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Bakke-Grillen
Århusbakken
Åmusvej 52
Telefon 86 82 22 45

''

~1
I
Dansk Arkitekt- & Ingeniørkontor af 1945 A/S
Ballevej 2A
Telefon 8682 2499 - Fax 8680 3818

KAJ JØRGENSEN
Mariehøj Murerforretning
Solhøjsvej 11 • 8600 Silkeborg

_KlsZ

TIKKEN
18

RIPOSTEN • DET STORE JULENUMMER 2005

Alt murerar1>ejde udføres
Nybygninger • Tiibygninger • Reparationer
Storm- og forsikrlng..Uder • lso-kam

. .7'ie/lltf
<Ltt/'<M·
7

( /C/7 1 <
./
' / I lf/N,•//ll~/llfet

Nygadc 26A
8600 Silkeborg
Tlf. 86 82 24 50

40291411-86811504
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Julen stunder til med gløgg, gaver og guldspray. Men midt i det materielle ræs kan det være af stor vigtighed at huske pi, at julen ikke
kun er Fætter BR's, Dansk Supermarkeds og fitnesscentrenes fest.
Julen rummer faktisk et dejligt budskab om fred, næstekærlighed og
mellemfolkelig forstAelse - præcis som tredje halvleg i 874 fristes
man til at sige.
'
Efter Jens Werner er tiltrAdt som direktør i Ny Silkeborg Kommune
er det giet op for redaktionen, at vi ogsA har en imellem os der er
stand til at drive det vidt, og vi har sat vores dybdeborende'reporter
til at se de historiske arkiver igennem for at finde ligheder mellem
Jesus-barnet og Jens Peter-skarnet.
. Helt sensationelt vendte vores medarbejder tilbage med dette utrolige dokument, der mere end antyder en hidtil hemmeligholdt forbindelse mellem det, der skete i en stald I Betlehem i Ar o og det, der
med jævne mellemrum finder sted i 874 Ar 2005 e. Kr.

OG DA ØLKUSKENE HAVDE FORLADT DEM
og var vendt tilbage til humlen, sagde hyrderne til
hinanden: 'Lad os gJ ind til Baren og se deC som

er skeC og .som sekretæren har forkyndt os. •

OG DA DERES RENSELSESDAGE EFTER SUMPELOVEN VAR FULDKOMMEDE, bragte de ham
op til Rådhuset for at fremstille ham for borgmesteren, for som der er skrevet i Klubbens Lov, at alt
mandkon, som åbner modstanderens forsvar. skal
kaldes helligt for Herren. Og for at bringe offer efter
det, som er sagt i Klubbens Lov: Et par Carlsberg
eller to gronne Tuborg.

i'

Thi s§/edes skriver evighedsstudenten Lodahl:

B74's juleevangelium
OG DET SKETE I DE DAGE, at der udgik en befaling fra Formand Finn om at holde folketælling i
hele klubben. Det var den første folketælling, mens
Mureren var bogholder i Sumpen. Og alle drog af
sted for at lade sig indskrive, hver til sin barstol.

'frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en stor glæde,
som skal være for hele folket: I dag er der ansatjer
en frelser i Silkeborg; /Jan er kommunaldirektøren,
Herren. Ogdetteertegnec lfJr:lskalfindeetskarn,
som er bøvet og ligger og kryber rundt~

OGSÅ FUBS DROG op fra byen Funder ved Ikast
til Silkeborg, til Sjæfens Bar, som hedder Sumpen,
fordi han var af Jensens hus og slægt, for at lade
sig indskrive. Og mens de var der kom tiden, da han
skulle betale; og han betalte sin regning, den første
i måneden, og svøbte den og lagde den i en lomme,
thi der var ikke plads til den i tegnebogen.

OG MED ~TVAR DER SAMMEN MED ENGLEN
EN HUMMELSK HÆRSKARE, som lovpriste Gud
og sang:

DE SKYNDTE SIG DERHEN OG FANDT MORTEN OG FUBS SAMMEN MED SKARNET, som
lå og krob rundt. Da de havde set det, fortalte de,
hvad der var blevet sagt til dem om dette skarn, og
alle, der horte det, undrede sig over, hvad veteranerne fortalte dem; men Morten gemte alle disse
ord i sit hjerte og grundede over dem. Så vendte
veteranerne tilbage og priste og lovede Gud for
alt, hvad de havde hørt og set, sådan som det var
blevet sagt til dem.

OG SE, DER VAR EN MAND I BAREN ved navn
Soren Fæster, og denne mand var færdig og gudsflygtig og forventede at se Ib Sam tørste, og den
Købmandsånd var over ham. Og det var varslet ham
af den Købmandsånd, at han ikke skulle træde ud
ad klubhusets dor. førend han havde lugtet Werners
After Shave. Og han kom af egen drift fra Fjernvarmeværket; og idet Fubs-brødrene bragte Skarnet
Jens Peter ind for at gøre med ham efter Lovens
Skik, da tog han ham på sine arme og priste Gud
over Billardbordet og sagde:

'Herre! Nu lader du din tjener fare i fred, efter dit
ord Thi mine cjne har set din frelse, som du beredte for alle fodboldholds Jsyn, et lys tilat oplyse
AGf'erne og en herlighed for dit folk pJ Soholt. •

'Ære være Gud i det /Jojeste og pJ
væggen over billardbordet!
fred til mennesker med Guds velbehag!'

