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SPONSORPORTRÆT: • f PRESSEBUREAUET SILKEBOR 
www.ps-presse dk 

VOR MAND VED HOFFET 
Vi 'ar mange trofaste B74 ·ere, der l..ncb en 
t re \Cd meddelelsen forleden om hofrcportcr 
Mogens Mugge Hansens ubetimelige bort
gang her sa tæt pa arhundredcts royale begi
\ Cnhcd - til dem, der lige er 1..ommct ned fra 
manen. tænl..cr jeg pa brylluppet mellem kron
prins Frc<leril.. og tasmansl..c Mary Donal<l-
on. Men, men, men tør jcrc. øjne !..ære royale 

\Cnner - en ny hofsnog in spe har vi. t ig pa 
det silkeborgensiske fim1ament . Det viser sig 
nemlig. at en af vore vabenbrødrc i gennem 
en amel..kc har gaet rundt med en hofrcporter/ 
hofmarskal i maven. Og hvem taler vi om?! 

Naturligvi . - nar man er p, mandens mave 
og betænl..er. at <ler si.al være plads til en 
hofmar. l..al - handler det om den person, der 

Sideu 1978 har 1•ores HOF-reporter Peter Loda/111•æret aklfr BU'er. Og l11•ad skal 
1•i bruge dem1e oplys11i11g til? De11 kal 11aJurligi•is samme11 med a11dre vigtige 
cu"iculum 1•itae samles til deu 11ært foreståe11de optagelse i De11 Blå Bog. Her må 
1•i forve11te at fi11de Lodalll mellem gre1•er og baro11er • medmi11dre lla11 kommer til 
al træde Mary 01•er ridestøvleme de11 JJ. j1111i. 
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efter nere rs . vcddryppende arbejde først 
mellem mål stængerne og siden . om .,sporten. 
og i særdeleshed B74 's ven" blev nomineret 
til den ærefulde udmærke( e " rets B74'er 
2003" ... og som senere m, tte e sig si, et af 
l..as ereren - sa meget for han. popularitet. 

om kommende kollega til Bodil Cath (alle 
hof reporteres moder) er Peter Lodahl - thi det 
er ingen ringere end netop denne herre - i fuld 
gang med at ammen. tykke det officielle 
stævnemagasin til Sportsridel..lubben Silke
borgs store Pony DM- tævne den 13. juni . I 
øvrigt et arrangement om en anden stor 
B74'er, Lar. Ander en, er primus motor for, 
da han er fom1and for Sport ridel..lubben. 

Her far Lodahl sin royale ilddab, idet 
Hende Kongelige Højhed Kronprinse se 
Mary har indvilget i at kaste glans over 
stævnet med sin tilstedeværel e, og Peters
Pen-Sportens-Ven -Lodahl vi I fra nærmeste 
hold følge begivenhederne. s, han p, behørig 
vis vil berette om denne sl..elsættende begi
venhed i de l..ommende 31 numre af Riposten. 

Forinden skal stævnemaga inet sammen
sættes. og det sker med base i Peters arbejds
plad - landet førende pre sebureau og ny
hed central - nu snart med fa t royal dæk
ning - Pressebureauet Silkeborg, om han 
driver ammen med journali tl..ollegerne 
Christian Smith og Kurt Balle Jensen og 
pre efotograf Jørgen Ploug. 

Her har man i en arrække bestræbt ig pa 
at formidle en almen viden om port i almin
delighed og B74 's meriter i særdeleshed ikke 
bare til Riposten, men og , til Tips-bladets 
udmærkede repræsentant pa bureauet. Niels 
Fryden lund. 

Nu m sports-, miljø-. arbejdsmarkeds- og 
erhvervs. toffet imidlertid vige for mere væ
. entlige materier, idet jo hoffet kalder. Med 
udsigt ti l en elefantorden - eller i hvert fald 
en gang ilde alat - har Peter og PS-bureauet 
uforfærdet l..a. tet sig O\Cr opgaven. 

Her og nu ker det samtidig med et andet 
. pæ nde nde projekt, so m Pressebureauet 
Silkeborg har lagt mange res. ourcer i - nem
lig Silkeborg Pressenetvær!.. . Her arbejder 

man san1men med kommunen og turist- og 
erhverv foreningerne i byen p at bøde på det 
helt igennem uretfærdige tab af tatus og 
brand i den store offentlighed, som fulgte i 
kølvandet af SIF's superligafarvel. 

Det er p et oprindeligt initiativ af Pre e
bureauet Silkeborg, at den ny internet-portal 
www sjlkebon~ .dk åbnede den 28. april i , r. 

Portalen hører fy is l.. hjemme p Midt
jylland Avis, og det er blandt andet her fra. 

PS: satser p den større relancering af Søhøj
landets perle - og hvi Viggo & Co. holder 
tungen lige i munden, skulle den opgave snart 
sidde i sl..abet. 

Blandt lwfrega/ieme for en ægte 
hofreporter er den 11111ulværlige 
bowlerhat, der er det direlae 
adgangstegn til de royale cirkler. 
Peter har arbejdet 111å/re1tet pa at 
anskaffe sig et stida111 hm·edpryde/se 
og skulle n111•ære klar til at gfre 
st<cl'llemagasinet og Riposten den 
rette kongelige drejning. Som 
barkendere i 874 allerede er bekendt 
med, har han for/ængst anskaffet sig 
en /10j111111d. 
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Ude eller hjemme. PC eller Mac. 
Jyske Netbank er åben for alle 

Prøv en demo på www.jyskebank.dk 

-!.:l J Y S K E B A N K 

INTER 
BØQILD SPORT 

Det handler om at være 

TRYG 
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GENERALFORSAMLING 
BOLDKLUBBEN AF 1974 

TORSDAG d. 19.02.04 
Efter en kort velkom t ved Formand Finn 
Herlev, gik man videre med den officielle 
dagsorden. 

Pkt. l ; Valg af dirigent. 
Efter for lag fra be tyrel en valgtes Peter 
Lodahl, der indledningsvi l.unne konstatere 
at generalfor amlingen var lovligt indvarslet. 
Herefter ble\ ordet overgivet til Finn Herlev. 

.a.t.l.i. 
Beretning om foreningens virksomhed. 
Finn Herlev resumerede arets . portslige 
re ultater, der var særdeles gode, og hvor alle 
holdene sluttede i den bedste halvdel: 

Fomumd Finn Herle1• præsenteretle endnu 
en gang en glimrende bere111i11g og m•erlod 
det til dirigenten at l'lcl..ke den del af for
samlingen. der 1•ar faldet i sp1•11 i løbet af 
gennemgangen af klubhens flotte resultater 

• Serie 3 blev igen i rækken, hvor det blev 
til en not midterplacering som nr. 7. 

- Andetholdet i Serie S blev ligelede en 
flot nr. 3. 

- Serie 6 blev nr. 7 i forareL, og vandt iden 
"nedrykning gruppen". 

- erie 6 II blev oprettet i efte et med 
tor u ce , hvor det blev til en placering om 

nr. 5 (der deltog dog kun 6 hold i rækken) 
Der havde gennem hele sæ onen ikke 

været de store problemer med at kaffe 
pillere til de enkelte hold. rsagen hertil 

kunne primært til krives et flot arbejde af 
UK. Endvidere var der en stor tak til 
holdlederne. 

