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SPONSOR PORTRÆT: 

Tomrcrmcstcr Aksel Lorcntzcn. Dyhdals\·cj 

874 nyder godt af en række sponsorer, der 
hjælper med til at få økonomien til at hænge 
sammen blandt andet i denne periodiske 
udgivelse. En af dem er tømrem1ester Aksel 
Lorentzen, der ikke bare støtter os økono
misk, men s sandelig også sørger for, at en 
af klubbens fremmeste medlemmer ærvær
dige Holger Buch Larsen, kan få salt til sit 
æg og smør på brødet. Lorentzen er nemlig 
mester for det udmærkede klubmedlem Buch 
Larsen. S dan har det imidlertid ikke altid 
været. 

- Næh, egentlig var det jo mig, der var 
lærling hos tømrermester Erik Nielsen, hvor 
Holger var svend. Så i hvert fald i godt en 
halvt års tid var jeg lærling under Holger. At 
han så efter en årrække hos Erik Nielsen fik 
lyst til at prøve nye græsgange - og det blev 
hos mig, det er jo meget pudsig, fortæller 
Aksel Lorentzen, der startede egen tømrer
forretning sidste år i april. 

Og der er rigeligt at se til i firmaet på 
Dybdalsvej. Efter et par lidt stille vinter
måneder sidste år tegner de kommende 
måneder ganske fornuftigt for firmaet. 

- Mange mennesker tror ikke, at der kan 
laves tømrerarbejde udendørs i vinter
halvåret, men sådan er det ikke mere. Vi gør 
meget i tage, ud- og ombygninger og når bare 
det er tørt. s kan vi sagtens arbejde ude i de 
kolde m eder. 

Aksel Lorentzen har ikke planer om at 
udvide forretningen væsentlig mere end den 
er i dag. Flere svende giver nok mulighed for 
at gabe over større opgaver, men der følger 
ogs en lang række udgifter og øget admini
stration med en s dan forretning, s, indtæg
terne følger ikke altid med. 

- Vi skal ikke være flere. Vi har en fornuftig 
forretning i dag og har stort set de opgaver, 
vi kan overkomme, siger Aksel Lorentzen, der 
i øvrigt ikke bare er en "sleepingpartner" som 
sponsor. Aksel spiller nemlig selv fodbold -
dog i Resenbro, hvor han ogs sponsorere den 
lokale fodboldklub. Så vi m vel henstille til 
klubbens hold, at de passer lidt på, n r 
modstanderne kommer fra Resenbro. Vi 
skulle jo nødig skade en af vores gode 
ponsorer! 
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SÅ KOM DAGEN 

S kom dagen, hvor vi skulle holde afslut
ning fest. Vi (festudvalget med hjælpere) 
havde aftalt, at vi skulle mødes kl. 12.00 i 
Lunden. 

Vi tartede med borddækningen. Eller vi 
startede er m ske s meget sagt. Bruno 
vingede taktstokken og Anders Kjeld en og 

undertegnede var arbejdshe te. Familien 
Jensen (Murer og Mørk) tod for det "kølige" 
overblik bag ved baren. Øllens smag og 
kon istens kulle jo te tes (vigtig opgave). Da 
vi efter en time eller halvanden var færdig med 
det grove arbejde, manglede k-un de smukke 
dekorationer om Jane (Fru Sko) var i gang 
med at lave. 

Som eftermiddagen skred frem, kom der 
mange for at give dere 87 med - eller gjorde 
de?? 

Derefter kom de forskellige madlavnings
hold med damerne først med dere alat, og 

s kom Søren Fæster og Købmanden for at 
lave hovedretten. Forretten blev anrettet af 
Kumar og Villa. 

N , men alt var efterh oden klar til, at 
festen kunne starte, og ved 17 .30-tiden 
begyndte de første gæster efterhånden at 
komme, og s myldrede de ogs ind-ca. 130 
var der tilmeldt denne aften. 

Festen kom i gang med en lille introduk
tion af Sjæfen og Mørk, i dagen anledning i 
jakkesæt. Derefter var det formandens tur til 
en ''kort" beretning fra et der var gået, amt 
bakker til de nye be tyrelsesmedlemmer, 
Mørk og Anders Simonsen. S var det ellers 
blevet tid til at f noget at spise, og forretten 
blev serveret. Under dette aftenens fe tmåltid 
blev der ogs solgt lodder til det overd dige 
afrikanske lotteri senere p aftenen. 

Der var samtidig en konkurrence under 
maden, om hvem der havde tilberedt den 
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bedste ret, forret, salat eller hovedret. Denne 
lille konkurrence faldt ikke uventet ud til 
damernes fordel. 

Herefter fortsatte aftenen program med 
uddeling af præmier til årets spillere, en 
pecialpris til Cykelsmeden Lars og uddeling 

af præmier i ets afrikanske lotteri. 
Det var nu blevet tid til aftenen stør te 

konkurrence. Vores egen version af DET 
SVAGESTE LED, hvor vi skulle have 6 
deltagere der skulle svare på diverse spØrg -
mål i almen viden. Denne konkurrence endte 
efter 5 opslidende runder med en sejr til 
Troel Witter, der dermed løb med en DVD
afspiller. 

Det var nu næ ten tid til at overlade scenen 
til bandet, men festudvalget havde lige et 
enkelt afslutningsnummer med en sang til 
folket, der blev udført at Mørk med bukserne 
om anklerne, mens resten af festudvalget sang 
kor med Troels p guitar. 

