Ben Nevis før vi " kyllede" efter med
Piafs velsmagende flute og Høng økologisk
smør.
S var vi klar til de seriøse sager; en
Balvenie, der trods sine kun 10 år stod meget
var klart min
fint på egne ben. Oban 14
favorit, men Bowmores to whi kyer - en
sherry ca k og en Bordeaux cask - havde
bestemt og deres charme. Og hvorfor ikke,
når man nu koster henholdsvis 600 og 700
kroner flasken. Efter det sympatiske møde med
franskmanden Michel Couvreur, som Piaf
Vinhandel selv har fundet frem til og importerer
fra, afsluttede kongen Laphroaig Distillery
No. I, Cask Strength runden med en meget
flot whisk')', der i enhver henseende var peciel.
B de de 62 procent alkohol og den fine smag
sørger for placeringen blandt de bedste. Og s,
gør det jo ikke noget, at det ogs er Prince
Charles' yndlings whisky.
Efter den egentlige prøvesmagning blev de
halvtømte flasker bortauktioneret, og s
v gnede fom1anden for alvor til d, d. Han
mumlede noget med en whisky-klub p jobbet,
men den almindelig forventning var dog, at
det først og fremme t \ar til eget barskab, der
s rundh ndet blev købt ind. Hvor om alting
er, s:i kunne de alt for f, deltagere glæde sig
over endnu et flot arrangement omkring et
nobelt emne med en umanerlig god eftersmag.

Der er kun tilbage at anmode 874 om
at holde fast ved denne smukke
tradition om ikke for andet, a for at
støtte den etni ke minoritet, der trods
kilt og sækkepibe aldrig rigtigt har
form et at tø rive sig fra det britiske
empire.
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Og så serverer Martin.
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M a rienlundsvej 338
Tlf.: 86 81 5 3 57
e-m ail: silkeborg @b74 .dk
hjemmeside: www.b74 .dk

Formand Finn Herlev
Aabenraavej 83
86800605

herlevOoncable.dk

N1191b'11Wld

ci.ua H. JenMn
Håndværkervej 105
86 82 75 88
ClausHegelundtlprivatdk

5t ttefqre11i11ge11

K...-n Knudlen
Frejasvej 90
868262 53
kresten.sandtlmail.tele. dk

Kents.....

Chrl9tlln smon.n
Skovlobervej 24

Kapnfolievej 18
8684 58 04

86801391
chnst1an.s1monsentlma1I. tele.dk

61 6848 0 1

ThomMHertw
Vestergade 63, 2.

s.r., Adlbel

8682 4536
thomas.herlevtloncable.dk

Frank Jægersvej 66
8681 2526

Mortln Rlavtg
Tyttebærvej 358

JotlnVw.ci..t
Malmøvej 114

8684 5557
moritltdk.dk

86811887

Anders Simonsen
Hattenæsvænget 2
86844292

Vestergade 155
86811 1 92

Kasserer Lars Nielsen

Kasserer Per H. Jensen
Frederiksberggade 56 si.tv.
86823449

Ægirsvej 10

Thomas Jensen
Vestre Alle 34

86814806

86 80 05 49

kk}Ouv.silkehs.dk

thjOsd.dk

Piiie Maiiing

Stephen Knudsen

8680 22 08

Jens Kristian Hjorth
Ågade24
8681 6517

JihOcarlbro.dk

Sportschef
Anders Simonsen

Soren Fæster
Knudsgade 10
86811941

Jørgensen

Webmaster Rune Sejr
Hedebyvej 13
86 81 977314088 28 32

RSJObec.dk

en

rudvq/ et

Per Duelund
Udgårdstoften 22
8681 5737

,

..

