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B74'er fik endelig sin
landsholdsdebut.
RIPOSTEN var der...
I

Uwlæøen r-Ykker- ud

Sponsorportræt:

Ole Sonne,
Østjyllands
Hestepraksis

STJYLLANDS
18

+ HESTEPRAKSIS

Selvom det er blevet lidt sjældnere
og ventetiden er steget, sa har de
fleste vel stadig oplevet , at have
vagtlægen pa besøg i privaten til et
sløjt familiemedlem. At denne be tryggende og udmærkede service
også er udstrakt til stalden, er der
nok færre, der viste. Men dyrlæge Ole
Sonne tager ikke bare pa hjemmebesøg i undtagelsestilfælde. Han er
faktisk fast omkringfarende dyrlæge
med udgangspunkt i Østjyllands
Hestepraksis.
Mellem de to fikspunkter Vesterled
i Silkeborg og Stennehøj i Højbjerg
tilser Ole Sonne hestehold over hele
Østjylland. Med udgangspunkt i den
hesterace, der vel ligger de fleste
B74'ers hjerte nærmest - nemlig de
store jyske bryggerheste - så er det
unægtelig noget lettere, at lade dyrlægen komme til sig - i stedet for det
modsatte. Den erfaring har Ole Sonne
gjort sig via sin tilknytning til flere
forskellige dyrehospitaler gennem
årene, sa i dag er det altså dyrlægen,
der kommer til hesten.
Dyrlægegerningen fik Ole Sonne i
dåbsgave, al den stund at både far
og farfar havde fulgt kaldet, så med
udgangspunkt i barndomshjemmet i
Farsø har Ole Sonne fulgt i samme
fodspor og fra 1991 specialiseret sig
i heste.
Med moderne teknik og it er det
ikke småting Ole Sonne kan klare på
stedet, og han har ingen fine fornem melser nar det gælder racerne. Skulle
behandlingen alligevel kræve en
operationsstue, så har han gode
forbinde lse til flere dyrehospitaler.
Nu er det ikke bare dårlige tænder
eller et halt bagben, der nu om dage
kræver en dyrlæges tilstedeværelse.

Ikke mindst i forbindelse med handler
trækker parterne i vid udstrækning på
fagekspertisen. Ingen ønsker at købe
katten i sækken, nar man nu havde
sat næsen op efter en god ridehest.
Til den gren af forretningen er Ole
Sonne bl.a. udstyret med transportabelt røntgen - og scannerudstyr.
Ofte udføres der bestillingsarbejde
for køberen, der så får tilsendt røntgenbillederne, så han kan se nyerhvervelsen efter i sømmene. Og
handel med heste kan hurtig blive i
en beløbsstørrelse, hvor vores fedten
med en ældre Fiat Punto på p- pladsen
ikke længere kan være med. Så både
sælger og køber vil gerne være sikker
på, at ikke bare "betrækket" ser att raktivt ud, men at også koderne er
gode for nogle tusinde kilometer
mere.
Men til sidst lige et godt råd til vores
fodboldaktive medlemmer, lad for
guds skyld være med at søge råd hos
Ole Sonne, hvis du slæber rundt på
en gammel skade. Han kunne af
vanvare komme til at gribe efter
boltpistolen, da en halt travhest som
bekendt bedst egner sig til sæbe produktionen .
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Ude eller hjemtne. PC eller Mac.
Jyske Netban.k er åben for alle
Prøv en demo på www.jyskebank.dk

Cl J YS K E

BAN K

INTER

Bakke-Grillen
Århusbakken

BØOILD SPORT

Århusvej 52
Telefon 86 82 22 45

T;I at have

Det handler Olll at være

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

••

KAJ JØRGENSEN
Mariehoj Murerforretning
Solhøjsvej 11 . 8600 Silkeborg

_Kl~
Alt murerarbejde udfores
ybygninger •Tilbygninger • Reparatione
Storm- og forsikringsskader • lso-kærn

40 29 14 11 - 86 81 15 04
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Dansk Arkitekt- & lngeniorkontor af 1945 A/S
Balleve12A
Telefon 8682 2499 - Fax 8680 3818
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VETE
Vestergade 73, Silkeborg

TLF. 86 82 94 15

Når du læser dette, star julen allerede
for døren. Turneringen er for længst
stoppet med en topplacering til følge
og tanken går nu hen til de kommende gaver under j uletræet - mon der
skulle ligge et par vortemokkasiner i
veltilberedt svinelæder eller maske
dommerforeningens julehæfte: '1eg
er handicappet, jeg er født uden
humor" serveret i stiv ryg tilsat
glitrende 0, 5 gram savlevenligt
omslag .