Kl. var ca. 11 og tiden var kommet til at 
overlade scenen til vores band. Der herefter 
spillede op til dans et par timer. 

Efter dansen blev der ryddet lidt hurtigt op 
og nogle tog i byen, andre tog hjem for at få 
lidt søvn inden vi skulle mødes igen øndag 
kl. 8 for at lave den sidste sammenpakning. 

Alt i alt en vetoverst et fe t, og jeg kan 
naturligvis kun tale på egne vegne, men jeg 
tror, at festudvalget er klar til at tage en tørn 
igen til næste år, når 874 runder de 30. 

Jakob Nymark. 
P.S.: 
Det skal 1•e/ ogsd lige næl'/les, at for 
første gang i mands minde gav 
festen faktisk overskud 
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Formanden benytter lejligheden til at ønske alle medlemmer, 
sponsorer, deres familie og venner EN RIGTIG GLÆDELIG 
JUL OG ET GODT NYTÅR 
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Bakke-Grillen 
Århusbakken 

Århusvej 52 
Telefon 86 82 22 45 

Til at have 
med at gøre 
BG Bank Vestergade Afdelm!l 
Vestergade 3 · 8600 Silkeborg 
Tlf. 87 23 48 00 · www.b!lbank.dk 

KAJ JØRGENSEN 
Mariehøj Murerforretning 

Solhøjsvej 11 . 8600 Silkeborg 

_mzS-
• • 

Alt murerarbejde udfores 
Nybygninger • Tilbygninger • Reparationer 

Storm- og forsikringsskader • lso-kærn 
40291411-86811504 

Dansk Arkitekt- & Ingeniørkontor af 1945 AIS 
Ballevej 2A 

Telefon 8682 2499- Fax 8680 3818 
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DINER TRANSPORTABLE 

Reparationer af alle mærker 
Vaskemaskiner . Opvaskemaskiner 

Køleskabe . Frysere · Komfurer 

HVIDEVARE SERVICE 
fUllllltlmJ M • IJIUllUP ru. 16 11 13 41 • llL ru. 11 11 t7 

Vestergade 73, Silkeborg 

TLF. 86 82 9415 

TLF 86 67 2610 

Erling Fisker's eftf. 
v/lomrermester 

Aksel Lorentzen 

Dybdalsvei 19 //f{' .ft..-.///11 Mobil. 2441 0220 
8600 Silkeborg ~G~',.Wt7 PrivaVfax 8685 4565 
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Julsøvej 74. Sejs 8600 Silkeborg 
MAD UD AF HUSET 