I DEN SAMME EGN
VAR DER VETERANER,
som stod ude ved banen
og holdt vagt over deres
hold. Da stod Werners
sekretær for dem, og Werners herlighed strålede
om dem, og de blev grebet af stor frygt.
Men direktionssekretæren sagde til dem:

20

OG DA DE HAVDE VÆRET FULDE I OTIE DAGE,
og Werner var i fuld gang med nedskæringerne, da
blev hans navn kaldt Jens Peter, som han var kaldt
af Mor Åse, for han blev undfangen i Moders Liv.
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~4wieMænd
~U'epvde,

Fæster,

M011B? og !lmno

.. og de linder et
si'am, som er
/Joæt og ,{w'er og
hybermildt'

/oran ihb/Jt/se( 11//0r
de .o/d:>~rSanne med
atla/de pJ llt/nden,
som ses t/dell /or
--~~~~~~~~~-----~~~~~~_.

b1U'edet.(Modelfoto)
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OG SVEND OG BRUNO UNDREDE SIG over
de ting, som blev sagt om ham. Og Søren Fæster
velsignede dem og sagde til Svend Dellepude:

OG DA DE SÅ HAM, BLEV DE FORFÆRDEDE, og
hans broder sagde til ham: "Skarn! Hvorforgjorde

OG DER VAR EN PROFETINDE, Sanne, Fanklubbens Datter, af Askebægerets Stamme; hun var
meget fremrykket i alder, havde levet syv år med sin
Mand efter sin Jomfrustand og var nu græsenke, da
Sjæfen ikke længere nod vejrlig, og hun veg ikke fra
Baren, tjenende Gud med altervin og kaffebonner
nat og dag. Og hun trådte til i den samme stund
og priste sin Hund og talte om den til alle, som forventede SIF's forlosning og forbliven i superligaen.
Og da de havde fuldbyrdet alle ting efter Werners
Lov, vendte de alle tilbage til deres egne tv-skærme.
Men Hunden voksede og blev stærk og fuld af
visdom, og Guds Nåde var over den.

OG HAN DROG NED MED DEM og kom til Klubhuset og var dem lydig, og hans broder glemte alle
de øl. han mente, han havde til gode. Og Jens Peter
forfremmedes i visdom og alder og yndest hos Gud
og de andre mennesker, der fra væggen over billardbordet lader deres åsyn hvile trygt og kærligt
over den udvalgte flok ved alteret i Sumpen.

du sJledes imod os? Se, fubs og jeg har ledt efter
"Se, denne humlevæske har bragt mange i 814 dig med lommesmerter."
til fald og Opre;sning og er et tegn til, atjeg 1He
Og han sagde til dem: "Hvorfor ledte I eftermig?
vil imodsiges. Ja, ellers skal ogsJ din egen sjæl et Vidste I ikke, at jeg bor være 1Viggos nærhed, at
sværd gennemtrænge for, at min hjernes tanker han ikke gorskadepJ sig selv? "Og de forstod ikke
skulle Jbenbares. "
det ord, som han talte til dem.

m~

MALERNES
ANDELS-FORRETNING

MALERARBEJDE af enhver art
UDLEJNING AF LIFT
Tlf. 86 80 30 88
Telefax 86 80 30 89

TIETGENSVEJ 30 . 8600 SILKEBORG

Kiide:
Lukasevangeliet, kap. 2, vers 1-52 - se selv efter...

OG WERNERS FAMILIE DROG HVERT ÅR Til
VM I BOLD i Soholthallen kort efter julehøjtiden.
Og da hans hold var bleven nummer tolv for femte
år i træk, og man efter højtidens sædvane havde
tilendebragt mobningen, blev Skarnet Jens Peter
tilbage på Søhelt, medens de drog hjem ... og hans
arbejdsgivere mærkede det ikke.
Men da de mente, at han var på sit kontor. gik
der flere dage, inden de ledte efter ham iblandt
journaler og kryds-og-tværsblade.
Og da de ikke fandt ham, vendte de tilbage til
Søholt og ledte efter ham. Og det skete efter tre
dage, da fandt de ham i Soholthuset, hvor han sad
midt iblandt ligaspillerne og både hørte på dem og
adspurgte dem. Men alle, som hørte ham, undrede
sig såre over hans forstand og svar.