Smukt beliggende ved

Gudenåen
: ; lndtlukktt - Åhavt Aiii - Tlf. z86o7646

Erling Fisker'seftf.

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

HVIDEVARESERVICE
FUIUMOSIYl.I 14 • IUIWaUP
TLF. 16 l i 2J 41 • llL TU. 21 2t l i '7
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v~omrerm este r

Aksel Lorenlzen

Oybdalsve119
8600 Silkeborg

/#.~ Aiflr.mØff
Mobil 2441 0220
///// oao11ooila· i71// ProvaVfax 8685 4565

Ju len er udover hjerternes fest også
tilgivelsernes periode . Jeg vil her i
ju leskærets lys give en undskyldning
for min manglende taktiske disposi tioner. Jeg tager gerne på mine skul dre (med indlæg) at 60 % af fejlene er
mine, MEN de sidste 11 5 % skyldes
jeres formkrise / pollentallet eller vej ret i almindelighed . Jeg ser tydeligt,
at vi i turneringen har spillet over evne , nu dajeg sidder med jeres karak terbøger fra 2 klasse. Dog vil jeg
samtidig komplimentere jer spillere
for, at følge Svend Dellepudes vise
ord : "Det er bedre, at lave noget skidt
pa banen end at lave ingenting. For
det dårlige kan rettes op, men ingenting er og bliver ingenting". "
Fodbold er som internationalt sprog,
alle kan lære det, - men desværre
Rene og Bent i skal på sprogskole! At
tage sin bedste liggestol med til kamp
og placere den midt i malet for
derefter at forlange ro og orden , der
er noget af en opgave , især når
boldene er Tinitusfremkaldende
omkring ørene - Bent. !

At Rene og Uffe hele tiden vil ud på
sidelinien og gerne lytter til holdledernes dispositioner gør ikke kam pene lettere. På trods af disse dybde borende analyser, kan vi klart kon statere, at B 74 råder over byens eller
måske Midtjyllands bedste hold :
The Choicen One - Veteranholdet.
Hvorfor nu det? Vil den opdaterede
læser spørge .
Jo, ud fra den logiske konstatering at
spillerne nu bruger mere tid på at
tage ansvar på og uden for banen
frem for at påpege sine rettigheder.
Dette har været kraftigt medvirkende
til, at dette at sætte et hold og få det
til at fungere optimalt har været en
stor fornøjelse med få afbud til følge.
Tilskuerne skal også have deres ros,
selv om de ikke altid forstår hold ledernes velovervejede koncepter. Vi
skal som mellemledere på den ene
side tilfredsstille klubbens ambitionsbehov og på den anden side tænke
strategisk og langsigtet og ikke som
tilskuerne kun tænke på de basale
behov som øl, stole, cigaretter og
toiletbesøg, - men TAK for jeres
støtte , i er kraftig medvirkende til, at
det er sjovere at gå til båld og at
tingene bliver sat i et større perspektiv. Var det ikke en flyvende elefant,
der kom der?
Der er blevet snakket i krogene om,
at holdlederne er for tykke, fordi
deres mor engang lavede for go' ma'
- den går ikke mere. Den karakte ristiske ølmave findes slet ikke.
Det er den fedende mad og det
stillesiddende arbejde, der er skyld i
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opfinde den dybe tallerken hver gang,
men har spillet vores eget spil og
turde tilfredsstille tilskuernes
Uhyrlige krav.

mavens størrelse og ikke øllene,
udtaler professor Arne Astrup ti l
Dagspressen og tilføjer samtidig, at
øl er mindre fedende end vin og
dermed det rigtige valg for dem der
er bange for at tage på. Fremover
hedder det ikke mere "Vinderøl'', men
lad os få en omgang "Fedtfattige" fra
skabet. Dog vil vi fremover tage en
kamp af gangen og en i stuen. !

