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Kort fortalt - kort til alt
gen, at de bedre forstår musikken
med indtagelse af stoffer og alkohol.
Det finder jeg er et udtryk for fejhed .
Jeg kan sagtens nyde Frank Zappa
og Mothers of Invention, Velvet Un derground eller Electric Prunes med
en kop Nesquik Jordbærdrik og en
pose P-tærter.
Men der er da klart, at en Sextur
til Vejle med Tarm Spillemændene
godt kan få mig op af stolen og hen
til kommoden .
Dog har jeg aldrig forstået, at El vis er død , mens Richard Ragnvald
lever.
10) Deres fremtidsvision for Boldklubben 874?.
Først og fremmest ønsker jeg, at
de 45 centimeter høje stolesæder
til bestyrelsesmoderne erstattes af
Business Class flysæder.
Samtidig ligger det mig meget på
sinde at citere Mao Lao Ting's ord :
"Klubbens fremtidige holdning står
i at bruge vores hoveder og opsuge
enhver erfaring, der er til nytte for
os. Jo flere problemer vi belyser i
klubben, jo mere omfattende og
dybtgående vi gør det, desto større
bliver klubbens resultater".

22

Jeg vil dog lige tilføje, at når jeg
er sammen med de "røde", så kalder
de mig: Finn Hoje Ting !
Fra min spæde karrierestart i 874
har Martin Luther King stået som den
optimale taler (hvilket jeg også er
blevet med tiden), og en af hans po pulæreste taler starter med ordene :
"I Have a Dream, that one Day ."
Jeg håber med disse smukke ord,
at Jeg med mit engagement i 874
har medvirket til at fuldføre den eller
de drømme, vi har haft for klubben
på MarienlundsveJ, og at klubben
fremover må blive et socialt som et
sportsligt metropol.
Fyldt med dyb respekt for, at der
bag den verdslige formandsfacade
banker et varmt hjerte for klubben
og dens medlemmer, forlader Deres
afsatte med grådkvalt stemme og
vandskade i skoene hjemmet i periferien af Silkeborg - stolt over at
have modt "The Great Pretender".
Sådan hort, - sådan nedskrevet.
November 2006
(Forvir mig nu ikke
med kendsgerninger).
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1.000 kr. rabat på kørekort for 874-medlemmer

Tømrermester
Holger Buch-Larsen

Tlf. 3050 6 22
Mail: hl>l@snmail.dk
Udfører alt tømrerarbejde

bruno
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MALERNES

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

STØTTEN har efter et kort - men
heftigt - møde onsket folgende
proklameret i klubbens eksterne
medie angående lån af klubbens
remedier:

Telefax 86 80 30 89

TIETGENSVEJ 30 . 8600 SILKEBORG

ANDELS-FORRETNING

pub
Bindslevs Plads 18
8600 Silkeborg
Tlf. 8681 1969

.. ~ Silkeborg Tømmerhandel AIS
Bygma

Frank Lerche
EJendomsmæglerfirma
Frederiksberggade 14
8600 Silkeborg
Tlf. 8682 6600 . Fax 8682 2909
www.nybolig.dk
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BEKENDTGØRELSE

A/S
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Skulle du uanet møde en af disse
"lånere", så tilkald eJ en ulveunge.
Gå derimod stille og roligt hen
imod vedkommende, samtidig
med at du holder ø)enkontakt.
Gør det klart for "låneren", hvad
konsekvensen kan blive: Vedkommende kan være på ve) ud i et rent
lånehelvede, der 1 værste tilfælde
kan medføre:

Her har tidligere erfaringer vist,
at det er nok at true med en
hjemmebagt æblekage. Med denne
"kalorie- og vitaminrige" trussel vil
"låneren" gå i trance, og du behøver nu kun at bringe det lånte
tilbage på plads. (Du kan nu selv
låne tingene).
Ceteris paribus - alt andet lige
- har vist fra erfaringer i Det Øvre
Mongoliet, at ca. 5 % af de materiale-lånende personer er uden
for pædagogisk rækkevidde, og
de ses ofte gående med fingerlatex.
Derfor vil STØTIEN sluttelig pointere:

-

Udelukkelse fra baren
13. mand p~ serie 6,3
kontant betaling i klubben
til sidst at ende som notorisk
hundee1er.