Hjemmelavede pølsespecialiteter 

TLF. 86 84 64 24 

Tagpap · Membraner 
~~~~~~~~~~~ 

Silkeborg 
Nylægning og reparation 

TÆTTAGMED 
DERBIGUM 

Tagdækning 

Vester1undvej 23, 8600 Silkeborg 

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

www.silkeborg-tag.dk 
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Den elektive afslutning for veteranholdet 
blev søsat d. 4/10 ud fra princippet, - at hvi 
holdet vil ha· fest, s skal de sa 'tme ogs ha· 
den! 

12 vandkæmmede drenge fra forreste 
række i søndagsskolen mødtes kl. IO i klub
ben. Snart gled de første grønne ned i løgne
ren lige så hurtigt som filipenserne på en 
teenager efter indtagelsen af et Happy Meal. 

Ved hjælp af en rulle gaffatape med banan
ogjordbærsmag blev flokken placeret ved det 
i dagens anledning opstyltede morgenbord. 
Snakken gik livligt og snart erfares, at der 
som bekendt kun er et folkefærd, der overdri
ver/pynter mere på sandheden end lystfiskere, 
og det er veteranspillere om egne præstationer 
på banen. Morgenbitterne konsumeredes i så 
rask et tempo, at man foranlediges til at tro, 
at spillerne skulle hjem og se Rickie Lake P• 
3 • eren kl. 13 - eller ha· klippet tånegle inden 
middag. Alt emmer her af råhygge og forvent
ningens glæde. 

Ved et behersket dask med sølvskeen p 
det Bøhmiske glas og påråbelse: "A ka' da' 
godt hive den op p æ bor' for jer - hvis de· 
ska' være'', formanes der tH ro. 

'The Speakers Tuen" kunne begynde. En 
kort gennemgang af holdets placering (midt
jysk er midt i) og med focusering p positive 
træk i den tilendebragte turnering blev følg
ende kåringer udbasuneret: 

Årets syin på banen· Jaco - fik en 
plastgris i spiselige farver. 

Har det på banen som en fisk i vandet: 
Hønse - fik en dybde-keramisk fisk til 
ophæng i carporten. 

Årets drømmer om egen u-undvær!jg
bed på banen: Rene - fik et sæt drøm
mekort med 2 poltergeist joker kort. 

Årets kvajert: Bent Selvmil -mand fik 
et nummereret eksemplar af bogen: 
" Havnerundfahrt an der Grosse Ende aus 
Belgium" 

Årets flest somede kamoe: Bent 
Målmand & Jaco fik til deling et 
elektrisk slumretæppe og et begynder 
Rokoko-kaffe tel med ubetydelige fejl. 

Årets tooscorer: Sigge modtog 
(tårervædet) bøgernes bog : " Det 
kvindelige enevælde" af Trude Gunløg 
fra forlaget Anarkistisk Hønsestrik. 

Årets tHskuer: Brian Sørensen fik en flot 
bog om Japanske Thekoppemotiver fra 
det tidlige Tilskuerdynasti p 
originalsproget Tysk. Brian fik gaven, da 
han mene·s, at være den eneste der 
forstår holdlederens dispositioner p 
banen. TAK 

Årets bedste nyindkøb: Lars Johansen -
vi slog topholdet, da han deltog i sin 
første kamp - dette udløste en CD med 
Rockgruppen "Døde Mor" tHsat 
Rebecca Brøl. 

Sidst ,-men ikke mindst gik kåringen af 
ÅRETS YEJERAN til Mr. Jaco 
Collins. Samtidig med overrækkelsen af 
vandrepokalen fulgte en lup sponsoreret 
Tigerbixen i Silkeborg. Tillykke Jaco, 
dejligt at se og følge din "spirit" p 
banen, og vi h ber, at du fremover må 
st som et lysende eksempel p , hvor 
langt man kan komme i fodbold med 
talent og skæve ben. 
Jaco udtalte i takketalen: "Jeg kæmper 
for at betale holdlederens godhed tilbage 
i form af resultater. Det er min ambition 
og det pres, jeg giver mig selv. Jeg vil 
gerne give noget tilbage" TAK. 
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Som afslutning p første spise eance, fik 
hver tilskuer en badering fra F borg
Ærøfærgens Cafeteria p trykt: "Vi er i havn 
før du har spi t opper ". 

Dette bragte naturligvis spontan glæde hos 
tH k"llerne og skal ses som en p skønnelse af 
jere uforbeholdende IØtte til holdet. 

Hu k på: "I regn og blæ t, - hjemme er 
til ku"eren et bæ t (bedst)". 

Under Lars Johansens kyndige vejledning 
(de alkoholi eredes førerhund) blev pillere 
om tH k"llere bragt tH Indelukket, hvor årets: 

Pi se-trang- (udtale Petanque p fran k) 
turnering blev afholdt. 

De planlagte 1 'h times spil blev til 3'h, og 
et utal af øl og taktiske vandladninger senere 
kunne man kåre vinderne: Sigge, Brian og 
Hønse. Efterfølgende kunne man over for 
di e vindere høre flere tabere udtale: "Tillad 
mig at tage dere kugler, Hr. ?" eller: "M 
jeg ærbødig t skrive mit autograf p dine 
kugler?". 

Dagen afsluttedes med grundlæggende 
kostvaner camoufleret om det store kolde 
bord tilsat flydende ko t. Indtage! en af 
påholdende megen frisk luft satte her ine 
tydelige spor, og dagen sluttede inden der 
kulle omdeles vilkårlige kindfede. 

Tak til jer der mødte frem eller kunne møde 
frem. Tak til jer der hjalp mig med afvikling 
af arrangementet med h bet om et godt 2004 
ud fra min grundregel nr. I : 

FORUDSÆTNINGEN FOR EN 
KONSTRUKTIV FODBOLDKAMP ER, 
AI DEN ENKLE SPILLER ER I STAND 
TIL AT PRIORITERE HENSYNET TIL 
MEDSPILLERE FREM FOR HENSY
NET TIL TIDLIGERE BEDRIFTER, B 74 
OG SIG SELV. 

Deres: The Clrosen One 

PS: 