Hvem der blev veteranholdets topscorer, årets spiller og årets kvajert
kan der naturligt nok ikke offentliggøres på daværende tidspunkt, MEN
et er sikkert : Afslutning for holdet
bliver der også med æ spenderbowser
,hvortil der råkyles et par indbagte
hæmoridebrændere og nå'et smørre brød .
God Jul.
Deres Indsatte.

Holdlederne har fået ry for, at holde
med holdet, når det er på toppen og
det gør vi da gerne, specielt efter
vores flotte sejr i Hjej le Cup. Hvor der
blev spillet og sparket gudebold.
Fortjent modtog vi et indgraveret
askebæger, uden at gå i spåner, som
Henrik "Tømrer" Pedersen vil have
sagt. Senere blev der overrakt et
symbolsk beløb overrakt af Danske
Sportsarrangøres Fuldemandskor.
Medvirkende til denne unikke sejr,
har været, at vi ikke har skullet

.

VVS-installatør
Lars Troelsgaard
Sadolinsvej 6 - 8600 Silkeborg
Tlf: 86 82 55 60
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christlan.slmonsen Omail.tele.dk

"

Marienlundsvej 33 8
Tlf.: 86 81 5 3 57
e-m ail: silkeborg @b74 .dk
hjemmesid e: www.b74 .dk

te/i eni11 en
Formand Chr. Simonsen
Kasserer Per H. Jensen
Frederiksberggade 56 si.tv.
3052 69 93

Formand Finn Herlev
Aabenraavej 83
86800605

thomas.hertevOoncable.dk

herlevOoncable.dk

Næstformand
Claus H. Jensen
Håndværkervej 105
86 82 75 88

Anders Simonsen
Hattenæsvænget 2
8684 4292

ClausHegelundOprivat.dk

ads Ohammel-furniture.dk

Kasserer Lars Nielsen
Ægirsvej 10
86 8148 06

Thomas Jensen
Vestre Alle 34
86 80 0549

kkJOuv.silkehs dk

thJOsd.dk

mor/Otdk.dk

Jkh OJust-consult.dk

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

soren Faster
Knudsgade 10
86 81 19 41

RSJObec.dk

RIP0511EN

REDAKTION

Chefredaktør Claus " Nymand" Mikkelsen
868015 67
nymOprivat.dk
Tryk: Silkeborg Bogtryk
Claus H. Jensen
86 8275 88
Peter Tougaard
75141554
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Layout: Peters Pen
Peter Lodahl
8682 34 19/86824811
peterOps-presse.dk

Lissa Juul
Vestre Alle 34
86 80 05 49
/-juuf 01yskebank.dk

Frank Behmdz
Hostvei 6
8682 1066

Palle Malling
Vestergade 155
86 81 11 92

Handboldafdelingen

Fe rudmlget

Per Duelund
Udgårdstoften 22
86 81 57 37

,

..

Per Rlernenschneider
Vestervænget 29
86814825

Holdleder, serie 6:
Lars Jacobsen
lller 6yvej 11, 8643 Ans
8770 86 86

Kim Kristensen
Chr. Fisehers Gade 11
86 80 22 08

John F. Jensen
A. Andersensvej 226
8681 8730
Sportschef
Anders Simonsen

Morten Herlev
Knudsgade 16, 1. th
616848 01

spitsberg Opost.te/e. dk

pJensen Oarrownordic.com

Jens Kristian Hjorth
Ågade 24
86816517

Chejadmini traror

Morten Herlev
61 684801

John Villlldsen
Malmovej 114
86 811887

Morten Risvig
Tyttebærvej 356
8684 5557

Stephen Knudsen
Sanatorievej 14
86 82 81 39

Kent Sørensen
Kapnfollevei 18
86 84 58 04

Holdledere, serie 5:

Thomas Herlev
Vestergade 63, 2.
8682 45 36

eJI

UK-crlefon i kælcleren

Holdleder. serie 3.

