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Torvet 11 - 8600 Silkeborg
Tlf. 86 80 41 42

Peters Pen - SPORTENS VEN

TÆT PÅ DIG OG LIVET LOKALT

Midtjyllandsr[) Avis
Papirfabrikken 18 - 8600 Silkeborg - Telefon 86 82 13 00
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TAI 11:

Vestergade 73, Silkeborg

TLF. 86 82 94 15

ind11•lak

A/S

KLINTEVEJ 6 . 8653 THEM
Smukt beliggende ved

Gudenåen

MALERARBEJDE

~ lndtlukktt • Åhavt Alle· Tlf. 286o7646

af enhver art

Udlejning af lift
TIETGENSVEJ 30
8600 SILKEBORG

TLF. 86 80 30 88
Telefrue 86 80 30 89

expert
Erling Fisker's eftf.

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

HVIDEVARESERVICE
FUIUMOSIVIJ 34 • IJIWaUP
llf.1611U41·11LTU.21 llllt7
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v.lomrermester

Aksel Lorentzen

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

Dybdalsvej 19
8600 S1ikeborg

.ø'Gaft ......$ff
Mobil 2441 0220
///// ~·,;yg Pr111aVlax 8685 4565
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Ude eller hjemtne. PC eller Mac.
Jyske Netbank er åben for alle
Prøv en demo på www.jyskebank.dk

C1'

I Y S K E BAN K

INTER

Bakke-Grillen
Århusbakken

BØQILD SPORT

Det handler otn at være

Århusvej 52
Telefon 86 82 22 45

T;I at have
med at gøre
BG Bank Vestergade Afdeling
Vestergade 3 · 8600 Silkel>org
Tlf. 87 23 48 00 · www.bgbank.dk

KAJ JØRGENSEN
Mariehoj Murerforretning
Solhojsvej 11 . 8600 Silkeborg

_IØ~
Alt murerarbejde udfores
bygninger •Tilbygninger • Reparatione
Storm- og forsikringsskader • lso-kærn

40291411-86811504
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Dansk Arkitekt· & lngemorkontor af 1945 AIS
Ballevej 2A
Telefon 8682 2499 • Fax 8680 3818
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VETE

Team Sigge og Fod er på kmge11.
Årets veteranholdsafslutning fandt
sted en blæsende og kold septem berdag. Dagen startede med ukrainsk
morgenbuffet tilsat glidevæske, derefter en fisketur uden fisk (lidt a la
russisk salat uden russer) og til sidst
en noget omtåget afslutning ved
pool - bordet.
Forinden havde gået nogle spæn dende og oplevelsesrige timer med
bl.a. uddeling af pokaler og andet
godt fra holdlederens godtepose.
Årets Veteran blev: MOJN. Krite rierne for valget var, at han har
deltaget i mange kampe, medvirket
til god gejst, laver fa mal, positiv ved
udskiftning, har andre familiemed lemmer, er nu begyndt at give øl og
ikke mindre vigtigt: Han har et

22

løbemønster i kampene han kun selv
forstår. Et stort tillykke Mojn !
Misundelsen stak desværre sit
ansigt frem, da enkelte medspillere
foreslog ham, at han skulle melde sig
til TV programmet "Sporløs", for ingen
havde set ham i kampene. De forma
stelige blev straks tilkaldt til en repri mande i kælderen, hvor vi snakkede
om problemet i 80 minutter og derefter besluttede vi, at jeg havde ret.
Årets topscorer blev Sigge med 21
mål. Senere fejrede han dette med at
falde ud af afslutningen.
Årets mål blev suverænt scoret af
Morten Fuld som til Hjejle Cup som
vi i øvrigt vandt.
Årets veterantilskuere blev die
Herren : Kim Fod og Lodahl. De har
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konstateret i sæsonen, at acne er
større problem end skader på vete ranholdet. Begge er de fødte taktikere
og elsker i øvrigt moderne bengalsk
kunst, - uden dog at disse ting har
noget med hinanden at gøre.
Rene Langvad alias Muftimanden
blev arets Kvajert ud fra devisen, at
han kræver udskiftning hver 5. minut,
for ikke selv at ville udskiftes. Mange
mente (navnene er redaktionen
bekendt), at det var den usædvanlige
tykke brune sovs og udkogte grøntsager der var medvirkende til, at Rene
lynhurtig blev træt i kampene.
Senere vandt denne gudsbenådede
appelsinkanonkonge et trofæ af hans
bedre halvdel (se billede ) ved at affyre
rejsevillige og typegodkendte appel siner gennem luften og ditto ramme
en vellignende torso. Flere dage efter
slaget sås vindblæst juice spredt i en
radius af 1 00 meter på fodbold banen.
Vores massør, der har været koblet
til klubbens fadølsanlæg 1 et par dage,
takkede for et godt samarbejde, men
ser sig dog fritaget for at skulle
arbejde med skideballer i den kom mende sæson.
Hr. Godsforvalter Ri i svig slog denne
dag en smut forbi klubben og takkede på en mandig og følsom made
for et godt samarbejde. Dette udløste
straks en kasse blandede krummeskyllere tilsat chokokattetunger. Vi fik
skålet og snakket om dette og hint.
Dejligt at se ham.
For at vende tilbage til skinken og
de udkogte grønærter skal her
nævnes, at vi sluttede som nr. 4 i
turneringen. Forbruget af forskellige
spillere på holdet har været l 5. Vi har
1 alle kampene kunnet stille med
mindst 7 spillere. Jan, Klitte og Spjald
naede dog kun at fa en kamp hver.
Positivt og meget gi ædel igt har været,