Nikker "låneren" anerkendende og
viser tydelig anger, kan du som
oftest nærme dig denne og tage
teskeen eller stigen fra vedkommende. Vigtigt er her, at bevare
kontakten (NeJ, ikke den han lige
har skruet ud af væggen!), og du
kan nu tilbyde en personlig samtale - gerne med tilhørende kaffe
og cognac.
I enkelte tilfælde kan "låneren"
true med fysisk anvendelse ("Hjælp
mig lige med at bære stobe1ernsgnllen tilbage til klubben'}.

Undgå at STØTTEN voldstranspirerer, og aflever det lånte tilbage. Og
ALLERBEDST - køb tingene selv!!
STØTTEN ønsker på ingen måde,
at du kommer til at ligne en hørehæmmet brolægger far Avernakø,
der vil stifte en forening for fladhammer-fetichister med ret til at
gå amok med granitskærver og
en seddel hængende på ryggen,
hvorpå der står:
"Hvis min samvittighed er god,
må min hukommelse være dårlig"

Hilsen fra
STØTTEN
B 74
Silkeborg Købstad og Birk.

RIPOSTEN - Bag1ulsnummer 2006-07
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Feinschmeckerfest
"Som sædva nlig! "

OFFICIEL
:rRÆNINGSOPSTART

Når de to ord langt hen ad ve1en
dækker oplevelsen af en fest, er det
som regel udtryk for, at har været
en halvkedelig omgang.
Men for B74's afslutningsfest
betyder det intet mindre end SPITZENKLASSE!
Maden, musikken, stemningen,
den fortættede spænding i forbindelse med kåringen af Årets Spillere
og ikke mindst den forrygende tombola-event med internationalt tilsnit
- ja, you name it: Alt var i den helt
specielle kategori af oplevelser, som
er konceptudviklet gennem mange
år i B74's internationalt anerkendte
fest-laboratorium.

så for os, der bare mødte op og i
forvisning om, at vi igen-igen fik en
superaften, er der er al mulig grund
til at sige RIGTIG MANNE TAK til de
mange B74'ere og do.-sympatisorer,
som knoklede røven ud af bukserne
for, at klubben fastholdt sin suveræne position som FIFA's bedste
afslutningsfestarrangor.
Tak til festudvalget, til de mange
klubmedlemmer udvalget fik sat i
sving, til barpersonalet, til Le Cuisine
du Tuhp og til lotto-postbudet, der
slog fast, at det er de røde, der forstår, hvad international solidaritet
handler om.
Og tak til musikken, der igen leverede tonerne, da redaktionens tunge
artilleri indtog dansegulvet."

Sæt kryds i kalenderen den lørdag 3. februar 2007. Her vil
klubben tilbyde gratis pølsebord a la Fubs med tilhørende
tørt franskbrød og dyppelse.
Der vil være stor sandsynlighed for at den fedtede kasserer hiver pungen frem og giver et par omgange.
Det eneste, du skal gøre, er - i god tid inden - at få vasket
træningstøjet og pudset støvlerne.
Der er nemlig træningsopstart kl. 13.00.
Finn Formand har vist også planer om at sige et par bevingede ord, men vi lover, at det ikke tager overhånd.
Mød op og tag gerne nogle af dine kammerater med.
Der ble1 · hele a/le11e11 holdt et utal af

11/im11el/e lop111ode1:

26
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Troels (/'orreH) \pillecle ogsa til
ahl11t11i11gs/etse11 \id\te w; og lum
lu11•de glædet sig so111 ko til at komme
pa græs til at l'ende ti/hage til L1111de11.
For at /i1rheclre dumceme/(Jr genl'lllg
næste w; tegnede musikken i m·rigl et
mecllemskah af 874. so 1·i 1111 ogsa i
k11/t11rsc1111111e11/iæ11geka11 111arkere os pa
en krnli/iceret made .