pub
Bindslevs Plads 18
8600 Silkeborg
Tlf. 8681 1969

, c ~ Silkeborg Tømmerhandel A/S
Bygma

Irvin Pedersen
lier er/Jet/iset Oet11.fo:les
f'ressebvreavets paparau4btogral
/apen ,P/ovg under et wgtgt
lommvælt Wl'-mode at hæ~
'lens Weme/J /Jerlg/Jeft
som strJWe omfn/Jg llam ".'
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Ejendomsmæglerfirma
Ansvarlig Indehaver:
Jrvon Pedersen, statsaut. eiendomsmægler
Frederiksberggade 14
8600 Silkeborg
Tit. 8682 6600 . Fax 8682 2909
www.nybolig.dk
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HVEM SKAL JEG
TALE MED??
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Marienlundsvej 338
Tlf.: 86 81 53 57
silkeborg @b74 .dk
www.b74.dk

Christian Simonsen
Skovtobervej 24

86801391
Formand Finn Herlev
Aabenraavej 83

86800605
herlevOoncable.dk

Nastformand
Claus H. Jensen
Funder Bakke 42

868013 91
K a - Per H. Jensen
Frederiksberggade 56 sltv.
30 526993
pJensenOarrownordlc.com

8682 45 36
thomas.herlevOcity.dk

K.._er Lars Nielsen
Ægirsvej 10

Anders Simonsen
Hattenæsvænget 2

868442 92
ads Ohammel-fum/ture.dk

Jakob Nymark
Sjællandsgade 28

Thomas Jensen
Vestre All6 34
86 80 05 49
th/Osd.dk

Kresten Knudsen
Frejasvej 2
86 82 62 53

John F. Jensen
A. Andersens Vej 228

Ågade 24

86 81 6517

Søren Finter
Knudsgade 10
86811941

Holdleder. serie 3.·
Kent Sørensen

30 53 36 56 86 82 77 13

Kapnfo~eveJ

Anders Simon sen
Hattenæsvænget 2

18

8684 5804

868442 92

Holdleder, serie 5, 1:
Jakob Nymark
Sjællandsgade 28

Anders Kjeldsen
Dalgasgade 37

868031 60

86 8245 36
Holdleder, sef/e 6. 1:
Lars Jacobsen
lller Byvej 11, 8643 Ans
87 7086 86
spttsbergOpost.tele.dk

Lissa J uul
Vestre Alle 34

868005 49
1-juu/0 /yskebank.dk

Holdleder, serie 6.2;
AsgerSøvso
Baggesensvej 16

289658n

8682 0302

Sportschef
Jakob Nymark
Sjællandsgade 28

Claus "Nymand"
Mikkelsen

8680 1567

30 53 36 56/86 82 n 13

Kenneth Pedersen
Egeall6 171

Kim Kristensen
Chr. Fisehers Gade 11

60170886

868022 08

Thomas Herlev
Peder Nielsens Vej 1O

Anders Simonsen
Hattenæsvænget 2

868245 36

86 84 42 92

Claus H. Jensen
PeterTougaard

Layout: P&ters P&n
, . _ Lodllhl
86 82 34 19 / 86 82 48 11

7514 15 54

peterOps-prøsse.dk
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Klubhus

Rune Sejr Jørgensen
LySbrohøjen 1o

Stephen Knudsen

86 81 977314088 28 32

86803908 ~

86828139

RSJObec.dk

Kresten Knudsen_~
Frejasvej 2 d\1~~

Jena Kristian Hjorth

86 81 65 17

Thomas Herlev
86 824536

I

Jonas Herlev
Aabenraavej 83

86801567
Tryk: Silkeborg Bogtryk

Peter Villasen
~
Drechselsvej ~ ~

Webmaster:

Y,1 f:li fl f:f

REDAKTION
nymOprlvat.dk

Vet1>rmwfd 7 numd~

86826253 ~ ••

Chefredaktør Claus " Nymand" Mikkelsen
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Jakob Nymark
Sjællandsgade 28

$frie 3. 5 & 6

PrebenNlel~

WPØSlllEN

86 82 75 88

86 82 53 02

Festudmlget

Oldbovs

86 818730

Anders Kjeldsen
Dalgasgade 37
8680 31 60

Jens Kristian Hjorth

n

Komvænget 118

Stephen Knudsen
Sanatortevej 14

868281 39

l)amea "de/in

Holdleder. serie 5.2:
Thomas Herlev

karlnoglarsOhotmall.com

/akob.nymarkOprlvat.dk

L A-crlefim i kælckm1

30 53 36 56 / 8682
n13

claus./ensen Osllkeborg.dk

86 82 75 88

30533656/8682n13
Formand Chr. Simonsen
Skovtobervej 24

Thomas Herlev
Peder Nielsens Vej 1o

Morten Rlsvlg
Tyttebærvej 358
8684 55 57
morlOtdc.dk

86814806

Støtte orenin en

chrlstlan.slmonsen Omall.tele.dk

UK

25 110353
Finn Herlev

86800605
Morten Rlsvlg

86845557

Kamn[ordeler
Thomas Herlev
868245 36

Husk at meddele
adresseændring eller andre
ændringer/tilføjelser
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Ordinær generalforsamling i 874
Der indkaldes til ordinær generalforsamling i B74 Silkeborg
til afholdelse
Torsdag den 23. februar 2006 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 på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest den 16. februar 2006.
På valg er : Morten Risvig, Thomas Jensen, Claus Jensen, John F. Jensen
og Kresten Knudsen. Alle undtagen sidstnævnte er villige til genvalg.