Årets Kvajert med præmien i
appelsinka11011-konkurrencen. Moj11 var
meget rørt 01•er ligheden.

M1: Melitta filtrer sig ind i snøre.
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at flere spillere har kørt langt
(og hurtigt) for at na frem til
kampene
også selv om
vejret har været til slumre
tæppet og pejsevideoen.
Dette viser tydeligt høj moral
og ansvar over for ens med
spillere eller sagt pa dansk :
Respekt !!
Stephen med ph, Morten F.
og Dellepude har assiste_ret
og altid bakket op om mine
dispositioner og sagt: Du har
fuldstændig ret, selv om du
ikke virker helt rask !
Tak for jeres hjælp.
Det har været fornøjeligt at
være holdleder. Det store
fremmøde til kampene ser
jeg som et udtryk for at spil lere som tilskuere har været
af samme opfattelse, det gør
alt i alt det hele lidt sjovere.
Jeg slutter som holdleder
ved denne sæsonafslutning
og vil om mig selv sig_e: "Jeg
var ikke den bedste 1 faget,
men jeg var i top et".

Jeres descriptor
angulorum.
Årets i•eteranspiller (til 1•e11stre ).

VVS-installatør
Lars Troelsgaard
Sadollnsvej 6 - 8600 Silkeborg
Tlf: 86 82 55 60
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HVEM SKAL JEG
TALE MED??
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Christian Simonsen
SkOlllobervej 24
86801391
christian.simonsenOmail.te/e.dk

~

\.

Marienlundsvej 338
Tlf.: 86 81 53 57
silkeborg@b74.dk
www.b74.dk

,... StøttejJ re11i11 en
Formand Chr. Simonsen
Kasserer Per H. Jensen
Frederiksberggade 56 st.tv.
30 5269 93
pjensen Oarrownordic.com
Stephen Knudsen
Sanatorievej 14
86 82 81 39

Formand Finn Herlev
Aabenraavej 83
86800605
herlevOoncable.dk

Morten Risvig
Tyttebærvej 356
86 84 55 57
moriOtdc.dk

Kasserer Lars Nielsen
Ægirsvej 10
86814806
kkjOuv.silkehs.dk

Thomas Jensen
Vestre Alle 34
868005 49
thjOsd.dk

Sportschef
Anders Simonsen

John F. Jensen
A. Andersensvej 226
86 818730
john.jensen Oneckelmann.dk

Hold/eder, serie 3:
Kent SerenMn
KapnlolieveJ 18
8684 5804

Morten Herlev
61684801

Fe tudval et

Holdledere, serie 5:
F111nk Behrndz
Hostvej 6
86821066

Palle a..tllng
Vestergade 155
86 81 11 92
Hold/eder, serie 6:
LMaJKOblen
lller 6yvej 11 , 8643 Ans
8770 8686
sp1tsbergOpost.tele.dk

Oldboys
Johnny Lind
Baggesens 26
8682 4907

Thomas H. JenMn

Anders Kjeldsen
Dalgasgade 37
86 803160

Claia "Nym11nd"
MlkkelMn
86801567

Stephen Knudsen
86 82 81 39

Holger Buch Lllrøn
86 82 9622

Jena Kristian Hjorth
86 81 6517

Chefredaktør Claus " Nymand" Mikkelsen
868015 67
nymOprivat.dk
Tryk: Silkeborg Bogtryk

Finn Herlev
868006 05

Layout: Peters Pen
Peter Lodahl
86823419/86824811
peterOps-presse.dk
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Llaaa Juul
Vestre Alle 34
86 800549
1-juu/Ojyskebank.dk