Billedet viser Jaco med en vareprøve af sit 
nye me sing nedløbsrør. 
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Marienlundsvej 338 
Tlf.: 86 81 53 57 

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

Formand Finn Her1ev 
Aabenraavej 83 
86800605 
herlevOoncable.dk 
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Formand Chr. Simonsen 

Kasserer Per H. Jensen 
Frederiksberggade 56 si.tv. 
3052 69 93 
pjensen Oarrownord/c.CQm 

Stephen Knudsen 
Sanatortevej 14 
86 82 81 39 

Jens Kristian Hjorth 
Ågade 24 
86 81 6517 
}Ih Ocarlbro.dk 

Søren Faster 
Knudsgade 10 
86 81 19 41 

Næstformand 
Claus H. Jensen 
Håndværkervej 105 
86 82 75 88 
ClausHegelundOpr/vat.dk 

Kasserer Lars Nielsen 
Ægirsvej 10 
86 814806 
kk}Ouv.silkehs.dk 

ud\• el 

Sportschef 
Anders Simonsen 

Webmaster Rune Sejr 
Jørgensen 
Hedebyvej 13 
86 81 9773/4088 28 32 
RSJObec.dk 
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Kresten Knudsen 
Frejasvej 90 
8682 6253 
kresten.sandOmail.tele.dk 

Christian Simonsen 
Skovtobervej 24 
86801391 
chrlstian.slmonsen Omall.tele.dk 

Thomas Herlev 
Vestergade 63, 2. 
868245 36 
thomas.herlevOoncable.dk 

Morten Rlsvlg 
Tyttebærvej 358 
8684 55 57 
morlOtdk.dk 

Anders Simonsen 
Hattenæsvænget 2 
8684 4292 
ads Ohammel-furnlture.dk 

Thomas Jensen 
Vestre AM 34 
8680 0549 
th}Osd.dk 

John F. Jensen 
A. Andersensvej 228 
86 818730 
John.Jensen Oneckelmann.dk 

Thomas Herlev 
8682 4536 

Anders Kjeldsen 
Dalgasgade 37 
8680 3160 

'f?Onsorudva/ 

Finn Herlev 
~ 86800005 

~ 1' Morten Rlsvfg 
Tyttebærve1 358 
86 84 5557 
moriO tdk.dk 

UK 
UK-relefo11 i knldcrr11 

86 82 53 02 

Serie 3. 5 & 6 
Holdleder, serie 3: 
Kent Sørensen 
Kaprifolievej 18 
86 84 5804 

Morten Herlev 
61684801 

Holdledere, serie 5: 
Søren Adsbøl 
Frank Jægersvej 66 
86 812526 

John Villadsen 
Malmove1 114 
86811887 

Plllle Mlllllng 
Vestergade 155 
8681 11 92 

Holdleder, serie 6: 
Lars Jacobsen 
lller Byvej 11, 8643 Ans 
877086 86 
spitsberg Opost.tele.dk 

Kim Kristensen 
Chr. Fisehers Gade 11 
868022 08 

Oldboys 
Johnny Lind 
Baggesens 26 
8682 49 07 

Preben Nielsen 
Kornvænget 118 
86 8203 02 

Claus "Nymand" 
Mikkelsen 
8680 15 67 

Holger Buch Larsen 
8682 96 22 

Kamp.fordeler 
Thomas Herlev 
86 824536 

ereranafdelin en 

Bruno Nielsen 
Vejlbovej 10 
86 810606 

Damea a lin 11 

Lissa Juul 
Vestre Alle 34 
86 800549 
1-juu/Ojyskebank.dk 

Håndboldafdelingen 

Per Ouelund 
Udgårdstoften 22 
86 815737 

Per Riemenschnelder 
Vestervænget 29 
86 814825 

Klubhu 

Stephen Knudsen 
86 82 81 39 

Jens Kristian Hjorth 
86816517 

Jørgen Henrlksen 
Rylevej 35 
86823127 

God iforvalter 
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h ifadmini trata 

Morten Herlev 
Knudsgade 16, 1. Ih 
61 68 48 01 

Fe tudvalget 

Thomas H. Jensen 
Vestre Alle 49 
86 8005 49 
thomas-jensenOsilk.dk 

John Jensen 
86818730 

Stephen Knudsen 
86 82 81 39 

" 
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UNGDOMSAFDELING 
Bestyrelsen har netop haft et møde med en 
flok unge mænd p 17 - 18 år, om havde 
hønen masse positivt om 874. De vil derfor 
gerne pille fodbold i klubben. Problemet er 
imidlenid, at de - med et par undtagelser -
alle er ynglingespillere til næ te r. Derfor 
tod vi over for en jælden udfordring. Ville 

vi etablere et ynglingehold i 874-regi? 
Vi var som udgang punl..'t po itive over for 

ideen, idet vi kunne se muligheder for en 
rekruttering - b de p kort og lang sigt. 
Omvendt er vi godt klar over, at det og å kan 
give noget arbejde for klubben, lige om der 
var flere forhold, om kulle afklare , inden 
vi sagde 0 K. Derfor mødet den 12. november. 

Vi hil te p 4 gutter, om havde gjon dere 
hjemmearbejde. De havde de rigtige (874) 
holdninger til fodbold. De havde forberedt sig 
s godt, at der reelt ikke var uafklarede for
hold efter mødet. De gav i det hele taget et 

godt indtryk. Derfor var be tyreisen ikke i 
tvivl. Vi får et ynglingehold . Vores kontakt 
til holdet bliver Thomas H. og Finn H. Men 
aftalen er, at de ston et kal klare ig elv. 
Vi vil naturligvis være behjælpelig, hvis der 
kulle op tå spørg m I eller problemer. 

Det eneste, vi ikke umiddelbart kunne 
honorere, var ønsket om en taktik-tavle! Det 
m kunne lø es i et udvalg. 

De kommer til at træne tirsdag aften - indtil 
1.4.2004, hvor vi skal søge om nye tider. 
Derfor ved vi ikke, om de fastholder deres 
træningsaften til tirsdag, eller det fremover 
bliver onsdag. 

Vi vil derfor komme til at møde store 
drenge eller unge mænd i klubhu et til næ te 
år. Tag godt imod dem. Det er m ke dem, 
om skal bringe klubben ind i det kommende 
ni. 

Jf 
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Endnu en afslutningsfest, hvor vi alle blev bekræftet i, at 874 er den bedste 
klub. Endnu et år, hvor 874 gik mod strømmen: 

- vi fik mange nye medlemmer, 