- Old boys-A blev nr. 5. 
- Old boys-B m tte de værre rykke ned. 
- Old boys-7 mands fik en 7 .-plads 
- Veteran II fik en midterpla ering. 
- Dameholdet blev nr. 2, og har den fine 

rekord aldrig at være lullet udenfor top 3. 
I sæ onen 2~ vil kJubben for første gang 

være repræsenteret med et ynglingehold. 
Holdet havde selv henvendt sig til kJubben, 
og vil og elv foresl at arrangere Lrænings
kampe, finde sponsorer m.v. Holdets deltag
else giver gode perspektiver med hen yn til 
enere rekruttering til eniorafdelingen. 

Klubben havde i 2003 forestaet færre 
arrangementer end normalt, idet der ikke som 
tidligere havde været et arrangement i 
forbindelse med Riverboat, og der heller ikke 
som det foreg, ende , havde været Regat
tafe t. 

Hjejle-Cup: Stævnet er tilbage for fuld 
kraft og med stor ucces, og p den sport lige 
front havde I.lubbens hold klaret sig fint. 

Hanne Boel koncert: Arrangementet 
havde iU.e givet hverken over- eller under-
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skud , men havde forh, bentlig givet lidt 
goodwill hos koncertarrangøren. 

Fastelavnsfest: Matte lidt overraskende 
afly es p grund af manglende tilmelding. 

Whisky-smagning: Efterhånden en god 
tradition, som forventes at fort æue fremover. 

Mandefrokost: Det skortede p bulletiner 
omkring arrangementet, men en tak til evt. 
arrangører. 

Afslutningsfest: Årets afslutning fest 
havde endnu engang været særdeles vellyk
ket, og der var en stor tak til festudvalget. I 
2004 vil afslutningsfesten amtidig være 
klubbens 30- s jubilæumsfest, som vil finde 
sted d. 13. november i Lunden. 

Klubhuset var i gang med at blive malet, 
og man havde desuden f et nyt gulvtæppe 
samt nye borde og stole. Borde og stole var 
blevet finansieret gennem et legat fra Tuborg
fondet p 25.000,- kr. 

Der var sluttelig en speciel tak til kampfor
deler Thomas Herlev, Støtten, Klubhus
udvalget, UK, Godsforvalter Jørgen Risvig, 
Riposten, Administrator Morten Herlev, 
Webmasterne Thomas og Rune samt diverse 
udvalg. 

Generalforsamlingen godkendte herefter 
formandens beretning. 

W...li 
Fremlæggelse af det reyjderede regnskab. 
Kasserer Lars Nielsen fremlagde rsregn
skabet, der udviste et overskud p 51.620 kr. 
Resultatet m betragtes som tilfredsstillende 
p baggrund af det faldende aktivitetsniveau. 

De manglende aktiviteter havde s ledes 
bevirket et stort fald i indtægterne. hvilket dog 
til dels var blevet opvejet af en stigende 
indtægt ved kontingent. 

H ndboldafdelingen giver fortsat under
skud, og bestyrelsen vil i det kommende år 
tage stilling til om afdelingen skal nedlægges. 
Der var de uden problemer med betaling af 
udest ende kontingentre lancer. 

Generalforsamlingen godkendte regnska
bet uden kommentarer. 

Pkt. 4; Valg til bestyrelse. 
P valg var Clau Jensen. Thomas Herlev. 
Thomas Jensen og Morten Ri. vig, der alle 
accepterede genvalg. 
De ovennævnte personer valgte uden 
modkandidater. Be. tyreisen har herefter 
følgende sammen. ætning: 

Kresten Knudsen, Lars Nielsen, Finn 
Herlev, Thomas Herlev, Morten Risvig, 
Christian Simonsen, Claus Jensen, 
Thomas Jensen og Anders Simonsen. 

Som suppleanter til bestyrelsen blev 
genvalgt Anders Kjeldsen og John Jensen. 

~ 
Valg af revisor samt reyjsorsupoleant. 
P valg som revisor var Kim Konnerup
Møller og Carsten Skovgaard, der accep
terede genvalg. 
Generalfor amlingen valgte herefter Kim 
Konnerup-Møller og Carsten kovgaard. 

Pkt. 6; Indkomne forslag. 
Der var ingen forslag indkommet. 

Pkt. 7; Eventuelt. 
Stephen Knudsen indskærpede, at medlem
merne skulle huske at afl se omklæd
ning. rum og klubhus når man forlod det. 

Klubbens vandrepokal for god indsat blev 
uddelt. Hertil var nomineret Peter Lodalll, 
Claus "Nymand" Mikkelsen og Lars Nielsen. 
Efter afstemning tilfaldt pokalen Lars 
Nielsen. 

Dirigent Peter Lodahl erklærede herefter 
generalforsamlingen for afsluttet. 

Aftenens 
nøgleperson: 
Sjæfen 

22 RIPOSTEN - MAJ 2004 

874 STØTTEFORENING 
GENERALFORSAMLING 

TORSDAG d. 19.02.04 
Efter en kort indledning ved formand 
Christian Simon en, gik man videre med den 
officielle dagsorden. 

Pkt. 1; Valg af dirigent 
Efter for lag fra be tyrel. en valgtes Peter 
Lodahl • der indlednings\ is kunne konstatere 
al generalfor amlingen var lovligt indvarslet. 
Herefter blev ordet O\ergivet til Christian 
Simonsen. 

fkl...li 
Beretning om foreningens virksomhed. 
Christian Simon en kunne konstatere, at 
omsætningen var steget med ca. 80.000 kr., 
hvilket primært skyldte • at man siden marts 
2003 havde været momsfritaget. 

Den ene te ak tivitet i klubhuset var en 
igangværende nymaling. I foraret vil der blive 
foretaget en omlægning/beplantning af 
terras en. Fom1andens beretning blev herefter 
godkendt af forsamlingen . 

W...li 
Fremlæggelse af det reviderede regnskab. 
Ka . serer Per Hegelund "Murer" Jensen 
gennemgik regnskabet, der p. grund af 
momsfritagelsen kunne fremvise en ligning 
i overskuddet på ca. 10,000,- kr. Dæknings
graden var dog faldet til 41,3 "'o, og det blev 

derfor kraftigt indskærpet. at medlemmerne 
kulle huske at notere fidusøl, vinderøt m.v., 

der kunne opnås en bedre regnskab mæ ig 
kontrol. Generalforsamlingen godkendte 
herefter regnskabet uden kommentarer. 

Pkt. 4; Valg af bestyrelse. 
På valg var Christian Simon en og Stephen 
Knud en, der begge accepterede genvalg. 
Efter af temning valgte generalforsamlingen 
Christian Simon en og Stephen Knud en. 
Be. tyrel en har herefter følgende ammen-
ætning: Christian Simonsen, Per Hegelund 

Jensen, Stephen Knudsen, Jen Kristian 
Hjorth, Søren Fæster. 