Preben Nleløn
Kornvænge! 118
8682 0302

REDAKTION
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Serie 3. 5 & 6

Thomas Herlev
86 82 45 36

po11sorud1•a/

Peter Tougaard
75 1415 54

86 82 53 02

Kim Kri1tenøn
Chr. Fisehers Gade 11
8680 2208

riurP\QSTlEN

Claus H. Jensen
868275 88

Morten Herlev
Knudsgade 16, 1. Ih
61684801

UK-tr/cfon i ktrldrw

John VllledMn
Malmøvej 114
86811887

Anders Simonsen
Hattenæsvænget 2
868442 92
adsOhammel-furniture.dk

Webmaster Rune Sejr
Jørgensen
Hedebyvej 13
86 81 9n314088 28 32
RSJObec.dk

Saren Fæster
Knudsgade 10
86811941

Thomas Herlev
Knudsgade 16
86 8245 36
thomas.herlevOcity.dk

Næstformand
Claus H. Jensen
Funder Bakke 42
86 82 75 88
claus.jensen 0 silkeborg.dk

SpfJ.11 11dval et

Jens Kristian Hjorth
Ågade 24
86 81 6517
jkh Ojust-consult.dk

Kresten Knudsen
Frejasvej 90
86 82 62 53
kresten.sandOmail.tele.dk

UK

Vestre Alle 49
86 80 0549
thomas-jensen Osilk.dk
John JenMn
86 818730
Stephen KnudHn
86 82 81 39

Kampfordeler

• Morten Rlsvlg
86 84 55 57

Thoma Herlev
868245 36

et rana

lin

Bruno Nielsen
Vejlbovei 10
8681 0606

Husk at meddele
adresseændrin& eller andre
ændrineer/tilføjelser
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TILBUD - TILBUD - TILBUD
Til vores 30 ars jubilæum fik vi en
lidt speciel, men dejlig, gave.
Det viste sig, at vores venner fra
Herfølge ikke har glemt os. Fra Herfølge kom der l 00 (læs : l 00) fribil letter til kampen Herfølge - Silkeborg
den 29. maj 2005.
Det er da et tilbud som vi må
benytte os af.
Vi har derfor tænkt os at arrangere
en bustur derover.

Som bekendt havde 874 i sæsonen
2004 for første gang et ynglingehold.
Det blev en stor succes - først og
fremmest fordi de unge mennesker
selv tog ansvar.
For 874 var det en meget positiv
oplevelse, som vi meget gerne
gentager i sæsonen 2005.
Det bliver dog ikke så nemt som i
2004. Alene af den grund, at hele
ynglingeholdet i 2004 meldte sig
kollektivt ind og stort set passede sig
selv. Forud for næste sæson er der
allerede nu en grundstamme på 5- 6
spillere fra Silkeborgskolen. Derfor
bliver vores opgave at skaffe yderligere l 0- l 2 spillere.
Måske nogle af klubbens seniorspillere har en søn eller nevø, som
vil være med - evt. sammen med et
par kammerater?
Måske skal vi have kontakt til nogle
af vore naboklubber - Mariehøj,
Virklund, Arhusbakken m.fl.
Måske vores afgaende ynglinge hold kender en ny flok?

2

J

Vi har ikke lige logistikken helt klar ,
men i den nærmeste fremtid vil der
blive orienteret om arrangementet i
klubben.
Men reserver den 29. maj til en
udflugt til Herfølge, og for en sik kerheds skyld : Sa tag ogsa fri den 30.

Bestyrelsen.

Vi vil meget gerne have tilkende givelser allerede nu, så vi kan se, om
det er noget der skal arbejdes videre
med.
En holdleder til ynglingeholdet
bliver der også brug for. Alle interesserede bedes kontakte under tegnede snarest muligt.
Personligt håber jeg, at det kan lade
sig gøre.
Formand finn
herlev@oncable.dk