- vi tilmeldte et ekstra hold, 
- vi har lavet en aftale med en flok glade drenge om et ynglingehold, 
- økonomien ser fin ud .. 

Vi kan stadig være stolte over at være med i 874-familien. 

Efter et succesfuldt år kan vi med ro i sjælen læne os tilbage og hilse et nyt år 
velkomment. 
Selv om min gang i klubben efterhånden begrænser sig til et besøg hver anden 
torsdag, en halv kamp (som tilskuer) i weekenden og et eller to møder om 
måneden, så fornægter stemningen sig ikke. Nogle nye ansigter bekræfter, at 
der er grøde i klubben. 

Selv en lille klub som vores kan holde mange be kæftiget. Og der er mange -
rigtig mange - der yder en indsats i 874. Nogle mere end andre. Men selv den 
mindste indsats for fællesskabet er med til at gøre 874 til en enestående klub. 

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke ALLE, som har ydet en ind ats for 
874 i 2003. Både på og uden for banen. 

Godt at se, at flere og flere unge (under 35 år) tager del i arbejdet - viser 
ansvar. Ingen tvivl om, at tiden for et tronskifte næm1er sig. Så er det godt at 
vide, at det viJ kunne ske stille og roligt. Det behøver ikke at være i 2004, men 
vi skal være åbne for alle muligheder. Og ikke stå i vejen. 

Det er en stolt formand, som siger tak for i år og ønsker alle medlemmer, 
sponsorer, familie og venner et godt nytår. 

Og å lige en rigtig god jul. Hu k at vi skal være gode ved hinanden. 

fonnand jinn 
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Bindslevs Plads 18 
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Tlf. 8681 1969 
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KUNSTHANDEL 

v/ Henrik Fjeldgaard 
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Ordinær generalforsamling i B74 

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i B-74 Silkeborg til afholdelse 

Torsdag den 19. februar 2004 kl. 21.00 i klubhuset 

Dag.wrden iflg. vedtægterne: 

I. Valg af dirigent 
2.Beretning om foreningens virksomhed 
3.Fremlæggelse af regnskab 
4.Valg af bestyrelse 
5. Valg af revisor - og suppleant 
6.lndkomne forslag 
7.Valg af" rets B-74 er" 
8.Eventuelt 

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde 
senest den 12. februar 2004. 

På valg er Claus Jensen, Thomas Jensen, Christian Simonsen, Anders Simonsen, 
Morten Risvig og Thomas Herlev. Alle er villige til genvalg. 

Ordinær generalforsamling i 
B7 4s Støtteforening 

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i B-74 Støtteforening til afholdelse 

Torsdag den 19. februar 2003 kl.20.30 i klubhuset. 

Dag orden iflg. vedtægterne. 

i.Valg af dirigent 
2.Beretning om foreningens virksomhed 
3.Fremlæggelse af regnskab 
4 .Valg af bestyrelse 
5.Valg af revisor - og suppleant 
6.lndkomne forslag 
7.Eventuelt 

Forslag som ønskes drøftet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde 
senest den 12. februar 2004. 

På valg er Christian Simonsen og Stephen Knudsen. Begge er villige til genvalg. 
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MEDIELVDERNE 

5 
B74"s konstante higen efter mere indflydelse 
i Silkeborgs medieverden, bar i det seneste 
kvartal endnu engang frugt. Jakob, regelop
læser fra afslutningsfesten, har forladt de 
trygge, edderkoppespindsbehæftede og 
megasøvndyssende lokaler hos en lokal 
revisor og er i stedet af klubben blevet 
placeret som seniorsuperviserende control
ler, på det lokale dagblad. Dette blev i en 
stort opsat artikel annonceret af dagbladets 
direktør, som slutter af med at udtale: 'Nu 
kan vi trygt se fremtiden i møde·. 

Og apropos fremtiden. I gamle dage var en 
af grundene til den store publikumstilstrøm
ning til B74"s kampe, det usædvanlig store 
antal af flotte, velbyggede, nordiskudseende 
rødklædte gardertyper, som udfoldede sig på 
banen. 

Det er her, vi nu har afløserne - og nogle 
mere fremme i skoene end andre. Søren, 
Holgers søn af første ægteskab, poserede i 
ovennævnte dagblad iført skønne klæder fra 
Mr. (i øvrigt en stor tak for fornemme service 
og sponsorering i f.m. afslutningsfesten). Han 
(ikke Mr., men Søren) er heldigvis faldet ud 
til moderens side. Han ser fanerne godt ud!! 

SpØrgsmålet er så, om vi kan ige det samme 
om de efterfølgende opmærksomheds
hungrende herrer. 

Verdens eneste nulevende vindheks, Køb
manden. har i en letlæselig artikel gjort den 
spændte læser opmærksom p vigtigheden af 
at opføre sig ordentlig, n r man skal forestille 
at agere som træner for et miniputhåndbold
hold. Ikke nok med at han lyver den stærkt 
måbende læser lige op i ansigtet, det er også 
anden gang indenfor kort tid, at bemeldte 
vindheks profilerer sig i medierne. 

Os der kender Købmanden, ved jo godt, at 
han teer sig på en håndboldbane som et 
spædbarn efter at faderen har snuppet 
moderens bryst. Vi har jo oplevet Købman
den iført knæbeskyttere, tangatrusse og stærkt 
behåret bryst og ryg, efter en 'forkert" 