Per Rlemenschnelder
Vestervænge! 29
86814825

Holdleder, serie 6:
LMs.1-=obMn
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Hjejle Cup
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lørdag
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LEDER

Ny sponsoraftale

Det ligger hermed fast, at B74 for 23. gang afholder
vores årlige træningstumering før opstarten af
eftersæsonen. Vi håber igen i år på godt vejr og vil
bestræbe os på at gentage sidste års sportslige succes.
Der vil efter stævnet være mulighed for at tilmelde sig
fælles pisning i klubben for både spillere og
klubmedlemmer.
Så derfor: Af: æt allerede nu datoen i kalenderen og
mød op på Silkeborg Stadion denne dag.
Hilsen Spjald

DEGOEGAMlEDAGEERTILBAGE -der fra fortrolig kilde, at der er en mandefrokost
under opsejling. Det er ikke muligt på
nuværende tidspunkt at røbe indholdet '
I

~

af festen , .,,.,•••.
Det er noget med noget
mad og nogle øl (mange øl)
Der vil komme opslag
i klubhuset senere.

-

2
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Fubs

B74 har netop indg,et en sponsoraftale
med Den Bl, Avis, som er for kellig fra
de sponsoraftaler, vi normalt indgår.
Den Bl, vis annoncerede tidligt p,
året efter fodboldklubber p alle niveauer,
som kunne indg. i et sponsor amarbejde. Denne opfordring reflekterede
B74 p , og vi er nu udvalgt som en af de
heldige klubber.
For B74 betyder det primært, at vores
erie 6 hold f, en ny spilledragt i indeværende sæson. Det betyder samtidig,
at vi deltager i forskellige konkurrencer
i løbet af sæsonen, som ultimativt kan
betyde en tor sponsorkontrakt til næ te
år.
Modydelsen er naturligvis, at vi
reklamerer for Den Bl Avis p erie 6"s
spilledragt, ligesom Den Bl Avis kommer p ores sponsortavle, som vore
øvrige sponsorer.
Holdet deltager i en løbende konkurrence med de andre hold, som er udvalgt
af Den Bl Avis. Der kan i den
konkurrence hentes points via vundne
og uafgjorte kampe samt ved at score
mange mål. Herudover kan der hentes
points ved at indsende holdbillede og
kampreferater til den specielle mailadre e, som Den Bl Avis har oprettet
til fom1 et. Herudover kan vi bl.a. hente
point ved at vore medlemmer kører med
streamers i bilruden.
Vi h ber pil spillernes opbakning og
har aftalt med Lars Jacobsen, at han
bliver tovholder p projektet, vi lever
op til vore forpligte! er i forhold til Den
Bl Avis.

u ligner B74 da alle andre fodboldklubber. Da Søren Adsbøl blev træner
faldt en af de store forskelle p B74 og
alle de andre til jorden!
Sildaner der sikkert nogle der tænker.
Men det er ikke bestyrelsens opfatte! e
af den - indrømmet - store ændring,
som B74 har taget ved at f Søren til at
stå for en mere . eriøs træning tir dag
aften. Søren er IKKE træner. Han er
holdleder og st for træningen tirsdag
aften. Det har vi prøvet før. Med begrænset succes. Forskellen denne gang er
dels at Søren har en træneruddannelse,
så han ved hvad han har med at gøre og
dels, at vi har markedsført den eriøse
tir. dagstræning bedre denne gang.
B74 ~og bliver anderlede end andre
klubber. Det er det vi lever af og overlever p . Derfor skal vi naturligvis lytte
til vore spillere og følge med i den
udvikling, som vi er en del af. Ved at
tilbyde lidt seriøs træning tirsdag aften
opfylder vi nogle medlemmers ønske.
De medlemmer, som ikke vil være med
tirsdag aften, kan bare møde op til den
gode gammeldags træning tor dag aften.
Holdene bliver først sat efter torsdagstræningen og foregår i øvrigt som det
altid har gjort.
Men vi vil da gerne opfordre jer til at
"kigge forbi" tirsdag aften. Der er
faktisk nogle, der mener det er sjovt.
Og s er der jo også den mulighed. at
du kan lære noget. Til gavn for dig selv
og for holdet.

ff

ff
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FASTELAVN
Skandalen er lø . Da tilmeldingsfristen var
udløbet lørdag formiddag m vi ty til det
ubehagelige skridt at any e.
Der var lrnn tilmeldt 7 børn, og det synte vi
var for lidt.
S nu har vi en ubrugt tønde pa lager til
næ te .