Særnummer af
RIPOSTEN
må ke på vej
Dette julenummer af RIPOSTE
udkommer med en vi' for,inkel-.e.
Redaktionen planlægger at udgive et
\æmummer. hvor der \ælte' foku' pa
de mest vam ittigc af
und,kyldningerne.
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Endnu et r er g et ...
Må jeg benytte lejligheden til at sende de varmeste hilsner..•
Gud bevare..... 874.
2004 blev endnu et år, hvor 874 gik mod strømmen og gjorde en forskel
- Vi stillede med 10 fodboldhold. Det højeste antal nogensinde.
- Vi udvidede med et ynglingehold. For første gang nogensinde.
- Vi "solgte" vores håndboldafdeling. Det har vi aldrig gjort før.
- Vores 3. hold rykkede op i serie 5. Der har de aldrig spillet før.
- Vi fejrede vores 30 års jubilæum. Det har vi ikke prøvet før.
- Vi fældede vores store fyrretræer. For første gang nogensinde.
rets klubfest blev et festfyrværkeri. For Gud ved h\.ilken gang. Denne gang
dog mere bogstavelig end tidligere. l'tlidt på aftenen blev vi begavet med et Oot
fyrværkeri - sponseret af Farvegården. Tak for det. Aldrig har vi været flere
74'ere til årets afslutningsfest. Maden var super lækker, underholdningen i top,
præmierne store og flotte og musikken fremragende.
Festudvalget gjorde det igen.
Vi er mange, som håber, at festudvalget besinder sig og tager endnu ti år - eller
bare 5••. Eller to?
En stor tak skal under alle omstændigheder lyde. Både for indsatsen i år og for
de mange andre uforglemmelige oplevelser I har givet os.
~en stor tak til de mange andre B74'ere som i årets løb har ydet en stor
indsats for vores klub. Det gælder sportsudvalg, UK og holdledere. Det gælder
barfolket og diverse udvalg - herunder ikke mindst redaktionen og vore
webmastere. Det gælder specielt de mange, som var hurtige til at tage over, da
Jørgen Risvig blev syg og efter hans dødsfald. Det tomrum Jørgen efterlod,
krævede en stor indsats at udfylde. Også en stor tak for indsatsen til Kenneth
fra ynglingeholdet. Du og hele holdet har på fremragende vis formået at
integrere jer i B74. Guderne skal vide, at det ikke er nemt i en klub som B74.
Omvendt ved vi også af erfaring, at når det lykkes, så bliver man glad for
klubben. Det håber vi også, at I er blevet. idst men ikke mindst skal der lyde
en tak til vore mange sponsorer, hvoraf de Oeste har været med i mange år.

Årets hilsen g r til alle mænd, koner og kærester amt til Mureren og søens folk
(PK).
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Ordinær generalforsamling i B-74
Der indkaldes til ordinær generalforsamling i B- 74 Silkeborg
til afholdelse
Torsdag den 24. februar 2005 kl. 21.00 i klubhuset.
Dagsorden ifølge vedtægterne ·

pub

Bindslevs Plads 18
8600 Silkeborg
Tlf. 8681 1969

~//~aa~S7
KUNSTHANDEL
vi Henrik Fjeldgaard
Nygade 26 . 8600 Silkeborg
SPECIALFORRETNING I

INDRAMNING
Byens spøc1alforretn1ng rned
plakatkunst. litografier
sarnt 1ndrarnn1ng

Ingen opgaver er for små
eller for store•

lrvin Pedersen
Ejendomsmæglerfirma
Ansv.11/tg mdehd•er
fn;m IWJersM. stiltsdut. e1endomsmægler
Frtd,nksberggade 14
8600 Silkeborg
8682 6600 . Fax 8682 2909
www.nybol1g dk

nr.

4

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

Stort udvalg at alumlnlumaog tn.protller

TLF. 86 82 24 50
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1.
Valg af dirigent
2.
Beretning om foreningens virksomhed
3.
Fremlæggelse af regnskab
4.
Valg af bestyrelse
5.
Valg af revisor og - suppleant
6.
Indkomne forslag
7.
Eventuelt.
Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være
bestyrelsen i hænde senest den 17. februar 2005.
På valg er : Lars Nielsen, Finn Herlev, Anders Kjeldsen og Thomas Herlev.
Alle er villig til genvalg.

Ordinær generalforsamling
B-74 Støtteforening
Der indkaldes til ord inær generalforsamling i B- 74 Støtteforening
til afholdelse
Torsdag den 24. februar 2005 kl. 20.30 i klubhuset.
Dagsorden ifølge vedtægterne :
1.
Valg af dirigent
2.
Beretning om foreningens virksomhed
3.
Fremlæggelse af regnskab
4.
Valg af bestyrelse
5.
Valg af revisor og - suppleant
6.
Indkomne forslag
7.
Eventuelt.
Forslag som ønskes behandlet pa generalforsamlingen skal være
bestyrelsen i hænde senest den 17. februar 2005.
Pa valg er: Per Jensen , Jens Kristian Hjorth og Søren Fæster. Alle er
villig til genvalg.
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Noget at tænke over ved baren ...
Der var engang en \'elkendt ol,
som skiftede etiket.
Og det betød, at mai,•tm nu
forandredes komplet
Man smagte og rnrderede.
Man talte efter tur:
en fandt dens smag for fyldig,
og en anden fandt for sur.
En fierde fandt: den ringere,
en femte: Alt for sod.
Og ingen af dem nod den
som den ol. de forhen nod.
Og alle rar enige,
når man sa1: pro\' og sl-11!
Al det ilwertfald ikke
\'ar den goe, gamle ol!
lier kommer konklusionen,
som jeg ganske roligt sætter:
De fleste drikker ikke øl.
De drikker etikketter!