kendelse, drøne rundt p banen og nedkalde 
de fæleste forbandelser over den neutrale 
opmand. 

Er han den rette at sætte i spidsen for disse 
uskyldige drenge? Svaret blæser i vinden, 
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nøjagtigt om de berømte vindhekse fra 
diver e Sergio Leone spaghettiwestern . 

Flere af de i dis e artikler nævnte per oner, 
har f et adgang til medierne qua deres 
fritid intere er. 

De 2 næste per oner er undtagelserne, som 
bekræfter reglen. I en næsten 2 siders fler
farvet op ætning fortalte Uffe os om gulv
slibningens lyksaligheder. Spændende ord 
som mellem libning, slibema kine, ferni , 
Silkeborg Gulvbelægning, linoleum og "tør i 
røret· fyldte artiklen, og fik selv per oner med 
10 til 12 tommelfingre til at fare ud i bilen 
og tømme Reimar for diverse slibemaskiner 
og pudsemidler, for at komme i gang med 
disse spændende gørem hjemme p matrik
len. Jow, Uffe fik virkelig fat i læ eren med 
sin overbevi ende entusiasme. 

Ttl&$.....,S --
Hem Uffe! Den mand er tør i røret!!! 

Den sidste jeg vil komme ind p har ogs 
optr dt i avisen før. Og i dis e forbinde! er 
med den profe ionelle kasket p . Det er med 
en lem stolthed i stemmen, at undertegnede 
kan bekendtgøre, at vi i klubben har f et en 
af søens folk. Storadmiral, med ret til at bære 

PK ved mønstringen 

ka ket, svaj i de hvide bukser, epauletter p 
skuldrene og et billettering apparat ved sin 
side, Hr. Peder Kri tensen. Peder har kiftet 
de grønne græsarealer ud med søens friske 
luft og kumsprøjtene fra de salte vande i 
Silkeborg øerne. 

Hr. Peder er indt dt som øverstbefalende 
for de søg ende væbnede styrker i det 
Stor ilkeborgensiske omr de. Hr. Peders 
første gøremål efter tiltrædelsen den I. januar 
vil være en storstilet n deøvelse i Brassø, 
hvor han vil føre sin armada af utid svarende 
træ kibe frem til en tor tilet landgang p 
omr det omkring Himmelbjerget. 

Interesserede til dette prægtige skue kan 
købe billetter hos bemeldte storadmiral senest 
den 29. december. Der vil være rabatordnin
ger til klubbens medlemmer, samt gravide 
nonner under 19. 

Jamen er Julen ikke en dejlig tid??? 

Dette er det id te af nit i følgetonen om B 
74 • s bestræbe! er p at væren førende i den 
ilkeborgensi ke medieverden. 

Mørk 
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COLDBOYS 

Det var et journalistisk scoop p linie med at 
være til stede i det ovale værelse i Washing
ton. mens Clinton oplærte sin praktikant eller 
at ende i et spil Black Jack med Jørgen Steen 
Nielsen, da undertegnede uventet en lørdag i 
september fik mulighed for at dække afvik
lingen af året old boys-afslutning. 

Arrangementet havde deltagelse af stort set 
alt hvad der kunne gll og knapt nok st af 
prominente 74"ere - alle med mange kampe 
p højt niveau (de har spillet p Sindbjerg og 
Stoubjerg) spillet p grønsværen. 

Det hjalp dem dog såre lidt denne lørdag 
eftermiddag, da begivenheden ikke fandt sted 
p klubbens uindtagelige hjemmebane "The 
Hil!" (undtaget herfra er dog Grauballe, 
Ø tbirk, \Trrklund, HA 85 og ...... ). Turen gik 
derimod til "The Chill" - Herning Isstadion. 

Bussen - en dejlig Ø teuropæisk Tvind
variant - var fyldt til bristepunktet med 

forventningsfulde spillere og supportere (eller 
var det kun portere?). Der var gratis øl p 
vejen sponseret af klubben. En jamrende 
Støtten-kasserer Hr. Mureren mistænkte dog 
straks sin yngste storebror for via sindrige 
konstruktioner og dunkle konteringer at have 
f et fixet det således, at Støtten og ej klubben 
i sid~te ende blev den betaling pligtige. Det 
forlyder ogs , at Mørk i samme , dedrag p 
klubbens regning fik støttet landsindsam
lingen til bevarelse af den andalusiske 
bjergfinke med et femcifret beløb. 

Ved ankom ten blev spillerne tjekket ind 
og p begyndte det slidsomme arbejde med 
at f de mange lag tøj p . Dog var Claus 
Nymand grundigt utilfreds med, at de ikke 
havde en sports-BH i hans større! e (E-sk I). 

Imens foregik en besynderlig di kus ion i 
loungen. Troels p. tod hårdnakket, at gårs
dagens , bningskamp i lsligaen mellem sidste 
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guld- og ølvvindere Herning (fra Jylland) 
og Oden e (fra Fyn) kulle være blevet spillet 
i Hør holm Skøjtehal (nord for København!). 
Alle argumenter gled til yneladende af p 
ham om bolden i Købmanden hænder. 
Endelig tog en behjertet sjæl fat i en af 
kantinefolkene, der havde været i hallen 
dagen i forvejen. Hun kunne - men Troels 
vantro iagttog hende - orientere om, al hun 
kam havde været i hallen dagen før og set 

Herning si Odense p selvsamme i • som 
74'erne var ved at be lige. Troels gav sig 
endelig - men hvilken stædighed og kringlet 
tankegang. Troel , du har hermed vundet en 
billet til kampen mellem AaB og Frederiks
havn. Du skal bare møde op p Svaneke 