Alt 1 blik og kobber og
fra skifersten til tagsten

28
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Formand Finn Herlev
Aabenraavej 83
86 80 06 05
her/evOoncable.dk

~

'> ' \.

Marienlundsvej 338
Tlf.: 86 81 53 57
silkeb o rg @b 74 .dk
www.b 7 4 .dk

Stolle (Jre11i11ge11
Formand Chr. Simonsen
Skovtobervej 24
86 80 13 91
Kasserer Per H. Jensen
Frederiksberggade 56 si.tv.
30 52 69 93
p1ensen Oarrownordic.com
Stephen Knudsen
Sanatorievej 14
868281 39

Næstformand
Claus H. Jensen
Funder Bakke 42
8682 75 88
helle.nu.Jensen Omail. dk

Soren Fester
Knudsgade 1o
86811941

Morten Risvig
Tyttebærvej 358
86 84 55 57
moriOtdc.dk

Fe tudvalget

UK-te/efon; kælderen

8682 53 02

Anders Simonsen
Hattenæsvænget 2
8684 42 92
ads@hammel-furnlture.dk
Thomas Jensen
Vestre Alle 34
86 80 05 49
thjOsd.dk

Jakob Nymark
Sjællandsgade 28
30 53 36 56 / 86 82 7713
jakob.nymarkOprivat.dk

John F. Jensen
A. Andersens Vej 228
86 818730

30533656 / 8682
7713

Holdleder. serie 5,2:
ThomuHeriev

..

86824536

Holdleder. serie 6, 1·

LMaJ.cobaen
lllef Byvej 11 , 8643 Ans
87708686
spltsbergOpost.tele.dk

Lissa Juul
Vestre Alle 34
86 80 05 49
l·Juu/Ojyskebank.dk

Holdleder. serie 6,2:
AagerS.V..

Oldboys
PNMn .........
Anders Kjeldsen
Dalgasgade 37
86 80 31 60

Kornvænget 118
86820302

".......,

ci.ua "NymMCt"
8680 15 67

Sportschef
Jakob Nymark
Sjællandsgade 28
30 53 36 56 / 86 82 77 13

Kenneth Pedersen
Egealle 111
60170886

Thomas Herlev
Peder Nielsens Vej 10
86 8245 36

Anders Simonsen
Hattenæsvænget 2
86 84 4292

Kim Krlat9nsen
Chr. Fisehers Gade 11

Chefredaklor Claus "'Nymand'' Mikkelsen
86 80 15 67
nymOprtvat.dk
Tryk: Silkeborg Bogtryk

VPtPrnn~l'A_

7 ..,,.,,,,/~

Drechsetswj

~~

~~·

Serje 6.3:

Layout· Peters Pen

Finn Herlev
86800605

Peter Lodahl
86823419 86824811
peter@ps-presse.dk

Morten Rlsvig
86845557

RIPOSTEN - Bagjulsnummer 2006-07

Klubhus

R_Sejr...,..IWI
Lysbrotwjen 10

P9terVll....n

.

Freiasvej 2
86826253 ~ ••

S1w11Sortlll1 ·alg

Webmaster:

86802208

l<lnten Kn~~

Rl P0SlllEN
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Anders Kjeldaen
Dalgasgade 37
86 80 31 60