Og man behmer ikke,
r.ere fodt som filosof,
fordi man kender forskel
pa en Tuborg eller Hof.
Den store forskel mangler,
som imellem nat og dag.
Dog er ,; nogle stykker,
som tror blindt pa rnæs smag.
Men hu kat for man drikker,
ser man flaskeru; etiket.
Det hjælper p< rnrderingen,
som nu bliler g:mske let.
Men fik man kun syv driiber
skænket i et fingerbol,
5J 1ar det sikkert vanskeligt
at gætte h1ilken ol.
Og folk ur fejl h\'er anden g;mg,
~;1fremt dl' bare gætter.
De lle:.te drikker ikke ol.
De drikker etiketter.

Jeg pro\'ed altid oliet,
når jeg skifter land og b}:
Og hrnr jeg end er hamet
med bil og båd og Ily,
der smager jeg p landets ol
pany, p ny, pa ny
fra mori,oenol pa gaden
til godnatøl i min py.
Alrerdens gode tilbud
bor nL'Ul ikke 1ise l)"g.

I Belgien har m.'Ul mai11,oe ol
Mindst tp-e gai1ge ti.
Jeg smagte p de fleste,
for at se h\'ad jeg lm li.
Jeg fandt mit danske sindelag,
Som nemlig I deri:
jeg hmgang fik læn~I
efter Carbberg; Bryggeri.
Jeg drak dog forst en Jupile~
en Maes og en Trappist
Men det \'at dog den danske øl,
jeg samed forst og sidst.
De fleste skatte, 1-ed man nok,
fortærer rust og mol.
Men næppe dog den dybeste:
min læn~l efter ol.
Jeg foretrækker Carlsberg
men kan og;3 li' dens fætter.
Jeg drikker nemlig ikke ol.
Jeg drikker etikketter.

Dog er det min erfaring,
at man samer hjemligt bl}g.
Jeg ni,-er mellem nat og dag,
solguld og måneol.
H1-ert land har ine fortrin,
men 1i har den bedste øl.
Nu be'r jeg om den samme,
fra jeg lander til jeg letter.
Jeg drikker nemlig ikke ol.
Jeg drikker etikketter.

å

Bygma

Silkeborg Tømmerhandel A/S
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J..ibll AT ~J'.b.. TTh.
I llALh.f'.bbJ2.h.N

Db..N 25. fb_BQ.UAQ.
For den aften er der belgisk ølsrnagning i
klubben .
Der vil først være et oplæg om belgisk øl: .
- Hvordan det bliver brygget på de forskelUge
munke klostre rundtorn i landet.?
- lidt om øllets historie ". og derefter går vi til det
mere seriøse: Selve smagningen .
Der vil blive budt på 8 til IO forskelUge øl fra dette
fremragende øl-land. Mens vi smager på øllet, vil
der blive rig muUghed til at snakke om dem(altså
øllerne). filtnelding samt pris på denne herUge
aften hænges op i klubben .
Husk at øl er godt, og belgisk er rigtig godt.

Skål
Nymann

Alkoholpolitik - skal vi have sådan en i 874?
Hrorfor stille det spørgsmru? Vi har det da fint
med m den alkohol bli ver kon sumeret i
klubben!!
Spørgsm let kom frem på sidste bestyrelsesmøde da, vi gennem et brugem1øde for brugere
af Silkeborg stadion blev konfronteret med,
at nogle personer mener. at der er et problem
med berusede personer, der kører fra 874
klubhus i bil.
Det er selvfølgelig et problem, hvis det er
sandt, da der ingen undskyldning findes for at
køre bil i beru et tilstand.
rsagen til at dette kommer frem kunne
stamme fra at der jo ofte nydes alkohol i
IJubben og at der samtidig ofte er trafik til og
fra klubben. Dette betyder selvfølgelig ikke
at disse forhold kombineres, men vi er nødt