Ordinær generalforsamling i
87 4 Støtteforening
Der indkaldes til ordinær generalforsamling i B74 Støtteforening
til afholdelse
Torsdag den 23. februar 2006 kl. 20.00 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 på generalforsamlingen skal være
bestyrelsen i hænde senest den 16. februar 2006.
På valg er: Christian Simonsen og Stephen Knudsen.

Kan det da blive ved?
Man spørger sig selv, og år efter år må vi heldigvis svare "Ja i B74
kan det".
At vi fortsætter med at vokse er naturligvis et tegn på, at flere
og flere kan li' den måde vi driver fodboldklub på. Det er vi både
glade for og stolte over. Vi kan også selv godt li' os.
Det ser ud til, at vi har ramt en guldåre på Silkeborg Amtsgymnasium . I næste sæson tager vi imod endnu et kuld unge mænd, som
ønsker at spille i B74. Erfaringerne fra de foregående to sæsoner
skræmmer ikke - tværtimod gør de os forventningsfulde. Vi glæder
os til at se flere unge med 74-trøjen på.
Det er imidlertid før sket, at en ballon revner med et ordentligt
brag. Det sker oftest, hvis man bliver for overmodig eller kæk
(som Mørk ville have sagt). Det håber jeg ikke, vi bliver i 674. Vi
skal være ydmyge over vores succes. Gøre os klart, at der kommer
udfordringer, som skal løses for at klubben kan overleve.
En af disse udfordringer er risikoen for, at Stadion bliver omdannet
til boligområde. Med et slag kan hele vores eksistens være truet.
Den situation må ikke ske, men vi bestemmer desværre ikke selv.
Derfor er det vigtigt, at vi hele tiden gør opmærksom på vores eksistens. Det gælder bestyrelsen, men det gælder også det enkelte
medlem. På vores arbejdsplads, i det politiske system, på gader og
stræder. Alle steder skal vi fortælle, at klubben - med byens største seniorafdeling - ikke bare kan flyttes. Ikke SKAL flyttes.
Ud over stor tilgang af spillere - og dermed endnu et hold i næste
sæson, kan vi glæde os over en god økonomi og ikke mindst mange unge, som er parate til at føre klubben videre ind i det næste
årti. Vi har efterhånden organisationen på plads. Vi er parate.
Godt gået 874.
Og godt nytår til alle 74'ere med samt familie.
Mange tak for 2005, som bragte os så meget. Ikke mindst glædede
jeg mig over, at det nye festudvalg bestod den svære prøve. Det
lover godt - også på den front.
Det var bare det jeg ville sige - hej.

ff
2
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Nyt servicetiltag for
B74's medlemmer
ks99 Danmarks aldstt

MINIGOLF
Smukt .beliggende ved

Gudenåen

Erling Fisker'seftf.
vllemrermest0<

I: ''41 •l i'Z·1iJ :r;1 Jj\ 94tll I

fU8UMOSIYIJ M · IJIWRUP
IU.16 l i n " . llL ru. JOl1H77

Aksel Lorentzen
Oytxla1$119j 19
8600 Sollceborg

/lllk a ft .,,.,. Jll//

Aff""Oala' 17/,f

Mobll 244 1 0220
Prrvatll8x. 8685 • 565

®
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For at efterkomme den kraftige efterspørgsel har B74 som et nyt tiltag
opgraderet tre sardindåser til SER·
VICEVOGNE (fremover kaldet 1,2 &
3). Uanset vind og vejr vil der dagligt
holde en eller to af disse vogne foran
klubbens hovedindgang. Vognene
vil dække tidsrummet 6.30 til sen
nat. Skulle der en sjælden gang ikke
holde en servicevogn foran klubben.i
så fortvivl ikke. Der er altid en pa
vej, netop for at servicere dig med
drikkelse, hundesnak eller en tur på
"losseren".
Skulle servicen mod alt forventning
ikke svare til dine personlige ønsker,
kan du ifølge klubbens kørselsreg -

lement starte egen kørselsservice §
- dog uden ret til at parkere foran g
hoveddøren. Du skal i disse tilfælde ~
forvente at skulle møde i klubben flere ;;;
gange dagligt, uanset dine andre ~
forpligtelser. I disse anliggender ydes
der ikke kørselspenge, men ret til at
nyde dugfriske drikkevarer ad libitum
i klubben samt at måtte afsynge
køresangen (Re-Sepp-Ten) :

f

Som de store tykke tumper
kører vi altid rundt og sumper
har bizzare kørevaner
ved Silkeborgs Stadions baner.
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Fra p~lidelig kilde tæt ved klubben
forlyder det, at en SERVICEVOGN nr.
5 skulle være under udvikling.
Vedkommende person (navnet er alle
bekendt, dog ikke af undertegnede),
udtaler til ~rsbladet RIPOSTEN:

For de uoplyste - og dem der måtte
ønske det - er kørselsreglementet
her i uforkortet udgave:
Reglementet siger, at bilister der
ønsker optagelse som servicevogn-fører skal besvare følgende
spørgsmål:

"Det vil være af stor moralsk betydning om denne servicevogn m~tte
køre med storskrald - tingene skal
ligesom passe sammen, ik'? " udtaler
ovennævnte person og vrikker lidt
med hovedet.

1. Hvor er 1eg ?
2. Hvad er tværsummen af O ?
3. Tegn en gris.

Julsøvej 7 4 . Sejs 8600 . Silkeborg

TLF. 86 84 64 24

Yderligere oplysninger vedrørende
opgavens løsning findes i folderen
"Hvad er min pligt, og hvor er mit
rat?" udgivet på forlaget: Rollator
Fahren auf der Autobahn .

Los Spindoctoren

ØSTJYLLANDS

f\

+ HESTEPRAKSIS
vi Ole Sonne

TELEFON: 40 45 li 61

~ llD lJl li ti\
bent e. andersen
aut. WS-lnetallatør • Blikkenslager
Estrupsgade 10 · Siikeborg ·Telefon 86 82 75 66

Ømsø Døgn-Nærbutik
Klar og tydelig eksponering er en substantiel ingrediens i klubbens aktuelt
implementerede servicevog11sko11cept. Køretøj 5 (til venstre) er her fotograferet
under en testkørsel, og det er nu op til logistiksjeferne, om storskraldsordningen
skal metages i koncepterne - eller om man gør som normalt: går fra dem.
6
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SPROG HJØRNESPARKET
.\f IeJ\lo ri Tom a

o l >arco. l 'rnl'er ilodo di , 'ap o li

Det er svært at lære dansk. Når man
nu hele sit lov har fået tudet ørene
fulde af, at man har en lille smule
sydlandsk udseende og har fået
skudt i skoene, at man ikke blev undfanget på normal vis, men derimod
rodet sammen i en skåret underkop
i en baggård i Napoli, så er det ikke
svært at sætte sig ind i, hvordan
andre 'ikke-racerene' danskere har
det med det danske sprog.
' En plajee siokolajeee fra Vestergajee' er åbenbart det silke• Modem

borgensiske synonym for et stykke ~
mundgodt fra Frellsen.
Men det er jo ikke kun den udprægede dialekt, der volder problemer. !
De sammensatte ord ligger heller
ikke lige til højrebenet. Bedst som
man tror, at nu har man fattet forståelse af ordet, så viser det sig, at
det er noget helt andet.
Prøv selv at læse nedenstående
eksempler, og sæt jer ind i, hvordan
det ma være, når man ikke er født
ind i sproget:

= europamesterskaber for superhelte

=bindemiddel til mindre gnaver/slimhindesekret fra
Manchester Unlted fan
• Hornslet =da Mozart alligevel Ikke ønskede trompeter I
'Den ufuldendte'
• Tru...1 =en underbuks I størrelse Large
• Muslim

• Genstand • udstillingsplads med sær1ig interesse for
arvelighedsforskere

• Robot = advarselssignal fra en otter uden styrmand
· Natur= kronometer som kan vise tiden fra kl. 23 til kl. 4
• Mell811'1 • en mandlig bagers forplantningsorgan

=
=
• Mullg =død ko

• l!lskov omfangsrig beplantning med lysende juletræer
• Forbyder mand der varmer op før den rigtige auktion

r

Så er der igen
VM i bold!
Den 7. januar 2006 har vi lånt

Søholthallens hal B
og vil fra kl. 12.30 til 18.00 (ca.) fornøje os med en

GOD GANG INDEFODBOLD FOR ALLE.
Det eneste, du skal gøre, er at tilmelde dig ude i
klubben senest den 20. december, sA Villa kan fA sat de
sædvanlige urimelige hold. Der vll som sædvanlig være
flotte præmier tit de 3 bedste samt det dårligste hold.
Det koster 70 kr., hvis du vil være til spisning i klubben
om aftenen (husk at skrive det pA tilmeldingen) og
sølle 50 kroner, hvis du kun vil spille bold. Du skal selv
tage tøj med, men har du mulighed for mAske at skaffe
et helt sæt til dit hold, vil det være super.
Vi mødes i hallen kl. 12 til regeloplæsning og velkomst.