I stadion, hvor du elv kan afhente billetten. 

P banen trimlede de~ toptrimmede 
spillere ind og de indledende gymnastiske 
bevægelser blev gjort for del al holde varmen 
og dels for ved hjælp af basken med armene 
al forsøge al holde sig p benene. Del lignede 
mest af all en flok adfærdsvanskelige p 
Sydpolen. 

Spilleme var i bussen blevet delt i lo lige 
stærke hold med de to m lmænd som 
ankerper oner: PK's prægtige præmietyre 
mod Frede friske finker. Det var i øvrigt 
heldigt, al Søren Fis, der idste r udråbte sig 
selv om "særdele øvet køjteløber", ikke var 
med. Det gav en tor jævnbyrdighed, al han 
ikke var der til totalt at dominere p isen ..... 
og en mindre, der m ue klamre sig til banden. 
Dommeren (den stakkel - tænk at bruge en 
lørdag eftermiddag/aften p det!) satte spillet 
i gang. Spillet bølgede frem og tilbage, men 
inden PK lamne n at synge omkvædet p 
Flemming Anthonys legendariske sang "2. 
divisions dynamit" havde han m ttet hente 
pucken ud lo gange efter coringer af Mulle 
Bjorkstrand og Fæster Gretzsky. Imidlertid 
tog kampen herefter en uventet drejning -
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præmietyrene tog staven i den anden h nd og 
kunne g ind til 3. og afgørende periode med 
en 5-2 føring. Alt syntes afgjort - og folk s 
virkelig brugte ud. Men om sagt: operaen er 
ikke slut, før den fede Murer har været i 
Grauballe, så vupti: stillingen var 5-5. 

Stemningen var p kogepunktet - hvordan 
skulle del hele ende. S skele det sungen 
Christian Købmand, der i dagens anledning 
havde fået curlet håret p ryggen for ikke at 
f, det i skøjterne, lavede sit berømte h ndleds
vip. En m løs (dumt ord, for han havde jo et 
m I...) PK kunne kun m hende e til. Med 
Købmanden som matchvinder og en jublende 
Frede roterende p. isen, kunne spilleme gå 
til deres velfortjente bad. 

Godt brugte indfandt spillerne sig efter 
kampen i saffeteriet med henblik p at 
nedsvælge de nødvendige væsker for al kunne 
komme sig ovenp, 3 lange og hårde perioder 
i svedkasserne ude p isen. Hallen af for en 
jætte indsats af alle og for blændende 
underholdn ing. Juryens pris for den mest 
spektakulære spiller gik enstemmigt til Ole 
Hø trup. Stilen, der vel bedst kan betegnes 
som "Quasimodo møder Bambi" - forover
bøjet, duknakket, med skulderne oppe over 
ørene og en skælvende skøjteføring - blev 
kombineret med en smittende kampgejst og 
kompromisløs indstilling hvilket resulterede 
i en uortodoks men energisk indsats. Tillykke 
med hæderen, Ole. Prisen består af to øl betalt 
af Støtten. Henvend dig til Mureren i baren -
s skal han nok sørge for resten. 

Hjemturen til klubben var et klassisk 
eksempel på, at en d lig taber tit er en endnu 
værre vinder. Claus Nymand - der forbløf
fende nok ikke blev udvist - er jo ikke just 
kendt for sit næstekærlige sportsmanship -
specielt n verden går ham imod. Men når 
han vinder - hvilket han gjorde i dette tilfælde 
- er han vel egentlig værre. H nligheder og 
spydigheder hørte til dagens orden i bussen 
hjem tilføjet smædeviser, der ville f tilr, bene 
fra tilskuerne i ''The Old Firm" til al lyde som 
en søndag i menighedshuset i Nørre Nissum. 
Sikkert tilbage i klubben gik Peter Denver 

Villadsen i gang med sit store multimedie
show. Han havde downloadet noget fra 
internettet som vi alle sammen sk"lllle se p 
storskærm. Og nej piger, det er ikke del I tror! 
Det var el forrygende flashback show med 
1o·er hit . All fra en latexindpakket Susi 
Qualtro til Bachman Turner Overdrive med 
s langt og fedtet skæg, al del vil få Metu
salem til at ligne en glatbarbarel baby. Man 
troede ikke ine egne øjne: lavede de virkelig 
musikvideoer dengang. Havde de virkelig 
noget der lignede MTV i Fred Flintstones lid? 

Men hvorom alting er: fælle angen 
gjaldede afsted og nostalgien var ikke til at 
tage fejl af. 

S var der mad til de sultne sjæle: den 
allestedsnærværende kok John Villadsen 
havde kreeret lækkerier, der blev slugt af de 
vellilfredse folk. John blev efter maden 
fortjent hyldet herfor. Og "hyldet" var han 
allerede blevet tidligere p dagen, da han tabte 
konfrontationen med - en hylde. Delle 
medførte el af de mere k"llriØ e afbud til en 
kamp - men heldigvis var han blevet klar til 
aftenen. Og tak for del. 

Og herefter var del klassisk klubaften, men 
røg, pool, raning - og pilsnere. Og p denne 
m, de fortoner endnu en herlig dag i klubben 
regi sig for deres ud endte. Jeg ser frem til at 
dække næ te års revanchematch. 

Jens Werner 

RIPOSTEN - DECEMBER 2003 11 



Her kommer et rigtig 
træls og seriøst indlæg 
I slutningen af 1998 gennemførte klubben for 
første gang en spørgeskemaundersøgelse. 

Vi spurgte om medlemmernes holdning til 

·fremtiden 
· hvad skulle vi focusere på 
·hvordan så en typisk B-74 'er ud 
· Klubhuset 

Konklusionen p undersøgelsen, foretaget p 
rigtig videnskabelig m de med en kontrol