Christian Simonsen
Skovtobervej 24
86801391

J)am qfd lin

86 82 53 02

Serie 3. 5 & 6

Kresten Knudsen
Frejasvej 90
8682 6253
kresten.sandOmail.tele.dk

~

UK

Oldbovs

John.Jensen Oneckelmann.dk

Johnny Lind
Baggesens 26
86 82 49 07

Thomas Herlev
8682 4536

Preben Nielsen
Kornvænget 11 8
8682 03 02

Anders Kjeldsen
Dalgasgade 37
8680 31 60

K/11 hu

Claus " Nymand"
Mikkelsen
86801567

Stephen Knudsen
86828139

Holger Buch Larsen
86 82 96 22

Jens Kristian Hjorth
86 81 6517

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

John Jensen
8681 8730
Stephen Knudsen
86 82 81 39

Komafo rdeler
')J(msorudi·a/
Finn Herlev
868006 05
, Morten RJsvig
' Tyttebærvej 356
8684 55 57
moriOtdk.dk

Thomas Herlev
86 82 45 36

Vetera11ajdeli11 en
Bruno Nielsen
VejlboveJ 10
86 810606

Jørgen Risvlg Henriksen
Sneppevej 35
86 82 20 39 /30 70 20 39

God ifon·alter
"I
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Vores godsforvalter gennem mange
år, Jørgen Risvig, har på grund af
sygdom været nødt til at sige sit job
op.
Jørgen har været altmuligmand i
vores klub, og jeg mener virkelig
altmuligmand.
Her er et lille udpluk af jobbeskrivelsen :
Han har vasket og tørret tøjet. Lagt
det pænt sammen i taskerne så det
var klar til næste kamp. Selv strøm perne har han haft fingrene i og
sørget for, at de var ordentligt rene.
Der er ingen tvivl om , at spillerne har
været smask forkælede også på dette
punkt, men man har måske ikke helt
vidst, hvor meget tid denne opgave
har kostet i tid . Vi har således været
nødt til at sende 2 mand på opgaven,
nemlig Dellepude og Morten. Og jeg
skal hilse og sige fra dem, at opgaven
er en tidsrøver, og det er sjældent,
man far ros.
Jørgen er kontaktperson til Sport
Direct . Han har styr på alt tøjet, og
det vil sige 10 hold . Spørg bare Daimi
fra Sport Direct. Så når serie 5 trøje
nummer 3 var "bortkommet", og der
skulle bestilles en ny, ja så skulle
sponsornavnet jo gerne være det
rigtige. Og det var det selvfølgelig.
Jørgen er også kontaktperson til
mange af vores sponsorer. En opgave,
som har været løst med megen omhu

og stor iver. Jørgen har brugt mange
timer på at køre rundt og finde den
rette person at tale med .
Støvsugning og rengøring i klub huset har han også brugt en del tid
på. Der kommer mange mennesker
gennem klubhuset på en uge, men
klubhuset har altid set indbydende
ud, så vi alle har kunnet holde ud at
være der.
Indkøb af øl , vand, vin , slik, is,
cigaretter mv. har han også haft tid
til. Hos Carlsberg skulle han bare
sige" Jørgen B- 74", så vidste de lige,
hvem det var der bestilte.
Herudover har der været alle "Ad H oc" - opg aver. Bolde, Hjejle - Cup,
udenomsarealer og alle mulige andre
opgaver, som vi gerne ville have hjælp
til.
Som det kan ses af ovenstående,
har Jørgen ydet en fantastisk indsats
for klubben. Han har altid gjort det
for klubbens skyld og ikke for egen
vindings skyld . Jørgen er om nogen
et klubmenneske, og det var der
mange, der kunne tage ved lære af.
Vi er Jørgen meget taknemmelige for
den kæmpeindsats, han har ydet for
klubben, og vi håber at se ham i
klubben ind i mellem. Det kunne jo
være, at vi kunne få lov at se ham
sidde stille og ikke farte rundt som
sædvanligt.
BESTYRELSEN

ænd~et?