til at bringe problemstillingen p banen.
Vi har i bestyrelsen debatteret emnet og har
konkluderet at vi ikke mener at en alkoholpolitik er nødvendig at definere på nuværende
tidspunkt, men har samtidig og. å erkendt at
vi ikke kan være sikre på at der ikke køres fra
klubben i beruset tilstand.
Vi vil derfor fra bestyrelsens side henstille
til at man stopper personer der har til hensigt
at køre i synlig beruset tilstand og hjælper
personen hjem p. anden vis. Det er ikke kun
den enkelte der har noget at tabe ved at køre i
beruset tilstand, sandsynligheden for en ulykke
der indblander andre er væ entligt forhøjet ved
kørsel i beruset tilstand.
Det ville være ærgerligt for alle hvis en
sådan situation skulle opst ...
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VM I 13ÅL()
Lørdag den 8. januar var vi indbudt
til det arlige indendørsstævne i Søholt
Hallen.
Der var tilmeldt 75 personer. Det i
sig selv er jo indikationen for en
rimelig succes . Aldersspredningen
var lige fra 1 3 år( Daves Alexander)
og lige til oldefar Søren Fis.
Så der var plads til alle.
Arrangementet var som sædvanlig
bare pisse godt. Der var sagar sort
dommer på til kampene. Tidstagere
var der også nok af. Så de hyggede
sig også. Kampene var sat til 10 min.
1 0 meget lange minutter for mit
vedkommende. Men jeg har en teori
om,at det var noget med luftfugtigheden i hallen.
Der var foretaget hemmelig lodtrækning til holdene. Jeg havde æren
af at være på hold med :
Morten Herlev. Sammenlagt havde
han 281 skud på mål, og scorede vist
også en gang.
Unge Jonas. Han kunne løbe og
teknikken var noget bedre end min .
Lal. Han giver aldrig op, men var
bedst som udskifter.
Klaus Kjærsgård . Fantastisk hold
spiller. Var pa mal en gang og blev
smidt ud.
Mig selv (Fubs) . Forstuvede foden,
da jeg sprang over banden for første
gang.
Onde tunger ville vide, at Kjærsgard
og undertegnede ikke måtte være pa
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Tak for det Høstrup. Det kommer
til at koste dig .
Men herefter kom der gang i pool
bordet. Der var mange stød vi ikke
havde set før. Men nogle vandt og jeg
gjorde ikke .
Mange øl senere vendte jeg snuden
hjemad . Jeg lugtede af meget højt
humør og prøvede at overbevise fruen

og mine fortrædeligheder. Men jeg er
ikke helt sikker på at hun forstod hvad
jeg fablede om .
Men alt i alt et skidegodt arrange
ment og speciel tak til Mørch for den
store indsats .
Jeg ser frem til næste ar, hvor
Kjærsård og jeg agter at toppe .
Fubs.