28965877

REDAKTION

Peter Tougaard
75 14 15 54

Andera Simonsen
Hattenæsvænget 2
86844292

KapnfOlieY8j 18
8684 58 04

Baggesensvej 16

Christian Simonsen
Skovtobervej 24
86801391
christian.simonsen Omail.tele.dk

1

Claus H. Jensen
86 82 75 88

Siællandsgade 28
30533656 / 86827713

Hold/eder, serie 3.
Kents.r.nsen

86803908 ~
1

J•kob Nymark

Serie 3. 5 & 6

Holdleder. serie 5, 1:
J8kob Nymerk
Sfællandsgade 28

Kasserer Lars Nielsen
Ægirsvej 10
86 814806
kartnoglarsOhotmai/.com

Sportstil/i ·algct

Jens Kristian Hjorth
Ågade 24
8681 6517
jkhdai.dk

Thomas Herlev
Peder Nielsens Vej 10
86 82 45 36
thomas herlevOc1tydk

UK

Stephen Knudsen
86828139

86 81 977314088 28 32
RSJObec.dk

Jens Kristian Hjorth
86 816517
fkhdal.dk

ThomM Herlev
86824536

Jonlla Hef1ev
Aabenraall9j 83
25110353

Kampfordeler
ThomaHeriev
86 82 45 36

Husk at meddele
adresseændring eller andre
ændringer/tilføjelser
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•••••••••••••••••••••••••••
••
••
• Har du lyst til at spille indefodbold?
•
•
•

•
•
•
•
•

674 har igen i år fået en tid i Gymnasiets hal. Fredag aften fra
20.00 - 21.30 har du mulighed for at svede lidt fedt af inden turen
går ind i byen eller hjem til "kranen". Bare mød op.
Hvis I er nogle stykker, som ønsker at repræsentere 674 i et indendørs stævne eller en indendørsturnering, vil klubben gerne betale
for tilmeldingen, hvis prisen kan holdes på et fornuftigt leje .

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•• Kontakt en fra bestyrelsen inden I tilmelder jer.
•
•
ff
••
••
•••••••••••••••••••••••••••

874 længe leve
Nu er endnu et år gået på hæld. Vi har for længst fordøjet afslutningsfesten og skal allerede nu tage stilling til generalforsamlingen
og træningsopstart for 2007-sæsonen.
Når næste nummer af Riposten udkommer, er forårssæsonen sikkert startet. Det går stærkt. Alt for stærkt vil nogen mene. Men det
er dejligt at se tilbage på et godt år for 674. Vi har lov til at være
stolte over, at det går så godt for vores klub. Vores førstehold rykkede ganske vist ned, men det lykkedes at spille nogle nye unge
spillere ind på holdet i efterårssæsonen. Spillere som kan være med
til at bringe klubben tilbage i serie 3. Og måske endda længere op i
rækkerne, hvis det er det vi ønsker? De fem andre hold klarede sig
alle flot. Fem top-3 placeringer - heraf to oprykninger - vidner om
stor succes.
Der skal lyde en stor tak til alle, som har været med til at bære
klubben gennem 2006. Jo flere hold - jo flere medlemmer. Det giver et større pres på klubhuset og kræver en bedre organisation og
styring over alt i klubben. Det har vi klaret flot. Takket være mange
gode 74'ere.
Tak for indsatsen i 2006. God vind til alle i 2007 og årene fremover.
Længe leve 674.

"
2
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Svindel og bedrag
el ler onde rygter?
Vi har nogle få gange haft den ubehagelige oplevelse, at der er medlemmer, som får mistanke om, at et andet medlem er uærlig over for
klubben. Enten fordi der ikke betales for indkøb i baren, eller fordi
man stjæler af kassen.
Det er modbydeligt, når disse rygter svirrer. Vi har ikke oplevet,
at et medlem er taget med "hånden i kagedåsen". Derfor risikerer vi
faktisk uberettiget at stemple en af vore kammerater som forbryder.
Et prædikat som kan være meget svært at komme af med igen. Derfor
er det forbandet vi~tigt, at vi ikke medvirker til at sprede disse rygter,
men derimod omgaende kontakter en fra bestyrelsen. Det vil så være
bestyrelsens opgave at vurdere, hvad der skal gøres.
Vi havde i efteråret netop sådan en situation, hvor formanden efterfolgende har haft kontakt til et af klubbens medlemmer. En ubehagelig
oplevelse for begge parter.
Og vi vil gøre meget for at undgå en tilsvarende oplevelse. Medlemmerne må derfor acceptere, at der kan komme nogle opstramninger
af vores regler for færden i og omkring klubhuset.
Vi vil på et bestyrelsesmøde stille os selv en række sporgsmål.
Eksempelvis:
0 Hvem må befinde sig bag skranken?
0 Hvem skal have nøgle til klubhuset?
0 Hvornår skal pengesedler lægges ned i boksen?