gruppe mv., var følgende: 

· Vi skulle focusere på det sociale 
· Serie 3 er den sportslige ambition 
· Det gælder ikke om at få så mange 

medlemmer som muligt 
· Vi prøver ikke på at blive et nyt rims 

(Silkeborg) Fremad 
· Klubhuset er bare ok 

I bestyrelsen var vi selvfølgelig glade for 
dette resultat, idet det passede helt fint med 
vores opfattelse af tingene. 

Men hvordan ser det så ud i dag? 

Det sociale synes jeg stadigvæk vi er meget 
gode til. Vinderøl, fidusøl og hvad der ellers 
følger af en lørdagskamp er i orden. 

Klubhusfaciliteterne er i orden. Nyt lokum 
til 80.000 kr. er der ikke mange klubber der 
kan prale af. Men brug lokalerne. De nye 
unge spillere skal have en grundig introduk
tion til lokalerne og hvad deraf følger (tøm
mermænd). Vi skal sørge for at alle kommer 
med i klubben og inddrage dem i fælles
skabet. Det er trods alt dem, der skal skubbe 

vores kørestol (ikke rullestol), når vi bliver 
gamle og vil i klubben. 

Vi har igen igen, igen n et serie 3. Og der 
bliver vi et endnu. Der er taget gode tiltag 
omkring træning, også tirsdag ,og Ken~ Søren 
og alle de andre holdledere styrer det hele. 
Det er vi rigtig trygge ved i bestyrelsen. Det 
er vigtigt, at spillerne ikke taber modet 
selvom de skulle løbe ind i nogle nederlag. 
Det skal være sjovt at spille fodbold i B-74. 
Det er den bedste medicin mod nederlag. 

På det seneste er der kommet mange nye 
unge ansigter i klubben. Det er dejligt, og vi 
h ber meget, at vi kan få dem gjort rigtig 
interesseret i klubben. Vi har s gar været nødt 
tjl at efteranmelde et serie 6 hold. Det tror 
jeg ikke mange andre klubber kan prale af. 

S her 5 år efter undersøge! en mener jeg 
at kunne konkludere, at vi stadigvæk har en 
god og social klub, der også rent sportsligt er 
ret godt med. 

Det var s min mening, men Riposten 
sendes til 350 personer. S det kunne jo være 
at et par enkelte medlemmer, gerne af de nye, 
kunne tænke ig at give deres besyv med. 

Fubs 

12 RIPOSTEN - DECEMBER 2003 

OFFICIEL 
TRÆNINGSOPSTART 
Sæt kryds i kalenderen lørdag den 7. februar 2004. Her vil klubben 
tilbyde gratis pølsebord a la Fubs med tilhørende tørt franskbrød og 
dyppelse. 

Der vil være stor sandsynlighed for at den fedtede kasserer hiver pungen 
frem og giver et par omgange.Det eneste, du skal gøre, er - i god tid inden -
at få vasket træningstøjet og pudset støvlerne. 

Der er nemlig træningsopstart kl. 13.00. 

Finn Formand har vist også planer om at sige et par bevingede ord, men vi 
lover, at det ikke tager overhånd. 

Mød op og tag gerne nogle af dine kan1merater med. Husk også, at der er 
tirsdagstræning første gang den l 0. februar 2004 
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t• melde dig e store 
indendørs fodboldturnering. en I. 
j forrige 

Ripost). Tilmeld dig ude i klubben eller 
få en til at tilmelde dig. Og husk at 

ALLE er velkomne, aktive som passive, 
mænd som kvinder. 

Spørgsmål: 
Villa 8681 1887 eller Mørk 8680 0549. 

l~l)IJTE~ 

Gl<jo ø1er 

TELEFON 87204950 
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B7 4 til EM i Portugal 

Det kommer formodentlig som lidt 
af en overraskelse, at B74 er 
repræsenteret ved EM i fodbold i 
Portugal næste år. Det er dog også 
en sandhed med visse modifi
kationer. Den snørklede vej til 
overskriftens udsagn går via en af 
vores gode sponsorer - nemlig 
Canon Business Center Midtvest 
med af delinger i Herning og 
Viborg. Og det er måske knap så 
overraskende, at Canon igen er 
sponsor ved en af de helt store 
sportsbegivenheder i Europa 
næste år. Da B74 desværre ikke 
denne gang levere spillere til 
landsholdet, kan vi nok heller 
ikke forvente, at komme i helt 
samme sponsorklasse, men vi er 
også godt tilfredse med den aftale, 

vi har med den lokale af deling af 
Canon. 
Med baggrund i en af verdens 
største elektronikproducenter er 
Canon Business Center Midtvest 
en af de store aktører ikke bare 
over hele verden, men såmænd 
også på det midtjyske marked for 
alt i elektronisk kontorløsninger. 
Men vi bryster os af ikke at gøre 
forskel på stor og lille i B74, så 
selvfølgelig er vi også glade for at 
have ingen ringere end Canon 
som lokal sponsor. Og hvem ved 
en dag kommer Canons 
sponsorater af EM og VM måske 
også en eller flere B74-spillere til 
gode. 

you can 
canon 

you can 
canon 

you can 
ca11on 

you can 
canon 
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~ 
ind11•lak A/S 

KLINTEVEJ 6 . 8653 THEM 

W~F 
TIETGENSVEJ 30 
8600 SILKEBORG 

MALERARBEJDE 
af enhver art 

. Udlejning af lift 

TLF. 86 80 30 88 
Telefax 86 80 30 89 

expert 
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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 

(~ I Y S K E BAN K 

INTER 
BØOILD SPORT 

Det handler om at være 

TRYG 
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