~ 
Valg af reyjsor samt reyjsorsuppleant. 
P valg var Jacob Nymark og Carsten Skov
gaard, der begge accepterede genvalg. 
Generalfor amlingen valgte herefter Jacob 
Nymark og Carsten Skovgaard. 

Pkt. 6; lnd!somne forslag. 
Der var ikke indkommet nogen forslag. 

Pkt. 7; Eyentuelt. 
Ingen havde bemærkninger. 
Dirigent Peter Lodahl erklærede herefter 
general for. amlingen for af lunet. 

E111d(orberu/1 Chriltia11 Si111011se11 H>rgec/e for,." rekonllumig ll/l'iÅli11g af S1ø11e11s ge11eralforsa111/i11g. 
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På ski med 74 

Traditionen tro var der igen i år skitur i uge 
3, hvor vi denne gang var tilbage på vore 
gamle "hjemmebane" i Canazei, Italien og det 
kom der en rigtig kanontur ud af. Som altid 
var der både garvede og nye deltagere fra 74 
,heriblandt ogs en fin repræsentation fra 
dameafdelingen, hvilket var yderst glædeligt. 

Blandt de nye var ogs Anker Ørum, som 
straks gav sit bidrag til underholdningen. Den 
første morgen stod hele selskabets, ledes klar 
og ventede på skibussen ved stoppestedet 
overfor hotellet. Herfra kunne vi alle se Anker 
forlade hotellet iføn et par retro halvfjerd
seragtige skistøvler, som straks vakte mmder 
hos den rutinerede del af for amlingen. 

At disse alderstegne plasticfutteraler for 
længe siden burde have befundet sig på et 
museum benbarede ig da ogs, hunigt. For 
da Anker tog sit første skridt over vejen 
begyndte den højre . tøvle under højlydt 
knirken at falde fra hinanden. Det skal til 

Ankers ros siges, at han ikke lod sig påvirke 
af situationen, men roligt og uanfægtet 
fortsatte sin gang, selvom der for hven skridt 
fonsatte med at falde dele af den ulyksalige 
støvle. Da han kom over p den anden side 
stod han derfor kun iføn inderstøvlen p den 
højre fod (For ikke- kikyndige er der nærmest 
tale om en polstret lædersok). Vi andre stod 
imens m:'lbende og betragtede den dynge af 
plasticstumper, . pænder og skruer, om lå i 
en stribe p. tværs af vejen. Kon efter kom 
skibu . . en, og mens re. ten tog op i terrænet 
gik Anker p indkøb i den nærmeste skifor
retning. 

Der må for øvrigt være noget med fodtøj i 
den familie. Ankers kære . amlever ke Lene 
(Dyhr). der normalt altid er yder. t velklædt, 
kunne sålede. hele ugen se iført et par 
'"moderigtige" badetøner. som hun ha\de 
tyvstjålet fra et hotel under modeugen i 
Milano !! 
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P den traditionelle picnic var a11svaret som 
æd\'anlig overladt til Rummelpotten him. elf, 

den ærede Hr. øren Fæster, som altid gene
rø t påtager . ig at indføre nybegyndere i 
denne specielle disciplin indenfor Id ponen. 

i satte et kamerahold til at følge ham hele 
dagen, og det kom der denne fotoreponage 
ud af: 
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Som det ses af artiklens 
bærende foto må vi 
andre - som ikke nyder 
spiritus - i stedet tage til 
takke med de 
adspredelser, som 
skiområdet byder. 
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SPILLEPROGRAM + RESULTATER pr. 11. MAJ 2004 

Sttlllng 
Serie 3, Herrer (Pulje 23) 

°" I( y u T 
1. Nr. Sl*t Gf 6 4 2 0 

2. Silktbo19 Kam. SK 4 

3. IM'rl11tf\9 IF 6 

4. Sljr/Svejbllk IF 6 

5. wtdund 8 2 

6. EjstNpholm IF 

7. BrltdltN!> IF 6 

8. 'ThemGF 6 3 

9. SIMborll 8 74 6 

10. llOning IF 5 

11. FIMnglF 

12. Gl. Rye IF 6 

Stllllng 
Serie 5(Pulje18) 

ia.. K V u T 
I. Hlmmll GF I 6 6 0 0 

2. Gllt" FS 6 5 0 I 

3. SilklbOIV B 74 6 5 0 I 

4. Slfttn GF 6 5 

5. ~IF 6 4 0 2 

6.R~UIF 6 3 0 3 

1. HOG HIMenlp 6 2 

8. SilkltlorVB 6 2 

9. l.lllby B 6 2 0 4 

10. Hnln!B 6 I 0 5 

11. SlbbalV lF 6 0 0 6 

12. lf HIUnrrl'Sll 2 6 0 0 6 
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Bakke-Grillen 
Århusbakken 

Århusvej 52 
Telefon 86 82 22 45 

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

KAJ JØRGENSEN 
Mariehøj Murerforretning 

Solhøjsvej 11 . 8600 Silkeborg 

_IØ~ 
• • 

Alt murerarbejde udfores 
Nybygninger • Tilbygninger • Reparationer 

Storm- og forsikringsskader • lso-kærn 
40 29 14 11 - 86 81 15 04 

Dansk Arkitekt- & Ingeniørkontor af 1945 A/S 
Ballevej 2A 

Telefon 8682 2499 · Fax 8680 3818 
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DINER TRAN PORTABLE 

Reparationer af alle mærker 
Vaskemaskiner · Opvaskemaskiner 

Koleskabe · Frysere Komfurer 

HVIDEVARESERVICE 
FUlllMOSIYIJ 14 • IUIWIVP 

m. It li U 41 • Ill. IU. 21 21 li t7 

Vestergade 73, Silkeborg 

TLF. 86 82 9415 

Dybdalsve119 
8600 Silkeborg 

Erling Fisker's eftf. 
v,lomrerme•ter 

Aksel Lorentzen 

Ih'~ n_ ,///// Mobtl 2441 0220 
/Ø/ t\~~WI Pnvatllax 8685 4565 
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SPILLEPROGRAM + RESULTATER pr. 11. MAJ 2004 

Stllllng 
Serie 6, forlr (Pulje 130) 

...... 
1 . Sorrv9TOUltNP lf 2 

2~1f1 

) At 7) 

4~......,_.I, 

s ".....,.,.,.1 

• -Gf 

10~1, 

11 E...-wne Fr9f'Nld 2 

u CifemJF 

kllllng 

K V U T 

• • • 

~rle 6, forlr (Pulje 131) 

"'""' " V u T 
1. Slk9borg • • • 0 0 

2 . Somng/T°"'ltNP IF l • 0 

J s.tkM0r9 ftC J001 4 0 

4 Silk8bor"Q Kamm. SK 0 

•.-11'2 0 

6 . Gl • ._.,.. tf 

, , ..,,,_FCl • 
1 Gectvad Gir 0 

9 llySK 0 

10. VIU' IO 2 0 

11 5ilkaborg • 7 4 2 • 
U L.aY.n/UnJ IF 0 

stlHlng 
rngllnge 8 (Pulje 286) 

"'"" 1 , Hfl 

). ""' 
4. SiUClot9 • 
5. four StMS 1312 I 

'-~··' 
'-~~ 
I. lptrvp lf 

' 5'kaOorg • 74 

10. S.bN" 

11. V.\IP I, 

u. Br•brllNI" 

K Y U T 
5 s 0 0 

0 
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0 15 0 

12 · 5 

21 • ' 
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VETE 

Veteranerne er blandt de før te, som tester et nyt og re1•0/11tionemede oprnrmningskoncept, 
som er udviklet i et samarbejde mellem Ronson, BP og Det Danske Spejderk01ps .. 