I "gamle dage" var det eneste økonomiske mellemværende mellem
B74 og klubbens medlemmer det arlige kontingent.
Kontingentet har altid været relativt billigt, og det er min
opfattelse, at medlemmerne får og har fået meget for pengene. Det
har været muligt fordi en række medlemmer har ydet en stor og
opofrende indsats for B74 .
B74 har aldrig haft problemer med at finde kvalificerede
bestyrelsesmedlemmer. Kun sjældent har holdlederfunktionen og
udvalgsposter været svære at besætte.
Arrangementer som Hjejle Cup, Riverboat, koncerter, Carlsberg
Cup, Fastelavnsfest, Regatta- fest m.v. er klaret med frivillig
arbejdskraft fra mange medlemmer og i nogle tilfælde fra ikke
medlemmer.
Da Sumpen skulle indrettes og senere ombygge / udvides skete det
med frivillig arbejdskraft fra en stor del af klubbens daværende
medlemmer.
Da vi købte det nye klubhus i 1995 skete ombygningen /
indretningen med frivillig arbejdskraft.
Eneste betaling til medlemmerne har hidtil været et par øl og
noget smørrebrød, en træningsdragt, en samlet fest eller lignende.
Inden for de seneste par år er der sket en ændring. Flere gange har
vi betalt medlemmer for at udføre et stykke arbejde for klubben.
Tilsvarende arbejde, som hidtil er klaret via frivillig arbejdskraft.
Er medlemmerne blevet mere griske ? NEJ det tror jeg ikke på. Jeg
tror faktisk, det er udtryk for flere forskellige omstændigheder. Når
der snakkes om en opgave, så er der nogle, som tilbyder sin hjælp.
Det er nemt for bestyrelsen, at der er nogle, som "tager over! ". Så
er vi jo fri for at tænke mere på den opgave. Der er jo så meget
andet.
Vi glemmer derfor at sørge for, at der er rigelig med arbejdskraft.
Derfor kommer opgaven til at hænge på en enkelt. Det får vi
efterfølgende dårlig samvittighed over og ønsker at kompensere via
en eller anden form for betaling .
Og når den ene skal have betaling, så skal den anden ogsa - og så
ruller lavinen.
Det skal vi have gjort op med. Klubbens økonomi er ikke uden
bund. Vi skal have fat i flere medlemmer, så byrderne kan fordeles
ligeligt. Ligesom i gamle dage.
Bestyrelsen vil tage emnet op på et møde, så vi kan finde en
rimelig og fornuftig løsning.

Fon11a11d Jimi
2
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Bindslevs Plads 18
8600 Silkeborg
Tlf. 8681 1969

Fra VM 2004

t11 11-adllla1 11Kare er
"a1•11Cl t• I IJ 74

Qe//tf?aa~~
KUNSTHANDEL
v/ Henrik Fjeldgaard
Nygade 26 . 8600 Silkeborg

SPECIALFORRETNING I

INDRAMNING
Byens spøc1alforretn1ng med
plalcatlcunst. litografier
samt 1ndrarnn1ng

Lørdag den 8. januar 2005 lægger
Søholtha ll ens hal B endnu engang
gu lv til B 74 VM stævnet. Sidste års
stævnet var en forrygende succes
med utrolig t mange ti lmeldte, men vi
kan sagtens være flere . Så me ld dig
t il uanse t din form, din fodbold kunnen eller de utjekkede tøj.
Der vi l i løbet af november / decem -

ber komme et ops lag op i klubben
hvor du kan melde dig til. Igen i år vil
der (sikkert) være masser af præmier,
fodbold på højt niveau, latte r og
hygge efterfølgende i klubhuset.
Prisen kender vi ikke endnu, men
den vil stå på ops laget. Sæt allerede
krydset i kalenderen NU .
Villa og Mørk

Ingen opgaver er for smi\
eller for store •
Fagmanden giver dig en
professionel ri\dg1vnmg med
netop din 1ndramn1ngsopgave .

lrvin Pedersen
Ejendomsmæglerfirma
An>v.ir/19

indt'h.Ht'I

'"'"

t"ljendomsm'-l!gler

f rede11ksbe199ade 14
8600 Silkeborg
I lf 8682 6600 • I ax 8682 2909
www bol dk
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Stort udv•lg • f •lumlnlum•·
og t,...profller
Pt!dt'fSt!ll ,
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TLF. 86 82 24 50
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cauou
BUSINESS·CENTER

Torvet 11 - 8600 Silkeborg
Tlf. 86 80 41 42

Ørnsø Døgn- og
Nærbutik
Gjes. øvej I, Silkeborg
Telefon 86 81 36 00

Her er det så den vakse lytter springer op fra øre
er sgu' da 30 års jubilæum!!! Jeg må ha' lillemor med .
Og det er netop meningen. Vi har haft spenderbukserne på og har hyret
Thomas Borg hus med blæsere, juhu piger og hele svineriet. Der skal danses
skal der.