samme banehalvdel pa samme tid, da
hallen ville tippe.
Af uforklarlige arsager gik vi ikke
til slutspillet. Det kan kun skyldes
tilrettelæggelsen af stævnet. Sa fa lige
lavet det om til næste ar.
Desværre fik stævnet en lidt kedelig
afslutning da Claus Nymands hold
vandt. Hvis der er nogen der ikke skal
vinde, ja sa er det ham. Han er den
dårligste vinder jeg kender. Heldigvis
var min søn , Mads, med pa holdet.
Så lidt ære kom der til familien.
Der var gavmilde præmier til både
vindere og tabere i finalen.
Efter alle disse sportslige udfoldelser var der dømt hygge i klubben.
Der var bestilt kæmpe pølsebord, og
folk lod til at kunne lide det. Der var
rigeligt med mad, men der blev gået
godt til makronerne.
Da Peter Villadsen var forhindret i
at deltage med hans berømte musikshow, var der arrangeret Afrikansk
lotteri. Og det var hge hvad det var.
Præmierne (sponsorgaver
tak for
det) var flotte .
Jeg var heldig at vinde tre gange.
Jeg stod bag baren, og mine præmier
blev lagt på bordet bagved .
Ole Høstrup var præmiehandlanger
for Mørch . Høstrup mente abenbart
ikke Jeg havde fortjent at vinde nogle
præmier, så han udloddede mine
vundne præmier en gang til!!!!!!!!!!!
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I skær-et fr-a
en§aa
En uhøjtidelig snak med B74's første formand
og nuværende æresmedlem:
Niels Jørgen Baastrup Nielsen
Niels Jørgen Baastrup Nielsen skal
ganske vist tænke 30 ar tilbage i tiden
for at huske, hvordan det hele
startede, men det er heller ikke det
store problem.
- Thjaa vi var jo nogen fra bil branchen og reklamebranchen, der
mødtes 1 Søholt hallen hver lørdag for
at spille lidt bold. Sa blev det forar
og sa skulle vi jo ud, siger Niels Jørgen
Baastrup Nielsen, der udmærket
husker, hvordan man i starten plan kede den over hegnet til stadion og i
de mørke timer lavede lysbane med
lyset fra et par parkerede biler.
- Jo, jo - det var jo derfor "Hønse"
kom med, han havde en Saab med et
knippelgodt lys, griner Baastrup, den gang hed stadioninspektøren
Knudsen, og han låsede af over det
hele. Men vi kravlede over, og Keld
Herlev havde bade højden til at na el
skabet og uddannelsen til at sla lyset
til i hvert fald ind til der ogsa kom
las pa lysskabet.
Ah, jo det var en barsk start for B74,
hvis spinkle basis af en lille handfuld
boldglade drenge måtte trodse
mange farer for at dyrke deres sport.
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Et besøg hos stadsgartner Poul Mortensen blev starten pa det hele.
Vi kunne godt få lov at spille pa
stadion, vi skulle bare lave en klub.
Først troede vi, at vi ikke behøvede
at være flere end den snes spillere, vi
var. Men den gik ikke. Mortensen forlangte at klubben skulle være aben
for alle.
Under Tagskægget pa Hjorten blev
B74 stiftet med Niels Jørgen Baastrup
Nielsen som formand og med med lemsnummer l. Det kneb i starten
med at stille to hold til JBU's serie 6,
og kontingentet var med til at holde
Hjorten på ret køl.
- Tingene har jo spredt sig som
ringe i vandet. Kammeraterne tog
deres kammerater med, som tog
deres kammerater med, og sa er det
gaet stærkt siden. En af de lidt mere
pudsige ting 1 vores vedtægter er, at
vi ikke har og aldrig har haft en
træner i 874. Der er en holdleder og
et UK, der udtager holdet, men som
de fleste ved, sker det ret uhøjtideligt.
Baastrup Nielsen har 1 flere om
gange været inde over bestyrelses arbejdet 1 B74 bl.a. som kasserer 1
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støtteforeningen og en overgang som
kasserer i både støtteforening og
hovedforening.
- Somme tider er der måske nok
en lille tendens til "Tordenskjolds
soldater", men i det store og hele har
medlemmerne været flinke til at tage
en tørn med også ved skrivebordet.
874 lejede sig ind i gymnastik foreningens hus - kælderen- nærmere
bestemt "Sumpen", og det er på dette
punkt, at adskillige hærdebrede mand folk i medlemsskaren vil få duggede
øjne og grøde i stemmen, men både
gymnastikforeningen og Sumpen er et
overstået kapitel. Et anpartsselskab
købte den nuværende domicil, og
efterhånden som klubben voksede,
købte den selv anparterne hjem.
- Som Steffen på et tidspunkt sagde:
"Det har sgu grebet om sig", fortæller
Niels Jørgen Baastrup Nielsen, der i dag
ikke mindst nyder godt af veteran aftener om mandagen "selvom gen nemsnitalderen er hurtigt faldende de unge har fået øje på veteran aftenerne også".

Redaktionen malle langt
ti/hage i arkfreme for at

finde et foto af 874 °.1
før.He .fomumd.

Ørnsø Døgn- og
Nærbutik
Gje øvej 1, Silkeborg
Telefon 86 81 36 00
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ør-ande 3() år-s iubilæumsfest