Der skal ikke være tvivl om, at vi ikke kan eller vil acceptere, at medlemmer ikke er ærlige over for klubben. Medlemmer, som snyder, vil
blive smidt ud af klubben. Det samme gælder jo også for medlemmer,
som ikke betaler deres kontingent. Det blev besluttet på en generalforsamling for nogle år siden. Omvendt vil vi heller ikke acceptere,
at der bliver "snakket i hjørnet" om andre medlemmer.
674 skal også i de kommende årtier være Danmarks bedste fodboldklub. Det er også dit ansvar.
ff
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Erling Fisker's eftf.
Ak"cl I "orcntæn

Y'INTER
4
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Traditionen tro blev der afviklet WM I
BÅLD den første lørdag i januar.
I år havde v1 valgt at bygge vores
egen hal til formålet, nemlig Sydbyhallen. Og det skulle vise sig at være
en glimrende ide.
Alle forberedelser var trygt lagt i
hænderne på den erfarne arrangementsgruppe bestående af de herrer,
Villa (ham med hår) og Mørk (ham
med det grå hår).
Tilmeldingsfristen var sat til den
31. december. Som sædvanlig var
der meldt cirka 70 personer til og
som sædvanligt kom der flere efteranmeldelser. Heldigvis kom der et
passende antal afbud, så alt i alt gik
det hele op 1 en hø1ere enhed .
Startskuddet lød kl. 12.00.
Holdene blev offentliggjort. 12
hold i 4 grupper. Vinderne gik videre
til semifinaler og til slut finalen . så dan var planen. Kampene var fastsat
til 9 min . Og de myndige tidtagere
sørgede for at styre det hele med
hård hånd. Men vi har dog planer om
at sende Sko på et 14 dages AMU kursus i håndtering af måltavle.
Vi havde fået indrettet Sydbyhal len på en sådan måde, at der ikke
er et decideret saftetena. Vi kunne
således frit medbringe vores egen
drikkelse, og det gjorde vi så. Det
er JO endegyldig sandhed, at uden
mad og drikke dur helten ikke. Drikkelsen var der altså taget højde for,
og sågar var der også sorget for
mad. Det kan godt være at UEFA
har MacDonald 's, men B74 gor det
bedre. Vi har nemlig MacMulle .
Helt uden hjælp havde Mulle
kreeret 130 stk. sandwiches. Vel og
mærke kvalltetssandwiches. Og de
fik hurtigt ben at gå på . Her fra skal
lyde et " 1000 tak " for hjælpen og
6

ved henvendelse til undertegnede vil
klubben være vært ved 6 stk. Hof.
Selve kampene forløb som de
skulle . Håber dog ikke at Kate kom
alt for meget til skade med knæet.
Finalen skulle afvikles omkring kl.
16, og desværre blev det igen i år
den forkerte vinder. Nymands hold
vandt, og som bekendt er Nymand
]Ordens dårligste vinder. Det bedste
var dog at min son, Mads, også var
med på holdet. De glade vindere,
Nymand, Mads Fubs, Mads Fæster,
Troels, Thomas Bjørn (nu uden køller) og Jonas' kammerat (ham som
tøsepigerne flokkes om), modtog
250 kr. hver i præmie . så der er
nogen der skylder en omgang eller
to i klubben!!!!!!!!!!!!!!
Resten af dagen var henlagt til
klublokalerne.
Der var sørget for poisebord ad
libitum og som sædvanlig blev alle
mætte.
Mørk stod for kåringen af dagens
spiller. For første gang tilfaldt hædersprisen (en stor kurv fuldt af diverse drikkelse) til en kvinde, nemlig
Marianne. Det var sgu også nogle
seværdige mål, hun lavede.