Veteranholdet vil i dennee sæ. on spille op til 
mottoet: "Efter ULTRA BRITE er alt andet 
Veteranbold". Spillerne har s gar lovet, at 
spille som AQUA YELVA-mænd tilsat extra 
deodorant. For de kommende tilskuere lugter 
det langt væk af god banehumor. 

Rygtet vil vide. at holdets spil vil g lige 
ned i trusserne, s holdet blandt fodbold
kendere kaldes: "Trus efugterne". 

Holdlederen for den kommende sæson har 
Deres udsendte mødt i hans hyggelige fører-

bunker. hvor der under to lysstofrør hænger 
billeder af PK i søofticerunifonn og Medi
ranen i Saudi Arabien. 

P det engang brune ofabord st. r fire 
tallerkener med sm ·ager til almen benyt
telse. Stemningen er rolig, og man forstår 
hurtigt at holdlederen ord og kampoplæg 
falder p. stenet gnmd. 

Kampstrategien for foråret er hjerte
gribende enkel. lige . a enkel som den, 
hvormed den navnkundige Rasmus i '"Eras
mus Montanus" overbeviser den enfoldige 
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morlille om, at hun i virkeligheden er en . ten 
- Ja, holdet skal bare lave flere mal end 

mod tanderen, . a har 'i vundet", udtaler 
holdlederen til måned bladet "Nedryk.keren". 

Dette uppleret med skøn omtale af vores 
kampdommere med ordene: "Vi vil lige ige, 
at Hr. Dommer tøj er rigtig mukt og klæder 
Dem. Det efterlader et godt indtryk ho 
Veteranholdet om, at denne kamp er k' alitets
. il.ret". 

Rygtet vil og a vide, at den blødeste del 
på holdlederens krop op til sæson. tarten er 
han tænder. 

Flere pillere udtaler, at har man været i 
elskab med holdlederen, far man lyst til at 

sætte ig ned og fa varmen med et par 
isterninger. 

I sæ. onen p. regne det, at nogle kampe 
vinde. , andre tabes og enkelte ender uafgjort, 

- men under alle om tændigheder vil holdet 
spille om kød med ra. p om med henblik på, 
at nutidens krav prioriteres højere end drøm
me om udenland kontrakter i bl.a. "Forza del 
Plejehjem". 

Samtidig vil vore kampe ikke foreg i 
kun tlys, da holdet ikke vil følge trømmen 
og deraf udlades også alt spænding i turne
ring . 

PS: Det forlyder, at vi i den forgangne sæ on 
. lunede p. en ublim og total retfærdig anden 
plads, hvilket har medført, at tilgangen til 
vores fanklub er øget med I 00%, , der nu er 
to trofaste Veteran-i . 

Velkommen til alle til en rigtig pændende 
og løbe-rig sæson. 

Deres indsatte 

Delte m·<mcerede apparawr m11·ender holdlederen til at lægge 
en 11dspek11/eret taktik. der passer til de klimatiske forhold. 
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Gregor::. Wil':ik er ramt af en afrorlig nyresygdom og 
mangler pen,~e til at bewle for operationen pa et polsk 
hospital. 874 s1ø11ede indsamlingen med 2004 kmner. 

-
I • Kontant støtte til 

" ~ Grzegor~ Wiezik 
B74" bestyrelse gav sig selv store udfor
dringer indenfor b. de retstavning og pro
blemregning. da klubben be lunede sig for 
at støtte SIF's ind amling til fordel for 
Silkeborgs tidligere superliga-midtbane
general Grzegorz Wiezik. 

Den alvorlige baggrund for sagen er, at den 
pol ke fodbold-elegantier har f et en alvorlig 
nyre ygdom, og at han er kommet i økono
misk bekneb, s. han ikke er i stand til at betale 
for en livsnødvendig operation. Han har bedt 
sine tidligere danske klubber, Viborg FF og 
SIF om økonomisk hjælp, og det var i den 
forbindelse, B74 ogs. meldte sig under 
fanerne . 

Grzegorz Wiezik var med sit eminente 
overblik og fornemme teknik en af favo
ritterne blandt B74'erne, der den gang havde 
deres faste ståplad er på den billige langside. 
Men p trods af Grzegorz· idolstatus var det 
de færreste (om nogen), der lærte at stave hans 
navn, inden han drog videre i karrieren for at 
tryllebinde til kuerne p de tyske bundesliga
arenaer. 

Den forvirring besluttede be tyrel~en sig 
for at bygge videre pa, da de fastsatte B74" 
kontante bidrag til 2QO.l kroner. 

Da stadion peaker Leo Christen en den 18. 
april ved I . divisionskampen mod FC 
Nordjylland berettede om B74's støtte for de 
godt 3000 tilskuere, viderebragte han besty
re! . ens begrundelse for, at det netop blev dette 
" kæve" beløb, der blev bevilget: 

"Boldklubben B74 Silkeborg er stiftet i 
1974. I år holder vi 30 jubilæum. 1974 + 
30 er 2QO.l, og det beløb støtter vi med." 

Ja, så kan det da vist ikke gøre. mere 
indviklet uden at blande Pythagoras ind i 
regnestykket. .. 

B74"s . totte indgik i de i alt ca. 25.000 
kroner, som SIF og VFF kunne sende til den 
sygdomsramte Grzegorz i Polen. Ud over 
vore. bidrag kom der I krone fra hver tilskuer 
til kampen mod Nordjylland . amt VFF's 
kamp amme dag mod Herfølge. Derudover 
bevilgedes der 4000 kroner fra Morten Bruun 
Fonden og resten af beløbet blev ind amlet 
af SIFosierne i sponsorloungen og blandt 
mere almindelige mennesker p. Silkeborg 
Stadions rigtige lægter. plo 

VVS-installatør 
Lars Troelsgaard 
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Sadolinsvej 6 - 8600 Silkeborg 
Tlf: 86 82 55 60 
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Marienlundsvej 338 
Tlf.: 86 81 53 57 

e-mail: s ilkeborg @b74 .dk 
hjemmeside: www.b74 .dk 

Formand Finn Herlev 
Aabenraavej 83 
86 80 06 05 
her/evOoncable.dk 

Næstformand 

$1ø11ejQ.reni11 e11 

Claus H. Jensen 
Håndværi<ervej 105 
8682 75 88 
ClausHegelundOprlvat.dk 
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Formand Chr. Simonsen 

Kasserer Per H. Jensen 
Frederiksberggade 56 si.tv. 
3052 69 93 
pjensen O arrownordic.com 