Det afgående festudvalg havde valgt
at sige tillykke med de 30 ar til 8- 74,
ved at afholde et fantastisk brag af
fest i lunden. Medlemmerne var selvfølgelig med pa ideen, og rekord
mange, nemlig 200 festaber, var med
til atgøre aftenen fed på den gode
måde.
Alt var i orden lige fra starten af.
Bordpynten, og udsmykningen i det
hele taget, (en særlig stor tak til fru
Jane Sko) gjorde, at stemningen var i
top, så snart man havde stemplet ind.
F og Mørch hyggede sig på vanlig
halvsnalderet vis på scenen, og der
blev grinet og buhet af de 2 aldrende
medieludere.
Formandens jubilæumstale kaldte
denne gang både på latter og tårer.
Latter pågrund af hans håbløse "B
74 poisi" (og hans tale i det hele
taget), og tårer, da han takkede
Jørgen Risvig for alt hvad han gjort
for vor lille klub.Jo, det var flotte
mindord, til en mand, som desværre
alt for sent, blevudnævnt til æres
medlem af den klub, som i et godt
stykke tid, var hans andet hjem. Men
en smuk og mindeværdig tale af Finn,
som bare kan det pis!
Maden var ogsa et kapitel for sig
selv! B- 74s svar på De 3 Tenorer,
nemligkokketrioen Fæster, Køb manden og P. Villadsen, diskede op
med 3 rettermad, som ovenikøbet
smagte overraskende godt. Selvom
Købmanden var involveret, var det
overhovedet ikke har i maden sa tak
for det!
At B 74 ogsa tænker på andre end
sig selv, beviste vi, da der blev afholdt
lotteri over en signeret Henrik "Tøm-
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rer" Pedersen - Bolton trøje samt en SIF
trøje med alle Superligaspillernes
autografer pa. Dette indbragte hele
5000 kr. Disse penge gik, stik mod
enhver kasserers ønske, til Folke kirkens Nødhjælp, som havde landsindsamlig i netop denne week- end.
Men så varsamvittigheden da også i
orden, sa tæt pa jul.
Og apropos jul, ja, sa er hr. Peder
Kristensen jo blevet direktør for
foreningen bag hjuldamperen Hjejlen!
Dette faktum mente Festudvalget
skulle (mis)bruges, så derfor havde
de hyret hr. PK, samt 4 kække
ungersvende i matrostøj til at frem føre Admiralens Vise fra operetten
Pinafore.
PK selv, var selvfølgelig iklædt en
regelmenteret admirals uniform,
mens han på scenevant vis, mimede
og agerede sig gennem Jørn Reen bergs sang, med de 4 knap- så- let
matroser som kordrenge. Lad mig
bare sige: det kan ikke beskrives, det
skal opleves! Der er 12 point fra B 74
til PK Og Matroserne Fra Helvede.
En anden gruppe, som far fuld
pointhøst, er Dance 2 The Music.
De var udset til at få B- 74erne ud på
dansegulvet og svinge de rustne
træben (hvis der da er noget som
hedder det), og det gjorde de så!
Salen sydede og kogede så snart de
spillede det første nummer, og
gulvet var først tomt efter det sidste,
sa tak til Thomas Borghus og Co. for
en fænemonal afslutning på en rigtig
god fest.
Eneste minus var, at vi var pålagt
at lukke kl. 1, og det var jo desværre
alt for tidligt! Men mon ikke festen
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fortsatte pa de andreværtshuse rundt
om i Silkeborg? Det gjorde den i hvert
fald om søndagen ude i klubben, så
godt man havde fri om mandagen.
Her til sidst skal der lyde et stort tak
til det afgående festudvalg, for mange
gode B- 74 fester igennem de sidste
mange år. Jeg kan stadig ikke huske
en eneste darlig fest, de har haft deres

sma fede fingre i, men pa den anden
side, kan jeg heller ikke huske ret
meget fra nogen af festerne! Det
bliver noget af en arv at løfte for det
nye festudvalg, men det skal også
blive spændende at prøve noget nyt,
sa vi glæder os allerede til det nye år,
det nye festudvalg og afslutnings festen den 29/10 - 2005.
Mureren

Ripostens society-life-redaktion interviewede en lang
række af de glamourøse megastars, som var modt
frem til årets"absolutely-must-party". Desværre blev
notaterne væk under festen, så læserne må nøjes med
denne fotopræsentation.
RIPOSTEN - BAGJULSNUMMERET 2004-05

13

Fotografiske
fragmenter fra
etbragaf en
j ubi\æumsfest

Fan•exårde11 /e1•erede fe.\({yn·ær/..eriet.

Admiral PK med kor.\ og ba11d og

Et lys ,qår op for
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l~ffe.

r od .fil.. (!/ 1i/\/..ud 1il pemimm1p.1pari11ge11 i
Lolwlspareka1w11.
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Fæuer fil.. øje på .fotografen og .fik
frem .1tt11111111•1 et 1mil"
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.~ 1je mer
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De11 glade
1•i11der af
Tømrer-trøje11:
S1111e.
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... og Jll gjaldede de
rf>de.\ J/ag.wmg.

"

Jul søvej 74 . Sejs 8600 Silkeborg

MAD UD AF HUSET
Hjemmelavede pølsespecialiteter

TLF. 86 84 64 24

f\

ØSTJYLLANDS

+ HESTEPRAKSIS
vi Ole Sonne

TELEFON: 40 45 11 61
Nymand erobrede
~trah damegufret."
>

"Of( forlod det fønt. dll denne person
1·enligt og difJ/omatfak gjorde det klart, at
fest og har lukker til den på forluind
fa.ftsatte tid. Bmta!.1!
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