pub

Bindslevs Plads 18
8600 Silkeborg
Tlf. 8681 1969

Men hvad gik galt?
Arrangementskomiteen er af den overbevisning. at vi har patent p. konceptet.
Alts det med at si tønden ned. Vi har dog

noteret os. at stærke kræfter (Handelsstandsforeningen. Mariehøj. skoler. børnehaver osv.)
på det skammelig. te har plagieret os. Vi er alts
oppe mod de tore, men vi er ikke , dan til at
slå af pinden uønden).
Vi agter derfor at klage til Konkurrencetyre!. en, mbud! manden og Menneskerettighedskommi ionen.
Nar vi hører fra di. se organer. vil I blive
orienteret, om der bliver nogen tøndeslagning
næste år.
Fubs og BR

~//c(?aa~cf7
KUNSTHANDEL
vi Henrik Fjeldgaard
Nygade 26 . 8600 Silkeborg
SPECIALFORRETNING I

INDRAMNING
Byens spec1alforretn1ng rned
plakatkunst. lttografier
samt 1ndrarnn1ng

Ingen opgaver er for små
eller for store!

lrvin Peder en
Eje1u/011m11tl'gierjin1m

Fagmanden giver dig en
professionel rådgivning med
netop din 1ndramn1ngsopgave .

Men Makkerpool-glllterne !
De kan det der
med fastelavn.

Stort udvalg at alumlnlum•og t,...protller

TLF. 86 82 24 50
11( 111181 6600 • I
""".ll)hoh&.<I..

4

8681 :?9l1!
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I. plads Jacko
& Neil

MAKKER POOL 2002(?) - 2003

Og aftenens værste par 1•ar
PK & Søren Fis

6

874 Makker Pool 2002 blev omsider afholdt I. mans
2003, men man m ige det var værd at vente p, . Det
var en af de bed. te turneringer indtil nu, og den
før te hvor Mureren befandt sig i en·~ finale.
I var der 28 deltagere, hvilket var b de godt og
kidt. Det betød for nogle af deltagerne, at de kun
kvalificerede ig til et enkelt pil.
Ud af de 5 turneringer har de 4 indtil nu været
vundet af en englænder, og denne aften var ingen
undtaget e. Der var oven i købet 2 af dem i år, henholdsvi Jacko og Neil. Og de var tort et urørlige,
m ke ved undtagelsen af semi-finalen hvor Dave
(endnu en forbandet englænder) ud til at have f et
taget p dem, - men de værre for ham og in maller
dummede han ig ved at potte den hvide, og selvfølgelig kom Neil til og ryddede bordet.
Finalen, om og be tod af Frede og Mon e,
blev en takti k affære, men de to eller velspillende
kak-drenge m tte se ig besejret af Jacko og en
fejlfri Neil.
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Aftenen. bedste spiller var nok Neil, men det kat
nævne . at der var flere dygtige piller som måske
havde været lidt uheldige med valget af makker. Om
det var deres makkers mangel p evner, som havde
skylden - eller om det var alkohol, elderes evner til
at holde . ig v gne, tør vi ikke at ige.
Men alt i alt var det en meget hyggelig aften hvor
der blev . pillet til tider meget flot pool og drukket en
fandens mas e bajer.
874 Pool Afdeling vil gerne takke Bestyrelsen
(Mørk), Støtten, og Jørgen Rigsvig for deres hjælp.
Vi es til næ te år.
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874 skriver fodboldhistorie:

Michael Hansen på
banen for 874

cauou
SUSI N ESS•CENTER

aaso
HÅR UP
AUTOCENTER
POUL KNUDSEN
SILKEBORG
86846411

Torvet 11 - 8600 Silkeborg
Tlf. 86 80 41 42

Ørnsø Døgn- og
Nærbutik
Gjessøvej 1, Silkeborg
Telefon 86 81 36 00

ANCO Silkeborg
Nørrevarnget 11 · Poobox 310 · 8600 Silkeborg

'
UPM
8

87 2217 00
Fax 87 22 17 25 • www.anco.dk
E-mail: anco.silkeborg@upm-kymmene.com
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I B74 har vi altid været med p den værste. Og
til stor ærgrelse for de politisk korrekte kredse
er det for det me. te gået ganske udmærket.
Med den aftale mellem B74 og superligaspilleren Michael Hansen, som RIPOSTEN
løfter sløret for i dagens nummer, bliver der
igen sat en ny dagsorden for dansk fodbold .
- Fra almindeligvis p idelige kilder forlyder
det oven i købet. at b, de UEFA og FIFA følger
udviklingen p nærme. te hold, oplyser formand Finn Herlev. B74.
Den historiske aftale betyder, at Michael
Hansen fra i dag, den I. april 2003, tiltræder
som midtbanegeneral p. de af B74 's hold. om
i løbet af 2003-. æsonen kommer i størst bekneb for point.
- Der er jo ingen tvivl om, at Michael vil
kunne gøre en afgørende forskel. hvis han
bliver sendt p banen i en seriekamp. Og B74s
sportslige ambitioner er efterhånden blevet s,
store, at vi nødig vil være bundprop i erie 6,
ligesom det uden tvivl vil have negative konsekven er for ponsortegningen, hvis serie 3 eller 5 lutter sæ. onen p. en af nedrykningspladserne. fastsl. Finn Herlev.
1ichael Hansen hverken hllber eller forventer dog, at der bliver brug for hans assitance pa B74"s bedste hold:
- Men så si r jeg gerne et lag for et af old
boys-holdene. Det kan jo ogsa sagtens være,
at det bliver der.jeg udtoner karrieren efter de
mange år med fodbold p eliteplan.
Thomas Mør&.. om har ført forhandlingerne
med Michael Hansen, er begejstret for, at det,
der startede som "endnu en vild ide', er endt
med at blive en realitet.
- B74 får jo mas er af udbytte af aftalen.
fremhæ,er han . - Ikke kun ikrer vi o i realiteten mod nedl)kning. men ved at knytte en å
kendt spiller som Michael Hansen til klubben,

vil vi uden tvivl have meget lettere ved at tegne
sponsorkontrakter - og mon ikke og a vi ser
flere til . kuere og en deraf følgende om. ætningsfremgang i Sumpen?
For Michael Hansen og hans nye arbejdsgiver FC Midtjylland indebærer aftalen da ogs
en række fordele : For det første var det gr og
kedelige image, som - mere eller mindre selvfor kyldt - klæber til Ikast og FC Midtjylland,
en af de helt store knaster i Michael Hansens
kontraktforhandlinger.
- Livet uden for banen er også meget afgørende for, hvordan jeg trive . Og her synte
jeg simpelthen ikke. FC Midtjylland havde nok
at byde på. Derfor forbeholdt jeg mig ret til at
supplere FCM-truppens bønne- og kaffemøder med et ordentligt klubliv. Betingelsen
var dog. at jeg undgik uperliga-klubberne det udelukkede SIF, men heldigvis ikke PK,
fortæller Michael.
En anden årsag til at FCM har indvilget i, at
Michael med jævne mellemrum stiller op i
B74"s røde trøjer. er, at han med ine efterh, nden gamle og slidte ben ikke kan deltage
fuldt ud i FCM-truppen styrketræning.
- Michaels muskler trænger i stedet til at
blive løst lidt op i løbet af ugen. En omgang
"let bold" p B74-niveau vi l være en god tø ning p. det problem, lyder analysen fra FCMtræner Troet Bech . Han understreger samtidig, at der i aftalen er indført en stram antidoping klausul. som straks vil blive bragt i
anvendelse. hvis den overtrædes.
Mureren, Fubs, jæfen og de andre bag
Sumpens bar er i detaljer orienteret om klausulens ordlyd.
Michael Hansen møder for første gang op
Sumpen i dag, tir dag den I. april.
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SUPERIJGA-AMBJTIONER
Interview med Esbjerg-spilleren Michael Hansen
M ske er forsideoverskriften det, man kalder
en kioskbasker (nej, ikke en nordspansk
døgnb111iksejer, Murer!), men faktisk direkte
adspurgt af vore udmærkede fotograf, kunne
Michael milende konstatere, at det da var
muligt, at han en gang vil udfolde sine fornemme evner her i vores lille klub.
Jeg var så heldig at have f, et an·angeret et
interview med den kommende FCM-og nuværende ligalandshold spiller Michael Hansen.
Michael tager i dag turen hver dag til træning
fra Virklund til Esbjerg. Dette er en af de ting
som gør, at han har valgt at skifte, for han vil
blive boende i Silkeborg.
Ambitionerne er dog den anden og ikke
uvæ entlige arsag til, at han starter i FCM, for
han tror p dere koncept.