Stephen Knudsen 
Sanatorievej 14 
8682 81 39 

Jens Kristian Hjorth 
Ågade 24 
8681 6517 
jkh Ojust-consult.dk 

Soren Fæster 
Knudsgade 1 o 
86811941 

Kasserer Lars Nielsen 
Æglrsvej 10 
86 814806 
kk}Ouv.sllkehs.dk 

port udml et 

Sportschef 
Anders Simonsen 

Webmaster Rune Sejr 
Jørgensen 
Hedebyvej 13 
86 81 977314088 28 32 
RSJObec.dk 

RIP0SllEN 
REDA KTION 
Chefredaktør Claus "Nymand" Mikkelsen 
86 80 15 67 
nymOprivat.dk Tryk: Silkeborg Bogtryk 

Claus H. Jensen 
8682 75 88 

Layout: Peters Pen 
Peter Lodahl 

Peter Tougaard 
75141554 

86 82 34 19 / 86 82 4811 
peterOps-presse.dk 
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Kresten Knudsen 
Frejasvej 90 
8682 62 53 
kresten.sandO mail. tele.dk 

Christian Simonsen 
Skovlobervej 24 
86801391 
christian.slmonsen Omall. tele.dk 

Thomas Herlev 
Vestergade 63, 2. 
8682 45 36 
fflomas.herlevOoncable.dk 

Morten Risvig 
Tyttebærvej 358 
8684 55 57 
morlO tdk.dk 

Anders Simonsen 
Hattenæsvænget 2 
8684 42 92 
ads Ohammel-furn1ture.dk 

Thomas Jensen 
Vestre Alle 34 
868005 49 
th}Osd.dk 

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

Thomas Herlev 
8682 45 36 

Anders Kjeldsen 
Dalgasgade 37 
8680 31 60 

po11.wr11d1·a/ 

Finn Herlev 
86 8006 05 

' Morten Rlsvlg 
TyttebærveJ 358 
8684 55 57 
monO tdkdk 

IUK 
UK-telefon i k<rlderro 

86 82 53 02 

Serie 3. 5 & 6 
Hold/eder, serie 3: 
Kent s.r.n..n 
Kaprifoheve1 18 
8684 58 04 

Morten Herlev 
61 68 48 01 

Holdledere, serie 5: 
F ... nk Behrndz 
Hostvej 6 
86821066 

John Vill«!Mn 
Malmøvet 114 
86811887 

Plllle Malling 
Vestergade 155 
868111 92 

Holdleder, serie 6: 
Le ... JKObMn 
!lier 8yvej 11 , 8643 Ans 
8770 8686 
spitsbergOpost. tele.dk 

Kim KristenMn 
Chr. FISChers Gade 11 
8680 22 08 

Oldbovs 
Johnny Und 
Baggesens 26 
868249 07 

PrebenNlelMn 
Kornvænget 118 
86 82 03 02 

Cleus "Nymand" 
Mlklwl•n 
86 80 15 67 

Holger Buch ~ 
86 82 96 22 

Kamufor<ieler 
Thoma Herlev 
8682 45 36 

Ve1era11a ae/in en 

Bruno Nielsen 
Ve1lboYet 10 
86 81 06 06 

1 
J)am a Lil 

Lissa Juul 
Vestre Alle 34 
868005 49 
1-juu/Ojyskebank.dk 

Hå11dboldafdeli11ge11 

Per Duelund 
Udgårdstoften 22 
86815737 

Per Rlernenschnelder 
Vestervænget 29 
86 81 48 25 

lub.hu 

Stephen Knudsen 
86 82 81 39 

Jens Kristian Hjorth 
8681 6517 

Jørgen Rlsvlg Henr1kMn 
Sneppevej 35 
86 82 20 39 / 30 70 20 39 

Godsfon•a/ter 
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1 admi11i trat 

Morten Herlev 
Knudsgade 16, 1. Ih 
616848 01 

Fe tudmlget 

Thomas H. Jensen 
Vestre Alle 49 
86 80 0549 
thomas-jensen Osilk.dk 

John Jensen 
86818730 

Stephen Knudsen 
868281 39 
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B 74's nye ynglingehold 
Vi er nogle drenge, der alle godt kan lide at 
pille fodbold, men for fodbolden og glæ

dens skyld og ikke i en klub, hvor der kun 
tænkes pa udvikling af talenter og pa re ul
tater. Vi be luttede os i efteraret for at kabe 
vore eget hold i en silkeborgensisk klub, der 
vil tillade os at udvikle o fodboldmæssigt 
og socialt sammen, og hvor vi elv kunne ta 
for holdet. 

mer og hjælpere i klubben. Vi har alle faet en 
øget appetit pa fodbold pillet, og vi glæder 
o meget til at skulle pille ammen i B 74's 
trøjer. 

Jeg er af den overbevi ning, at sammen
holdet er lige sa vigtigt som fodboldteknisk 
intellekt, og at I I hold pillere er bedre end 
de bed te individuali ter. Jeg haber pa en god 

Dette kunne ga i opfylde! e i B 74, og efter 
et par møder med be tyreisen var holdet 
dannet. Vi har pa intet tid punkt fortrudt vore 
valg af klub, og vi er altid glade for at komme 
til klubhu et og hen til alle de flinke medlem-

æson og alle vi pillere glæder os til at nyde 
den med alle andre B 74'ere. 

De portligste hilsener fra 874-ynglinge. 

Kennet/i Pedersen 

r------------------------~ I 
I 
I 
I 
I 
I 

Hjejle Cup 2004 
lørdag d. 7. august 

Det er hermed ganske vi t, at B74 for 24. gang afholder vores 
årlige træningsturnering før op tart af efter æ onen lørdag d. 
7. august på Stadion De Kommunale. Vi håber igen i år på fint 
vejr og stor opbakning til stævnet, så vi kan få forbedret de 
sportslige resultater fra sidste år. 
Der vil som tidligere være mulighed for at tilmelde ig fælles 
spisning i klubben efter stævnet for både spillere og 
klubmedlemmer. 

å derfor afsæt allerede nu kryd i kalenderen og mød op yå 
ilkeborg tadion denne dag. 

Hil en 
pjald 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
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10 hold I liden 
Vores lille fodboldklub har . lille og roligt udviklet sig til en noget større 
fodboldklub. TI hold har vi tilmeldt i den igang\ærende sæson, h\ilket er det hojeste 
antal nogensinde og et godt udtryk for den po. itive udvikling, 87.t er inde i. 

om bekendt betød en stor tilgang af spillere sidste år, at \i i efte , ssæsonen 
efteranmeldte et serie 6 hold. Y deri igere tilgang i ar betyder. at \i ikke har problemer 
med at stille 4 serie-hold igen. Vel at mærke uden at "misbruge" de gamle old boys 
spillere. De far til gengæld lov til at muntre sig pa et af de 2 old boys hold eller et af 
7-mands holdene. Dameholdet og et nyt ynglingehold fuldender den halve snes. 

Det er før te gang, at klubben har et ynglinge hold. og det er da heller ikke et 
udtryk for et stort op øgende arbejde fra klubbens side. Men vi er mange. som synes. 
at det er spændende. Faktisk hen\endte . pillerne sig selv. og de star i store træk seh 
for det praktiske omkring holdet. Vi kal dog \ære parate til at yde den nod\endige 
hjælp ti l holdet og spillerne. s, de føler sig velkomne i 87.t. Vi . kal alle \ære med til 
at give dem en god oplevelse. Det kan sa betyde, at de evt. vælger 874. n, de skal 
finde en fodboldklub om senior. 