Derudover er der selvfølgelig :
Fantastisk mad
Afrikansk lotteri
Spændende konkurrencer
Præmier på indgangsbilletten
Billige væskebalanceopretholdningsmidler
Kompetent barpersonale
Hyggelig samvær med klubmedlemmer
Kåring af årets spillere
Fri leg

Silkeborg Tømmerhandel A/S
Nørrevmnget 11,
8600 Silkeborg

Alt dette for kun 150 kr. per person (300 per par). Billetterne skal købes i
baren i klubhuset og der skal lige gøres opmærksom på, at det kun er de
første 175 som kan spise i hovedsalen . Så det er med
at komme af sted til klubben og få 2 af de eftertragtede
billetter.

Det er lørdag den 13. november kl.
17 (husk det nu, kl. 1 7) i lunden.
Festudl'Olget.

6
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tivc.-dan man lixer et
f ()db()ldstævne".
Stemningen i Hjejle Cup (fremover
benævnt KF) sekretariatet (fremover
benævnt KFB) var trykket. På den selv
samme dag som KF skulle løbe af
stablen havde KFB hge modtaget en
faxmeddelelse om, at SIF's (fremover
kaldet SIF) danmarksseriehold skulle
spille deres første kamp mod Avedøre
i Danmarkseriens kreds 2 på Silke borg Stadion .
Dette ville betyde, at omklæd ningsfaciliteterne ikke kunne benyttes af B 74 (fremover kaldet klubben)
til KF.
Nu var gode dyr rådne . KFB's
øverste ansvarlige Hr. Spjald hang lidt
i handbremsen . Han håndgangne
mænd, Bette Mørk og Hindenburg (nu
kaldet Fubs) , var rådvilde. Skulle
stævnet flyttes , skulle det aflyses eller
måske en helt tredje ting? De vidste
ikke deres levende råd . Kl. 23.45
(fremover benævnt kvart i tolv) kom
forløsningen . En gal ide slog som en
tryklufthammer ned i Spjald .
- Heureka, jeg har det!! (han brugte
nu ikke lige ordet Heureka, men det
havde han gjort hvis han havde kendt
det).
-Jeg kontakter lige Børge (heller
ikke lige sadan formulerede han det,
men meningen var go' nok. Børge
kaldes fremover Børve).
Bemeldte Børve lyder efternavnet
Bach og var på det tidspunkt storaktionær i FC Nordjylland (fremover
forkortet FCN).
En enkelt telefonsamtale var nok .
Børve lovede Spjald (kendte vist
hinanden fra et slag Mausel på Spjald
Badehotel) allerede næste dag, at
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annoncere, at han ikke længere øn skede at være aktionær i FCN .
Dette betød, at allerede tirsdagen
efter måtte FCN meddele, at de måtte
lukke den professionelle fodbold afdeling , da storaktionæren (også
kaldet Børve) havde trukket sig .
Så fik DBU travlt. Der måtte gøres
noget for at fylde hullet i 2. division
(fremover kaldet 2. division) op .
Grundet omstændighederne så DBU
sig derfor nødsaget til at flytte det på
daværende tidspunkt allerede ned rykkede Holstebro tilbage i 2. divi sion. Det samme gjaldt Brønshøj også
benævnt Hvepsene pga . af deres
spilledragts letkendelige farver.
Dette gav en ledig plads i Dan marksseriens kreds 3 (den med de
jyske hold).
DBU gik herefter ind og kiggede på
(efter vejledning fra Spjalds spin doktor (navnet er redaktionen be kendt)) hvem man bedst kunne
placere i kredsen .
Valget faldt pudsigt nok på SIF .
Summa sumarum, SIF røg fra kreds 2
over i kreds 3.
Første kamp i kreds 3 var udekamp
mod Brande og pudsigt nok var det
lige på den dato hvor der skulle
afholdes KF.
Omklædningsrummene var nu frie.
Kabalen var gået op!!!
Dette beviser endnu engang , at med
jysk stædighed , fremsynethed og et
omfattende netværk indenfor fod boldverdenen kan man komme endog
rigtigt langt.
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Resultatec sealoc:
Pulje 1 - Nr. 1 Vejle, nr. 2 SorrlnQ, nr. 3 KFUM
Pulje 2 - Nr. 1 874, nr. 2 Ø8G nr. 3 Låsby - alle holdene I
pulje 2 havde ll~e manQe point så det var målscoren der
blev afQørende.
Flnale, Vejle - 874 0-5, flot kamp!!!
3-4 plads, SorrlnQ - Ø8G 2-4
5-6 plads, KFUM-Låsby 7-1