10

Hjertet sagde hele tiden "SIF" til ham, men
han vil slutte sine m ke 3 idste år i Superligaen og ikke i 1. division eller i en evig kan1p
om at forblive i Superligaen.

til Michaels ucces, ogs, p. land holdet (han
. corede faktisk p. dere træningstur til Ø ten).
De, der p står at superligaspillere er nogle
overlegne hovski novskier, har ALDRIG talt
med Michael!!
Deres udsendte havde en utrolig behagelig
lime i selskab med benævnte spiller. Det er da
ogs uden bekymringer, at jeg fortsætter med
at pace min børn frem til en professionel
karriere i udlandet, efter at jeg hørte Michael
sige, at han ikke ville have nogle betænkeligheder ved at anbefale unge mennesker at
prøve lykken i udlandet ( elvfølgelig k"Un hvis
talentet er der. og det er det i mit tilfælde).
Hr. Hansen prøvede jo i sin tid lykken i
holland k fodbold og har aldrig fortrudt. Under
snakken om professionel fodbold kom vi helt
automati kind p FCK's særstilling i dansk
fodbold .
Der var i hans sind ingen tvivl om, at de
vinder i år. P den anden side tror han ogs, , at
ballonen snart revner derovre. Med alle de gode
spillere som sidder P• bænken, vil der snart'
ske noget' derovre. Disse spillere kan ikke
k"Un nøje med at sidde på bænken, de vil spille
,og det vil give uro i klubben. Modsat Brøndby
er FCK nemlig KUN en forretning, hvor
Brøndby mere er en klub hvor hjertet er med
(for spillere og ledere forstås) .
To rej er ti l Østen i løbet af en m, ned. For
mange lyder det som den rene luksus med
kolde sjus er. bastskørter og swimmingpools,
men for Michael var der tale om to træningsophold af meget forskellig karakter. Det første

træningsophold var med Ligalandsholdet, og
her kunne Michael fortælle. at det mere eller
mindre forgik efter det, vi dødelige nok opfatter
som Den Olsen ke Metode. Alls træning,
hvile, kampe. træning, hvile osv. Hvorimod
turen til Qatar med Esbjerg var liges, meget
mand. kabspleje, som det var en egentlig træning. tur (alts lidt sjusser og bastskørter).
Selvom Hr. Hansen ikke sagde det direkte,
tror jeg nu nok jeg fornemmede, atdet 2. tiltag
faldt mest i hans smag.
Alt godt har jo en ende, og en regnorm har
to. Som en tak for, at Michael gad og fornøje
Deres udsendte samt bladets læsere, smed jeg
lige 2 flasker af en meget fin årgang over disken
til ham, samt et passivt medlemskab. En ting
er ikkert: Det bliver ikke mig, der buuer, når
Michael næste gang gæster Silkeborg Stadion.

Deres udsendte
P.S.: Selvfølgelig er han ikke fejlfri!! Han
var nemlig ikke engang sikker p. , at han havde
et engelsk yndlingshold! ! Efter en lille
tænksom pause, m tte han dog krybe til
bekendelse og nævne, at han vistnok i de tidlige
barneår holdt med Stoke!!
P.P.S.: Han mener i øvrigt også, at Mureren
er den bedste spiller B74 nogensinde har haft,
set i lyset af hans hovedstødsm, 1 inde p.
stadion for snart en generation siden.