Mørk og Villa

• Andet • den første I rækken af skræppende fjerkræ i Indelukket
•Ægte= utraditionel morgendriksblandlng
• Gn1vld identlflkatlonsmetode pi kirkeglrd
• Førte • tidspunktet lige umiddelbart før englændernes berømte
eftermiddagsdrik
• Hive • en bjørns fødesmerter om vinteren
• Blllletter danseglade baltere
• Kørelejllgh9d nlr man ligger pi gulvet I en 3 værelses med
kammer I en ordentlig brandert
• Ripost et medlem af den danske etat pi skadestuen efter hundebld
• bndldat d kan De garanteret ogd dit

=

=

=

8

=

Fra sidste
års VM

=
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VETERfitl- BLUES a
Sæsonen er slut, bughørmerne er
sendt til vask, og der simuleres
åndsfrisk for sidste gang i år.
En af årets sidste hjemmekampe
var mod SB. Som et nyt tiltag skulle
de fremmødte journalister diktere
kampen for de blinde, halvblinde
og stangdøve tilskuere for derved
at "lære" dem at kommentere fodboldkampe på højt internationalt
niveau.
Allerede fra starten var tilskuerne
så skæve, at selv veterankampen
begyndte at give mening. En enkelt
fodboldbegavet tilskuer såes råbende: "Man sagtens kan leve livet
behageligt med en svag karakter
"- hvilket han selv var et lysende
eksempel på.
Holdlederen havde fra starten gjort
meget ud af at signalere respekt:

til noget radikalt (ikke noget kulturradikalt fra Guldkysten. Det er jo det :
eneste sted, man har rSd til at være ~
venstreorienteret, red.).

Holger blev kaldt til pause, med en
forklaring om, at han havde spillet
pjatrøv og derfor skulle have en
Olfert. Han havde som målmand
råbt, da han endelig så en forsvarer
hjemme: "Guuuuud heeiiii, er det
diiiig, hvor er det sjooooovt" !
I pausen hørte man holdlederen
tordne: ''Jeg ved ingenting om fodbold, men jeg ved i hvert fald, at man
ingenting fflr, hvis man ikke rækker
ud efter det. Respekt, prestige og
succes er ikke noget du kan købe
i klubbens bar. Det fflr du kun ved
en indsats p§ banen. Husk samtidig
p§, at vi spiller hurtigere fodbold
her end i Brasilien, da vores bane
NHør Fæster, dit store Bøllefrø
er fugtigere og har længere græs !
hvornSr monstro du sidst fik klø ? "
Belive It Or Not ".
"Jo, svarede Fæster" jeg husker, at
Længe efter denne svada såes spildet skete Dagen før den Nat,
lerne
rykkende tættere og tættere
den gamle holdleder fandt sin død,
sammen. Stirrende i jorden med
da klubben stod i Flammeglød.
Hvor var han ve/stegt, brun og sprød ! flovheden hængende som en tung
dyne over deres tyndt behårede hoveder. Kun Kræn og Peters cigaretrøg
Holdlederen havde på det tidspunkt signalerede, at her var der liv.
Pausen bar tydeligt præg af køligtravlt med at forklare tilskuerne, at
hed,
indtil Spjaldermanden (i øvrigt
PK i denne fase af kampen spillede
med et højt begavet niveau af gen- fra Spjald) brød isen ved at mumle:
brug. Desværre manglede midt-ba- "Det er koldt i dag ..................... havde
nen fodboldmæssig forstand og bar jeg nær sagt".
tydelig præg af iltmangel til hjernen.
Kampen bølgede frem og tilbage og Efter disse påstande, stod der gny
var så kedelig, at det virkede som om anden halveg. Enkelte spilom, at den ville tvinge verdens sove- lere bydende kattetunger, Kongen af
midler ud af spillet. Kampen trængte Danmarkbolsjer og blandede vand til
10
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Holger Pfei.ffels
efterårssæson
bød også på en
grim håndskade,
som han høstede
megen medynk for i
klubhuset.