Det er i det hele taget vigtigt. at ALLE nye spillere i 874 foler ig \elkomne. Et 
po itivt indtryk, forste gang en ny spiller besøger 874. kan være afgørende for, om 
han vælger at blive hængende. Derfor skal alle vi gamle ogsa de unge gamle 
være opmærksomme på de nye spillere, som dukker op til træning. Denne opgave er 
ikke forbeholdt sport.sudvalget. Tag en snak med dem. Sorg for at de kommer med i 
klubhuset. Og undlad glidende tacklinger de første par træningsaftener. 

Vores erfaring fra tidligere ar vi er. at hvis en spiller "overlever" den første 
sæson i B74. så bliver han ogsa gammel i klubben. Det bekræfter en . tor old bo}S
og veteranafdeling. 

Og :I lige en opfordring til alle: Inviter "lillemor" og bom med i klubben. nar 
der er kamp. Eller brug dit udgangspas en lørdag eftermiddag. Der er altid mulighed 
for en nak om gamle dage, samtidig med at der er bold på banen. 

Nu er der og. a ungdomsfodbold! 1aske er det lige netop det, der sl..al til for at 
lokke ' 'lillemor" med? 

God sommer. 
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lrvin Pedersen 
Ejc1u/0111s11u1·g/('ljimt1 
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Bindslevs Plads 18 
8600 Silkeborg 
Tlf. 8681 1969 

t/e//~aa~~ 
KUNSTHANDEL 

vi Henrik Fjeldgaard 
Nygade 26 . 8600 Silkeborg 

SPECIALFORRET NING I 

INDRAMNING 
Byens spec1alforretn1ng med 

plakatkunst. litografier 
samt 1ndramn1ng 

Ingen opgaver er for smA 
eller for store! 

Fagmanden giver dig en 
professionel rAdg1vn1ng med 

netop din 1ndramn1ngsopgave. 

Stort udvalg af alumlnluma-
og trm.profller 

TLF. 86 82 24 50 
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25.000 stærke 
Kassereren sagde 

pæ/1/ wk for de rare 
penge og stillede 

1·efrilligt op 1•ed de11 
<'. fterf()/gende 

pressefotosea11ce. fra Tuborg 
En fredag eftermiddag i hyggeligt lag i baren, 
spørger Bettefyr. KlaYs Kjærsg. d. pludselig 
undertegnede. om vi har forsøgt at søge om 
nogle penge fra Tuborg fondet. 

Pengene kunne jo eventuelt bruges til 
indkøb at nyt møblement til lokalet. Det matte 
et flo\t bestyrelsesmedlem s, indrømme, at 
trodJ mange finurlige krumspring og økono
misk ugennem. igtige transaktioner. ha\'de vi 
aldrig forsøgt denne mulighed . Men selv
følgelig skulle det prøves. jeg mener. vi er jo 
trods alt en kunde med en vis pondus hos 
benærnte forfriskningsfirma!! 

Et tarevædet brev om klubbens darlig
domme. ocialt svagelige klientel samt et 
overslag over en eventuel udgift til indkøb af 
nyt møblement, blev sendt til Kobenhavn-
trup og si\ kunne vi bare vente. 

Og bingo!!! Ind ad brevsprækken i det 
Morkske domæne dumpede en kme11 med 
Tuborgs velsignelse til køb af borde og stole. 
samt en bekræftelse af. at \i matte bruge 
25.000 kroner af deres penge til at foretage 
di se indkøb for. 

Herligt at erfare. at det hjælper at drikke 
alle de bajsere. Blh \ed med det. drenge. \i 
kommer også i fremtiden til at mangle penge 
til en tilbygning. 

En anden festlig fredag i baren blev penge
ne pa behørig 'i. overrakt til en synlig tolt 
ka. erer. og som Tuborg har for vane. var de 
og. a vært for en forfriskning til de frem 
mødte. 

874 siger tusind tak til Tuborg for de 
mange rare penge. 

ft.f()rk 
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SUSI N ESS·CENTER 

Torvet 11 - 8600 Silkeborg 
Tlf. 86 80 41 42 

Ørnsø Døgn- og 
Nærbutik 

Gjessøvej 1, Silkeborg 
Telefon 86 8136 00 

Silkeborg Tømmerhandel A/S 

Nørrev•nget 11, 
8800 Silkeborg 
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VM I INDEBOLD 

8 

Fæ. ter, Rasmus, Fub. , Uffe, Oa\e, Karin, 
Kobmanden ogSoren Fis - med andre ord: 
Gammel, ung, tyk, tynd, mand, 1-.vinde, 
harbolle og sl-.aldepande - det var . impelthen 
alle afskygninger af medlemmer, som var 
modt op til det for te officielle arligt tilbage
vendende B74 indendorsstærnei fodbold i 

ilkeborghallerne! Forl-.ortet til VM i 
indehold af ophav. mændende til stævnet: V
illa og M-ørch! 

Hele 10 hold af 6 per. oner + diver e offi ial 
havde valgt at bruge denne trøstesløse 
januarlørdag p socialt samvær samt bold, 
og det viste sig at være en rigtig god ide! 
Selv om der var tale om et stramt program 
pa grund af demange kampe, forløb hele 
. tævnet problemfrit. I løbet af 4 timer blev 
der af vilJet 241-.ampe, og takket være venlige 
sponsorer ble\ der uddelt et hav af spurt
præmier under helestævnet. 

Gaverne gik lige fra billetter til Hjejlen til 
en cykelhjelm. idstnærnte vandt Jens 
Werner fortjent, idet han i egen. kab af mål
mand blev raml lige i æsken af en af Lind 
brødrene. Men stor tal-. til alle sponsorer for 
de mange fremragende gaver! 

RIPOSTEN - MAJ 2004 

Før te "finale" stod mellem turneringens 
ab. olul 2 darligste hold. nemlig Morten Her
lev. tropper mod Mulle. alderdom. ramte 
hold bestående af Michael Lind. Holger, 
Fub. . tiffi og Peter Villadsen . el\ følgelig 
var Mulle. tropper oppe mod O\ermagten og 
tabte. Men det tog hele holdet dog med godt 
humør, for de havde nemlig filet lo\ til at \ære 
ent ude af for tanderen p:i alderdoms

hjemmet! 
Den rigtige finale tod mellem hold I: 

Ander. Simonsen. Johnny Lind, Thomas 
Herlev. Hanne, Rademacher og Søren Fi. , og 
de mødte hold 9 be taende af Jeppe, Rasmæ , 
Bubs, Peter Michaelsen, Pernilleog Jens 
Werner. Det blev en rigtig god filale, som hold 
I dog til id! t vandt. 

Flere præmier ble\ uddelt til bade nr. I, 2 
amt til vinderen af taberfinalen, og efter bad 

og oprydning, hastede alle ud til klubloka
lerne, hvor der s, blev fe. tet til langt ud pa 
natten. 