Den meget hyggelige amtale foregik ved
baren i Oversumpen, hvor Riposten var vært
ved en Fanta til Michael og en baj ser til undertegnede.
Samtalen spredte sig ud over mange pændende emner. Michael vil dog gerne si fast, at
han ikke forlader Esbjerg pga. utilfred hed.
Tværtimod. Han har kun gode ting at sige om
klubben og m ke specielt Ove Pedersen, som
han giver en stor del af æren for sin spillemæ sigt fremragende form, b de p klubhold men
s sandelig og pa Ligalandsholdet. De spiller
nemlig san1me system, og det er en af nøglerne

RIPOSTEN • 1. APRIL 2003

Mørk får et par staldtips
vedrørende afkommets
fodboldfremtid.
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Nu kan vi alle bedre forst hvorfor han
<Jørgen og ikke Kurt) tit og ofte får r, d til de
mange rejser sydpå.
Formanden var dog ikke færdig med at
hojprofilere ine el. kede. Nøjagtig 15 dage
enere modtog jeg det m nedlige blad fra min
fagforening og her var det, at jeg kunne kon tatere. at vores mand havde udvidet sit arbejdsomr. de.
Der, midt p forsiden, tronede Fru Formanden!!!
Da var det, jeg lettede p min imaginære hat
med blød puld og totalt overgav mig.
Nu var intet for tort til vores mand. Ogjeg
fik som sædvanlig ret. Min lille arbejd plads
havde profileret sig overfor landet som helhed,
i en bog om Silkeborgs mange fremragende

I forrige del af Riposten, lovede jeg at afsløre
vores muldvarps infiltreren af den danske
skrevne presse.
Og jeg tror da nok at jeg har ramt en øm t i
medieverdenen. Ikke
nan var af løtingeme
bragt til torvs, før bemeldte virksomhed annoncerede at de havde købt nyt domicil og p
denne m de for øgte at forvirre muldvarpen
(vi kalder ham stadig Jørgen).
Delle er ikke lykkedes helt. Muldvarpen har
fundet matriklen. Faktisk har han været s
snedig at forklæde sig om almindelig malersvend, for p denne m de at bevare sin anonymitet. Vi havde nemlig sikre efterretninger om,
at hans dække var ved at blive af løret. Derfor
har vi valgt ikke at afsløre noget om han
forretningsmetoder eller hans Mata Hati'ske
konspirationer.
En ting er dog sikkert: Hans operationelle
virke har han predt geografi k. Han arbejder
nu i et tørre segment. s, han har gjort det
muligt for flere at f et indblik i klubben
medlemmer.
Knap var blækket tørt fra sidste Ripo t, før
Jørgen slog til igen. I lokalet tonede en af
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kvindeafdelingens (det har ikke været helt
omkostningsftit for denne) fodboldtøser frem
med beskeden om, at hun nu blev delvis
selv tændig, delvis ansat af Ecco. den danske
skogigant.
Lene Animal (Dyhr, for udeforst ende),
havde som den næste i rækken f, et it kontrafej
i den skrevne pre e. Snart fulgte flere. Et
betydende bestyre! esmedlems ældste arvtager, fik p fornem te vis et mindre k"llnstværk
vist pa bagsiden af mediet. Og fik tilmed en
præmie for det!!!
Det m, ogs, have kostet Morten Ris vig dyrt.
Det ville andre i be tyrelse selvfølgelig ikke
st tilbage for. S. derfor købte han sig til omtale
via Muldvarpen. 2 dage senere kunne man
under lokalsporten e et billede af den yngste
Hr. Formand. med en forklarende tekst om, at
vi i denne unger vend havde den nye Stellan
Bengtson.
Endnu et eksempel p. , hvordan muldvarpen
opererer hurtigt, mart og med forretningsnilde. om vil f Kurt Thor en til at fremst
om en lallende an1atør udi tørre finansielle
forretningsaftaler.
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virksomheder (uden hjælp fra muldvarpen. skal
siges), og da jeg glad bladrede i bogen, forsvandt blodet plud elig fra hele min overkrop.
da synet af en lettere henslængt mandsperson
i casual beklædning og p Oddenbroen.
fangede mit blik.
Han1 kender du da!!!
Ja, minsandten. det er Peter Lodalll og tre
andre skumle personager fra hans fedtbiks.
Jeg faldt langsomt tilbage i stolen for at
kunne fatte dette. Muldvarpen havde gjort det
umulige. givet landets borgere kendskab til
Peter Lodahl.
Kan man n, noget højere? Jeg tror ikke, det
er stoppet endnu. , m ske bliver dette ikke
lmn en trilogi??
Cath