Resultater vetecaaec:
Efter noQle spændende kampe
mellem SB. SIF OQ 874
løb vores eQne af med sejren.

old-bo~s:
Efter et par jævnbyrdlQe kam pe
mellem Sejs, SIF oQ 874,
løb Sejs af med sejren.

Resultatec

Resultatec damer:
IQen I år var KFUM damerne for
stærke oQ
vandt alle deres kampe. ø vrlQe
deltaQere SKS, Virklund oQ 874.
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STOR FOTOREPORTAGE
PÅ DE NÆSTE SIDER:
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Marka111e 11w1·epm.filer på sidl'li11je11 ..

ll>tera11111t111c1gere11
\idder t1111gt
i .\«'det...
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U11gdo111w{cleli11gem tall'111Ipejdl're 1•tir pa
Hikkc•me

.. 111e11 k11apt
m \ikkert wm
111ti/111wule11.
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Vitr det i/..ke pa tide, kanerere11.fik et ben at
gnm•e i stedet for'!?

FuhJ, som l'i /..ell(/ff ham ...

Clll!t'r\ ...
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... og rnmme person /..nipset af'k1.111011f(>tograf'
Nrnumd i et s 1·c1g1 i>jehlik
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...

Moj11 lull'dt' glemt at lade sin p1111g bliiot'
derhjemme .

Er der 11ogt'11. tier er 111>tlt til Cl/ S/ll
.w1m11e11, 1<1 er tit'/ Leed1-ji111s".

Mørk hm•de e11 trm•I dag som /ogi.1tikchef.
Scida11 11oget l'<md kan abenbart hjælpe
11ogct sa 1•ældigt pa h11111øret".
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ØSTJYLLANDS

+ HESTEPRAKSIS
vi Ole Sanne

TELEFON: 4045 1161

l~l)IJTE~
61

TELEFON 87204950
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Le Chef skar igrnnem, mc11 11w11e alliflt'l'el

wle at fa noget røg"

'

....

I tlagem anledning mn• S1•e1111e udpeget til
111ymlighedspersm1.
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KLINTEVEJ 6 . 8653 THEM

Julsøvej 74 . Sejs 8600 Silkeborg

MAD UD AF HUSET
Hjemmelavede pølsespecialiteter

W~F

TLF. 86 84 64 24

MALERARBEJDE

TIETGENSVEJ 30
8600 SILKEBORG

af enhver art

Udlejning af lift
TLF. 86 80 30 88
Telefæc 86 80 30 89

_Silkeborg
Nylægning og reparation
Tagdækning

_ _11_ag_pa_p_·_M_e_m_hr_an_e_r

expert
,
-

Vesterlundvej 23, 8600 Silkeborg

... "~ ...

lC:lb1
_ ."/

bent e. andersen a/s
aut. VVS-installatør - Blikkenslager
Estrupsgade 10, 8600 Silkeborg. tlf. 86827566

A 11

[)1

"

• I

TÆTTAGMED
DERBIGUM

86 83 71 07 . 26 83 93 90
Telefax: 86 83 71 02
www.silkeborg-tag.dk
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