Her blev turneringens bedste spilleriøvrigt 
k et, og elv om Uffe Koch - som altid -
mente, at han skulle vinde, ja, . a var det nu 
det unge hab, Ra. mus Møller, . om fortjent 
løb med æren. 

Tak til Villa og Morch for det fremragende 
initiativ. Det lugter langt væl-. at en gentage! e 
til næste ar. 

Mureren 
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GAMLE MÆND OG DERES 
PRAGTFULDE NYE KONER 
Sig mig nu lige engang, hm' fanden er der 
sker ude i den kJub! ! Men. Danmarks Stati
stik maned efter maned sp>tter det ene digre 
værk ud efter det andet omhandlende gifte 
danske pars lyst til at prøve nye græsgange 
og lade sig skille, garden lille klub - for Gud 
ved h\ilken gang - lige i den modsatte ret
ning. 

Men ik.ke nok med. at den gar i den mod
satte retning, nej den gør det selvfølgelig med 
maner. Det er nemlig . aledes. at der har været 
arbejdet pa højtryk i Amors kontorer i Pile 
Alle 6. 

Tre af Hr. Amors mest betroede medarbej
dere har' æret sat pa en næsten umenneskelig 
opgaYe, nemlig at trodse talk.nusernes mate
matiske . andsynligheder og en gang for alle 
gøre det klart, at ægteskabet er en hellig insti
tution, som er til for alle. 

Og jeg skal lige love for, at de har gjort 
deres arbejde ordentligt. For virkelig at gøre 
denne te e sa . ynlig om muligt, valgte de 
tre ofre, om h\em man troede, at ægteskabet 
var et afsluttet kapitel, en saga blot, et for 
læng. t O\erstaet kapitel i deres liv, ja, nøjagtig 
som puberteten. 

Men der tog' i alle fejl. Normalt forbinder 
\i jo alle ægteskabet med smukke, unge men
nesker, stolte svigerfamilier og maske en eller 
to sma fortryllende brude. vende eller brude
piger, a\. let i synd af de to unge, som nu ende
lig har besluttet ikke at leve pa polsk mere. 
og få papir pa hinanden. 

Sadan fungerer det ik.ke i B 74! ! ! Det første 
brudepars æld. te barn kommer sikkert ikke 
til \. ielsen, da præsten nægtede af forrette 
vielse på Balle Plejehjems afdeling 2, h\Or 
sønnen er blevet indlogeret. 

Kre. ten (for det er jo ham det drejer sig 
om I valgte - med vanlig beskedenhed og sans 
for det medievendte - at lade vielsen foretage 
i Silkeborg Kirke, en lordag til middag, hvor 

der jo som bekendt er flest mennesker på 
Torvet og mulighed for en fotograf fra den 
lokale nyhedsformidler. 

Efter vielsen vil de to hurtigt tage til det 
fælles hjem i Sydbyen. Turen til elskovsreden 
blev foretaget med festligt smykkede rola
torer. Så alle I lettere gangbesværede gam
melmøer i det ganske Silkeborg, I må ejer 
om, hvis brillestyrken tillader det, efter noget 
nyt kød: Margit har nuppet I. præmien. 

Jow. der er sikkert blevet grædt højlydt p 
mange plejehjem den dag. 

Den næste i rækken er et, trods alt, lidt 
yngre medlem af foreningen. Men hvem p. 
denne jord skulle dog i sin vildeste fantasi 
forestille sig, at en kloning mellem Road
runner og Prins Charles skulle finde sin 
udkarne i Silkeborg, jam, ske i det hele taget 
finde en. 

Men med sle k og til tider uforst elig 
engelsk volapyk, har Dave alligevel formået 
at snakke sig til et bryllupsarrangement med 
fru Dave. Det viser bare, hvor storsindede de 
silkeborgensiske piger er (bare spørg Lissa). 
Dave har fundet sit Waterloo og har endda, 
endnu engang, predt sin sæd, s lede at 
endnu en generation af sma Dave'r har sikret 
hans alderdom og givet en stor gave til dansk 
hindefodbold. 

Som sidste giftefærdige pensionsmodne 
ungersvend har vi jo Sko. 

En person som det er vanskelig at sætte en 
præcis alder pa. Men Sko har aldrig været 
gammel. Ungdommelig i sind og med et hel
bred der vil få en 25 arig sengeatlet til at ga 
grædende hjem til sin mor og tude ud ved 
hendes forklæde. 

Sko har ligesom førnæ' nte altid kunnet det 
der med damerne. Om det er pa grund af hans 
darlige ånde eller hans uimodstaelige ma. ku
line charme vides ikke, men pigerne har altid 
ligget for han. fødder (størrelse 43h). 
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Og sil det er dog slut nu. Avis Jane (og det 
er ikke Tarzans kone, som har slaet sig på 
biludlejning) har i den grad f:let fat i mandens 
genitialer. og han i hendes dankort. De er som 
skabt for hinanden. 

Brylluppet skal sta til . ommer, og som det 
klubmenneske han er. skal det sehfolgelig 
forga ude i klubben og' ielsen pa kommunen. 
hvor flere af klubbens agtværdige medlem
mer jo til daglig tjener til dagen og vejen. 

En brudenat med iltapparater. jernlunge, 
intravenøst drop med medikamenter som 
giver rejsningsgaranti, kan denne i øvrigt 
meget vellignende mi. gudinde altsa godt se 
frem til. 

Min mor har altid sagt til mig. n, r hun 
r, dede i kun ten at linde den rigtige: Husk 
nu min søn, man behøver ikke at købe det 
første par sko, man prøver. Vise ord, og nu 
forstar man sa m ske bedre. at Jørgen har f1tet 
sit øgenavn. 

Til sidst s!..al lyde et tort tillyk.!..e til de tre 
lykkelige par. med øn ket om nogle dejlige 
bryllupper, hvoraf flere allerede er ekse!.. veret, 
nar dette blad er p gaden. 

Det er rart at vide, at det aldrig er for sent. 
og at Amors pile stadig kan trænge ind i 
hjertet p. folk. som m, ske nol.. iUe er 
årsunger mere. Alle fortjener nemlig at være 
lykkelige. 

Ti l allersidst s!..al det af forfatteren frem
hæves, at ovennævnte er s!..revet i stor kærlig
hed til de omtalte par. 

Bodil Katlr 
(" . tlri for Mørk er alle Kmlre graJ 

Til illustration af artiklen 
bringer vi hermed fotos af Sko 

og Dave. Vi ville også gerne have 
vist nysgerrige medlemmer Bertels 

fremtoning, men efter lang tids 
granskning af vore arkiver viste 

det sig, at vi desværre ikke 
ligger inde med et 

foto af ham." 

Sko i en sjælden afrorsst1111d". 

. og Irer falder ti-øren for Dm·e. 
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874 
MAKKER-POOL 

2004 
Så 'ar det igen tid til den store makker-pool 
aften i 874. I ar \ar der kun 16 deltagere pga. 
en del sidste øjebliks afmelding, sa del ble\ 
til '.!puljer med 4 hold i h\er. 