Fedtbikse11 · bemærk Lodahls 111atc'1e11de fedtbukser.".
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DJÆVELEN ER(> ~
IBLANDT OS , ~t
Der ganske vi t. Han er ob erveret i klubhuset
en mandag aften. SPILLEDJÆVELEN.
4 ob kure mand per oner er kommet snigende ind i klublokalet ifprt trenchcoat.
Før t checker de, al tolene er komfortabelt
pol trede. Hvi ikke ma hynderne fra kælderen
tages i brug. Hver har in plads. Ingen må
bytte. Rollerne er fordelt . Der skurer mod
baren. Har god forvalteren husket at tille de
6 fantaer frem, a de er veltemeberede?. Svaret
er ja. Hvem tør trodse pille yndikatet.
Der er g et rygter om, p grund af hasardspillet omfang, om rockerne er indblandet. Er
det Bandio eller Hells Angel der er involveret.
Penge trømmene er betydelige.
Spilleme, der tydeligvis er vant til at begå i
Las Vegas, indtager de vante pladser.
Knud "1ne Carpenter", iller" The Acountmanager" , Kline "The owner of an unselling
house near Guden en" og Svende "The ever
lasting haker afler a week with lots of beer"
For at ingen, hverken FB I eller CIA kan
gennemskue det beløbene der pilles om,
bruge der en brugt kuvert (bagsiden at for tå)
for at m Iren e pengestrømmen. Det er
selvfølgelig 'The Acountmanager" der stilfuldt
fører regn kabel. Man kunne m ke have brugt
klubbens brevpapir, men Kline er af den overbevi ning, at her handler del om principper.
Spillet tarter. Røgen er tyk i lokalet. En
ødlig hørm gennemtrænger lokalet. Er der tale
om hash????????.
Nej. Det vi er sig, al Niller har været ude at
klippe noget af hækken, som bruge. i piben.
Den før te melding fyger gennem lokalet.
8. Der m være tale om whist. Stilhed. En
niger ig til at melde ol. Stilhed. Man føler at
taktikken lægges. 10 lyder fra vende om
m ke ikke lige helt kan overkue alle kort. Men
Knud ætter trumf p Klør.
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Spillet g i
gang. Man kan
høre en knappenål falde til
jorden. Koncentrationen er
ikke til al tage
fejl af. Det er jo
ikke k"Un pengene der
står p spil her, næh æren og
Det lykkedes 10 gode klør er redt i land.
Knud og Nieller triumferer. 13 tik. Bordet er
ryddet. Klitte og Svende er knap glade.
Analysen g i gang.
"Hvis du i første udspil havde spillet spar S,
kunne jeg s regne ud al du var rennonce i
ruder." Lyder det. "Jeg k"Unne ikke komme ind
med mine 3 jokere". "Hvad med ruderne, del
var ikke s to set." "Du havde knægten i femte,
s, den kunne jeg ikke trække"." Jeg havde
kun to farver." (Her m referenten lige oply e,
al der i dette kortspil kun er røde og orte
farver).
De er umulige at stoppe i denne gennemgribende analy e af spillet.
Flere adfærdsspykologer har hørt p diskusioneme, men er ganske ufor t, ende ovenor
argumenterne.
Men re ultalel er ikke til al komme udenom.
Kline og Svende m se sig bogført med - 2,40
kr. HVER.
Spillene flyder ly ligt gennem aftenen, og
slutre ultalet er ganske nedsl nde for Svende.
At erlægge den nette um af 6, 0 kr. til de 3
andre i løbet af 37 pil.
Vi h ber med denne reportage al rette focu
på det altomgribende ludomani. Vi indskærper
al til vores unge medlemmer i klubben kun at
piller fodbold og holder sig fra korten pil
Jokeren .
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her koger man elv det syltetøj. der skal
bruge .
Og netop derfor kan Martin og a med god
amvittighed og en vi indignation afvise en
ofte fremført mi for t else.
- Det er nogle af vores kunder, der tror, at vi
er dyre. Men den holder ikke. Sagen er, at der
gar et godt langtid hævet brød pa fire fro ne
supermarked brød. Nar vi tager lidt mere for
et rundstykke end mange af vores konkurrenter, a er det fordi vi bager et rund tykke
med durumhvede-mel. Det giver b de en klar
smagsfordel, men det giver ogs. et rundstykke
med meget mere brød og fylde i, end den
traditionelle h ndværker, fortæller Martin.