modstanderne. Midtbanen var som spørger Majoren og vandrer glad til
smurt ind i tyk brun sovs, hvor Fisen omklædning efter en fortjent sejr.
Spørgsmålet lader uvilkårligt flere
og Torben Skrald ofte udtrykte deres
ubegribelige meninger om dette og spillere måbende tilbage med klaskklamme og urinvædede bukser og
hint.
"Der er helt vildt gang i den her p§ en begyndende hovedpine.
midtbanen", tilkendegav Mørk: "For
en halv time siden løb en spiller forbi SIDSTE NYT: Det forlyder, at ved
med bolden, og for lidt siden kom Årets afslutningsfest i lunden blev
han løbende den modsatte vej, s§ Fæster kåret som "Veteran of the
Year". Han skulle herefter have forder er ingen tvivl om, at " " .. . "
Sigge, der op til kampen havde grebet sig på mikrofonen og proklataget navneforandring til Bjarne meret, at han til lejligheden havde
Inge efter at havde deltaget i filmen skrevet tre bøger, der alle - for en
"Reservebænken", erklærede: ''Jeg latterlig lille sum - kunne købes ved
har aldrig nænnet at tage bolden udgangen:
fra en modspiller. Jeg er jo selv s§
1. Fæster tager selv fodboldtøj pS.
glad for den"
- (nu uden bandeord)
Veteranholdets manglende målscoring er intet problem, for det er ikke, 2. Fæster laver Ha/al pS Badehotellet.
hvad holdet har brug for lige nu.
3. Fæster som Borgmester.
"N§r det brænder p§ foran vores
Alle bøgerne er med stiv ryg, trykt
eget m§I, og to folk møder op, hvem
har du s§ først brug for? En brilliant på spiseligt økologisk papir og levefodboldspiller, der er brandmand res i familievenlige farver chikaneret
i fritiden, eller en mand der læser af forfatteren selv.
Deres Indsatte
fodbold via aviserne i klubbens bar?",
RIPOSTEN - DET STORE JULENUMMER 2005
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Den dag Old Boys
A og C gik Thomas
Bjørn i bedene
En lang dag ventede de teknisk gode
old boys spillere fra A og C og et par
årsunger fra veteranerne. Vi skulle
nemlig i det grønne og spille fodgolf.
En busfuld (ikke helt endnu) spillere ventede på de sidste gamle, der
spillede serie 5. John-snart hente hår
havde som sædvanlig stillet nogle
gode hold. Men der var desværre
kommet en del afbud i løbet af dagen, og det gik ud over Mulle, der
kom sammen med Nymann. Surt.
Holdene var sat, boldene fundet,
øllet delt ud til folket, de rigtig sko
var kommet på de efter en lang
sæson hårdt prøvede fødder. Men
desværre levede golfbanen ikke op
til de gode teknikere fra B 74, så spillet kom til at trække ud. John - altså
ham med håret - måtte presse spillerne til det yderste. Og da gik det
galt for Nymann. Ja, du læser rigtigt.
Han lavede hole-in-one. Men bare
rolig . Det gav ingen præmie.
Da den meget forsinkede og nu
fulde bus kørte hjem mod vores
andet hjem, hvor lille mor Mureren
ventede med maden. Peter-Ikke-Så
Meget-Hår er en modig mand, sådan
at lade Mureren stå med det store
ansvar for maden. Men som altid var
der mad nok, når brødrene står for at

lave noget mad til de kræsne ganer
og sultne maver. så det var en fornøjelse at sætte sig til bordet. Efter
en ihærdig - men forgæves - indsats
på at spise dem ud af klubben, var
der præmieoverrækkelse.
Tro det eller ej. PK og Peter V. fik
førstepladsen. "Vi er vel brødre",
sagde John.
Kumar indtog sidstepladsen på
smukkeste vis. Banens bedste scorer
blev en af årsungerne Rene. Onde
tunger har snakket om, at han havde
skiftet proteser undervejs i spillet,
men det har ikke noget på sig, kan
jeg forsikre, da vi var på hold sammen.
Peter gjorde klar til luftguitar, men
der var desværre 1 ud 351. der ville se
spansk bold uden tyr. sa vi fik ikke
rigtig stemt guitar. Men pool, dart
og raflebægerne blev flittigt brugt,
inden folk tog til byen.
Tak for en rigtig god dag og aften.
Nymann
P.S. Der er stiftende generalforsamling i Åreknuderne hole-in-one,
når der er flere der sparker bolden i
hul i et hug.
til næste år. "

12
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Silkeborg Bogtryk/
Centra ltrykkeriet
Når min lokale købmand - altså i de
gode gamle dage - havde skrevet
en regning med kuglepen på en lille
fedtet blok med kalkerpapir - så
han selv havde en kopi - skete det,
at han kom i tanke om, at der da
skulle gøres lidt reklame for butikken. så greb et stort rødt stempel og
14
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bankede sit efternavn og fire-cifrede
telefonnummer ned på regningen. ~
Stemplet var i det store hele min ~
købmands reklamebudget - lige til
at overse.
i>Siden er det som bekendt gået
stærkt, og i dag bliver man lidt mistænksom, hvis ikke forretningen har
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sin egen hjemmeside på internettet.
En af vores trofaste sponsorer Silkeborg Bogtryk har taget hele turen
med fra stempel og regningsblok til
vore dages grafiske løsninger med
hele den digitale side af kommunikationen på plads. Det har krævet en
næsten ufattelig udvikling og omstilling fra bly og bogtrykkekunst til offset,
data-filer og html-programmering.
- Men det betyder ikke, at vi ikke
også kan trykke og levere 1000 kuverter med firmanavn til kunder, der
har brug for det, fortæller medejer af
virksomheden, Torben Jensen.
Silkeborg Bogtryk er i dag en moderne virksomhed, der bl.a. gennem
fusioner og opkøb er vokset i takt
med kravene til den grafiske branche, sådan at man kan tilbyde en
"full service" fra ide til det færdige
produkt.
- Vi har sat fokus på tre hovedområder i Silkeborg Bogtryk. Det er
løsning af større grafiske opgaver
over trykning af stort set alt til den
mindre til mellemstore virksomhed
til marketingsoplæg og ideudvikling
af reklamekoncepter.
Torben Jensen fortæller, at det
netop er virksomhedens styrke, at
man råder over både ekspertisen
og trykkemaskineriet til at hjælpe
kunden fra ide til virkeliggørelse. Det
giver tryghed og overskuelighed, at
hele processen udføres så at sige i
huset. Dermed har kunden en - og
kun en - kontaktperson under hele