Det stod fra . tarten klart. al pulje '.! 'il ,·ære 
meget tæt. Puljen bestod af makkerparret 
l..tmge og Kim som sidste ar ikke nåede sa 
langt. som de burde, Frede & Mm11e, som 
fik anden plads . id.ste ar, Dm•e & Kl'1111l'th, 
som har været blandt de . id te 3 mange ar i 
træk. samt Jacko. som er manden der har 
rnndet makker pool flest gange dog med 
forskellig makker - han er "ist lidt hardt ved 
dem. Hans makker-offer i ar var lal, som har 
\ist sig som en af det bedste spillere h\crt ar, 
men han har \·æret lidt uheldig med it 
makkerskab. 

Så der var linet op til en "Clash of the 
Titans", og aftenen 'inder var formentlig til 
at finde blandt de fire par. 

Pulje I ble' 'undel af Ba11er & Henrik med 
Svende og Rasmus pa andenpladsen. Pulje '.! 
ble\ ligesa barsk som frygtet, dog med en 
. ikker forsteplads til Jacko & lal, men de tre 
andre par stod helt lige og matte ud i en play
off. som gik ud pa at fa dere. bal tættest pa 
banden. Dave lagde ud med et fantastisk sto<l. 
hvor hans bal endte 3-4 mm fra banden. Frede 
kunne ikke klare pre . . et og kom ikke i 
nærheden. sa Dave troede. han var home free. 
Men han kunne ikke tro sine egne øjne, da 
Kim placerede sin bal lige op til banden og 
sikrede ham og Lange Finn en plads i emi
finalen imod 8auer & Henrik. Da'e - den 

Egentlig er det da p11dsigt, lit kl11bbl'11s største 
haj ligl' netop lit•dtler Fi1111". 
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blege englænder - \'ar for forste gang siden 
1996 ikke med i semifinale. 

Det ble\ et finaleopgør mellem Jacko & 
lal og Fi1111 & Kim. og det ud\ ilJede ig til 
en langtrukken affære, . om Lange ikke just 
brød sig om. Men Kim fik ham til at bevare 
roen sa meget, at det til . idst lykkedes at 
knække det ellers sa koldblodige makkerpar 
Jacko & Lal. 

Finn blev af alle aftens deltagere k, ret som 
aftenen. bedste spiller - det sikrede ham 
præmien, som var doneret af Jørgen Risvig: 
En splinterny poolkø. 

Bar hygge 

Tak til alle deltagere. 874 Pool afdelingen 
håber. at 'i e. ti I næ. te ar. 

RESULTAT 

I. Lange Finn + Kim 
.., Ja ko+ Lal 
3. Bauer + Henrik H. 

Aftenen. bed te spiller: Lange Finn. 

De m•er/eg11e 1·i11dere". 

" og de 
glade 
tabere. 
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Nye hold giver plads til nye sponsorer 

B74 har i lang tid været så privilegeret, at der har været udsolgt på 
sponsorhylden. Det skyldes mange trofaste sponsorer og nogle medlemmer, 
som er opmærksomme på nye sponsoremner. 
Også vores fine sponsortavle "sælger godt". Mange gange har vi fået uopfordret 
henvendelse fra potentielle sponsorer, fordi de har set sponsortavlen. 
Flere uafhængige omstændigheder betyder imidlertid, at der i år er flere 
muligheder for at blive sponsor i B74: 
- Det ene 7 mands hold mangler sponsor. 
- Der er stadig en enkelt trøje til salg på OB-holdet. 
- Der er ledige pladser som bandesponsor (også selv om der ser "udsolgr ud). 
- Og så er der plads til flere annoncører i Riposten. 

Så der er ikke nogen undskyldning for at afvise en interesseret sponsor eller at 
undlade kontakt til et emne. Bare klo på og kontakt sponsorudvalget, hvis der 
er et emne. 

.ff 

f\ 
ØSTJYLLANDS + HESTEPRAKSIS 

u/ Ole Sonne 

TELEFON: 40 45 11 61 

l~l)IJTE~ 

TELEFON 87204950 
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Hans lokale Ringkaster Kresten Bertelsen . . a 
Hr. Mikis Forstoppolos & Fr. Elvira Schnal
kengaard hard. 3,-04 indgaet ægtepagt med 
Ringmu kulatør Margit Hern1esetas d.a Hr. 
Leo Lavement & Fr. Cherry Heering. 
Ripostens indsatte har via Se & Hor, Blidder 
Bladder, Kig Ind. Kig Ud. Her & Der. Hist & 
Pist: Dykkerposten, Hallolulisaat Maaameluk 
og Dansk Lagen Artist Forbund modtaget 
følgende: 

S, oprandt den store bryllupsdag for Kresten 
og hans hjertens udkarne, den yndige Margit. 
Festen begyndte allerede ugen før, hvor de 
elskende holdt hof for deres venner - senest 
natten til fredag før brylluppet, da det knap 
s, unge par svang sig til: "Gæt en sang" p~ 
det mondæne værtshus M LET. sammen 
med venner af huset. 

Der var s ledes lagt op til et bryllup af 
dimensioner. Fra sædvanlig kilde forlyder det. 
at Kresten i god tid tog i Aldi for at købe et 
parti Chateau de Ree,epis 99 til festen. 

Margit havde ogs travlt med de sid. te 
forberedelser, idet hun selv skulle vælge 

stofferne til sin brudekjole <og til festen om 
aftenen). 

Efter 'ielsen sejlede brudeparret til 
S\ejbæk med b. den "Dana Vagina". Efter 
ankomsten tog parret p, den planlagte tur 
til Rema I 000. hvor de investerede i en kasse 
Bjørnebryg samt en trestjernet Salami. hvortil 
Kresten proklamerede: 

" har da ogsa af og til faet vannet pølsen 
siel. det skal a være den forst' til a 
indrømm' ... ". 

874 har samtidig meddelt, at efter gaveind
samlingen til brudeparret \il der blive skæn
ket en plastikmælkekasse til brug pa bnide
parrets nyindkøbte Puch Maxi. 

Et STORT TILLYKKE fra os i B 74 !! 

Det forlyder i avisen - Jyllands Komposten 
- at der vil finde et lignende a11"angement sted 
i juli. hvor Prins Sko og torhe11t1ginden af 
Uge-Posten lægger hinanden i hymens 
lænker. Se nærmere om dette a11"angement i 
Cartoon Network. 

Dere~ ti/sidesalle 

Bmdeparret i B74-
luc11der efter l'ie/se11. 
Bemærk hl'or 1·arso111t 
Bertel bærer på 
Bjømebt}'g
rabatkuponeme til 
REMA 1000. 
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ind11•lak A/S 

KLINTEVEJ 6 . 8653 THEM 

TIETGENSVEJ 30 
8600 SILKEBORG 

MALERARBEJDE 
af enhver art 

Udlejning af lift 

TLF. 86 80 30 88 
Telefax 86 80 30 89 

expert 

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

Estrups gade 10, 8600 Silkeborg. tit. 86827566 
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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 Tagdækning 

Vesterlundvej 23, 8600 Silkeborg 

'ciii,\ 
I i A 'I 

-·- TÆT TAG MED 
DERB/GUM 86 83 71 07 · 26 83 93 90 

Telefax: 86 83 71 02 
www.silkeborg-tag.dk 
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