SPONSORPORTRÆT: Le Gåteau, Torvet

Hos bageriet Le Gåteau gælder der tre bærende
principper for al brød, kage og madfremstilling; kvalitet, kvalitet og kvalitet!
- I mange kunders bevidsthed er vi et økologisk bageri. Men det er kun delvist sandt,
fortæller Martin Rademacher, der sammen
med Henrik Kud k, en bagersvend og tre elever driver Le Gfiteau.
- Hvis den økologi ke mel giver en bedre
smag oplevet e,ja s er vi et økologisk bageri,
men n r for eksempel den bedste chokolade
er den gode Valhorna, der ikke er økologisk,
s brug vi den alligevel i vores kager - for
smagens kyld.
Le Gfiteau boede i september 1996 i
Nygade og flyttede i august 200 I til sin nuværende position i det tidligere konditori Langhoff p Torvet. Martin Rademacher fortæller,
at en del kunder har spurgt, om Le Gfiteau
ikke vil bne et egentlig konditori.
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- Men det er der ganske enkelt ikke basis
for. Der skal alts mere end et par kopper kaffe
og en flødekage om ugen til at gøre et konditori
rentabelt, siger Martin.
Men i virkeligheden åer Le Gåteau ogs meget
mere og andet end et kvalitetsbevidst bageri.
Foruden sine uovertrufne kager leverer Le
Gateau ogs mad ud af huset. Og ligesom ved
brød- og kageproduktion gælder det, at man
med de bedste r varer går efter den tore
smagsoplevelse.
- Vi kan klare stort et alt fra 12 til 120
k"Uverter, og s har vi jo egen vinimport og kan
derfor b de sælge og erverer et lille men
eksklusivt sortiment af vine, fortæller Martin.
I det hele taget kæles der for detaljen ho Le
Gfiteau, hvor man ikke kunne drømme om at
bruge bagemix eller g i byen efter syltetøjer
og marmelader, der bruges i kagerne. Næh,
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- Og s, kan vi godt lide, at gøre lidt ekstra
ud af b de vores brød og kager. N. du ho
den almindelige bager f r for eksempel en
hindbærsnitte med tivoli-krymmel p. ,jas får
du hos os en hindbær nitte med hakket pistacienød. Vi kan godt lave en napoleonshat, men
vi tillader os at tilsætte lidt appelsinskal, fordi
vi ved, at det giver en bedre smag.
Mens debatten g. om det voldsomt stigende
antal børn og unge med allergi tilbyder Le
Gfiteau en jælden varer, hvi indhold gan ke
enkelt er vand, gær, alt og mør. Ingen underlige til ætning toffer eller andet hok"lls pok"U ,
om kan nyde allergikeren. Her er et brød et
brød - og ikke noget om helst andet.

Siden stanen i 1996 har
Le Gateau stille og roligt
placeret sig i

I

silkeborgensemes
bevidsthed som det
kvalitetsbetonede bageri
med det spændende
sortiment. Det er man
ikke kommet sovende til
hos Le Gateau, men her
springer man geme på
trapper for kunderne.
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