forløbet, men kan alligevel trække
på flere veluddannede personers
hjælp.
Silkeborg Bogtryk, der i dag har
50 ansatte, kan også trække på et
netværkssamarbejde, Prinfo, der
foruden en snes virksomheder her
i landet omfatter et halvt hundrede
norske og svenske virksomheder
indenfor branchen.
Den digitale udvikling har betydet,
at man i dag også arbejder meget
med løsninger, der ikke involverer
papir og trykkekunst.
- Før i tiden klarede mange sig jo
ved, at naboens knægt i ungdomsskolen havde lært noget om hjemmesider og programmering. Det var
nok til at få en hjemmeside op at
stå, men den går ikke længere, hvis
man vil ses og høres på nettet. I dag
er vi nået til næste generation, hvor
man meget mere målrettet skaber
internet-løsninger, hvad enten det nu
er et smart "visitkort", en virksomhedspræsentation eller med direkte
salg for øje, man er gået på nettet,
fortæller Torben Jensen. Man behøver bare at gå ind på:
www.silkeborg-bogtrykkeri.dk
for at se, hvor langt hjemmesideløsningerne er kommet siden starten .
Silkeborg Bogtrykkeri er en af
byens markante virksomheder, der
trods vokseværk og stor udvikling
har holdt fast ved byen, og som altså
også støtter den lokale sport.
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B74's internationale gennembrud :

Vores engelske
venskabsklub
Team Denmark FC. Mindre kan
ikke gøre det, når B74 i skikkelse af Søren Fis drager ud i
verden for at tegne kontrakt
med andre af denne klodes
mærkværdige fodboldklubber.
Netop hjemvendt fra London
kan han berette om en klub lidt
ud over det sædvanlige, som
har tiltrukket nogle åbenbart
lige så ualmindelige typer.
Søren Fis havde egentlig stillet en større omtale af Team
Denmark FC i udsigt til dette
nummer af Riposten, men det
overraskede ham, at redaktionen denne gang havde konstateret, at DET ER JUL.
så vi må vente til næste nummer med at læse her i RIPOSTEN om de mange
spændende ting, der
sker i vores nye
venskabsklub.
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Youngboysho\det

....----------------------------.
~
Læs evt. mere om klubben på

~

www.t eamdenmarkfc.com
hvorfra vi har lånt et par billeder:
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DEN NYE GENERAIION I B7l!

Gennemsnitsalderen i den efterhånden meget søgte og vidtspændende
klub B74, blev trykket godt ti meter
ned under gulvbrædderne, da det
nyligt genopståede hold så dagens
lys i forårssæsonen. Holdet bestod
- og består af - imellem femten og
tredive unge fodboldlystne mennesker, med en gennemsnitsalder
omkring 18 år.
Vi fik en hård opstart i forårets
yng linge-B række, med kun et enkelt point i godt tolv kampe. Dette
point hev vi hjem i top/bund-kampen,
mellem den forsvarende andenplads,
Brædstrup, og så bundholdet, hvilket jeg nok ikke behøver at antyde
nærmere . Kampen endte 1-1, efter
en føring fra vores side gennem hele
første ha lvleg. Det ene point rakte
desværre kun til en tolvteplads, den
absolutte bundplads.
Nå, men nok om sorte den fortid.
Efter sommerferien "rykkede vi op"
i serie 6, som straks blev en langt
større succes, med både store sejre,
men også sviende nederlag, i form

af tørre afklaps i tæt nærkamp med
den folkekære Lars Lilholt, og resten
af Rys næsten-oldboys-hold. Rutine
vandt over teknisk kunnen og hurtighed - host host.
Det var også i denne sæson, vi
nødtvunget måtte levere en spiller
til Staterne. Noget der først lykkedes efter lange forhandlinger og
giroindbetalingskort, med trecifrede
millionbeløb. Men kontrakten strækker sig kun til juni, hvor denne, Tobias
Jensen, vender hjem igen og tilbage
på holdet. Noget vi alle, trænere,
managere og stamspillere, ser meget
frem til.
Hele efterårssæsonen endte med
en meget velfortjent 4. plads, som
nok vil gå over i historien. Fra mund
til mund, og fra generation til generation.
Dette stjernespækkede hold fortsætter efter vinterens rekreation til
næste forår, med nye og uprøvede
spillere. På snarligt gensyn.
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