HM 111ecl eget cafeteria. nederst
1·i11cler/10/det og herm·er 1·i\( r Fis , af
lum aldrig sl"igte1: nar et cla111ehe11
trænger til al hlire aet.
1

Resten af aftenen forløb som det ple1er. Læs: Heftig indtagelse af diverse
alkoholiske drikke. Der var trængsel
ved billardbordet, men som noget nyt
var der gået Las Vegas i flere medlemmer. Poker-dillen havde ramt dem.
Bauer, Allan Hansen med flere var
ikke til at drive fra bordet. Nogle
vandt, og andre tabte. Og det er der
JO ikke noget nyt i.
Igen en rigtig succes, som bare bevi ser, at v1 kan det der sociale pis.
Vi glæder os alle til næste år.
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Ordinær generalforsamling i 87 4
Der indkaldes til ordinær generalforsamling 1 B74 Silkeborg
til afholdelse
Torsdag den 22. februar 2007 kl. 20.30 i klubhuset.

Julsøvej 74 . Sejs 8600 . Silkeborg

TLF. 86 84 64 24

Dagsorden ifølge vedtægterne:

ØSTJYLLANDS

f\
+

Valg af dirigent
Beretning om foreningens virksomhed
Fremlæggelse af regnskab
3.
Valg af bestyrelse
4.
Valg af revisor og -suppleant
5.
Indkomne forslag
6.
Eventuelt.
7.
Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være
bestyrelsen i hænde senest den 15. februar 2007.
1.

2.

HESTEPRAKSIS
u/ Ole Sonne

TELEFO : -'O -'5 li 61

Ordinær generalforsamling i
87 4 Støtteforening
Der indkaldes til ordinær generalforsamling i B74 Støtteforening
til afholdelse
Torsdag den 22. februar 2007 kl. 20.00 i klubhuset.

bent e. andersen
aut. WS-lnetallatør · Blikkenslager
Estrupsgade 10 • Siikeborg · Telefon 86 82 75 66

Ømsø l>øgri-Nærbutik
G.IUSØVEJ 1 • HOO SIU<DOllG

tit
8

TLF. 88 8139 00

AIENALll
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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 15. februar 2007.
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Sværere end
forventet men oprykningen
kom i hus!

B74 ~· 11ye serie 5-110/d med fle11to11 Groups logo pa de \pæde h1:1'stkasse1:

Svært ved at
få overblik?!
God indsigt i økonomien giver
dig bedre udsyn i hverdagen.
P1ivatokonomi er - lige"om livl'l -.elv
- unck·r ,,iadig forandiing. Ikr for ~kal
ckr ryddt·~ op og la.·m:t·~ nye 1>lancr l ' ll
gang imellem. Er du inll're~~n·t i et
grati" og ufo11iligtende OkonomiFftcr-.yn.
t•r du altid vdkomnwn til at konune
ind og tak· med o",

Din •konomiparln(!f'

Jl. ARBEJDERNES LANDSBANK

Først og fremmest vil jeg gerne sige
mange tak til B74 for at have taget
i mod os, og givet os chancen for at
styre et hold mere eller mindre uden
andres hjælp. Ikke forstået på den
måde at de ikke har villet hjælpe
os, for det har bestemt ikke været
tilfælde . De få kampe hvor vi, på
trods af en trup på 18 mand, ikke har
kunnet stille hold, har spillere fra de
andre hold gladeligt trådt til.
Vi startede som forventet med at
vinde de første par kampe, dog mere
presset end vi havde regnet med . De
fleste af os havde nok satset på bare
at kunne vade igennem serie 6, men
så nemt gik det altså ikke. Vi endte
som nummer 3 efter Voel og Silke borg Kammeraterne, men alligevel
ikke rigtig tæt på ikke at komme med
i oprykningsspil. I anden halvdel af
sæsonen, skulle vi blive blandt de
4 bedste i en gruppe med 6 hold.
Vi blev nummer 3 og oprykningen
til serie 5 næste år var dermed en
realitet.
Mange tak til vores sponsor, Henton
Group, som sponserede de fine troJ er, vi spillede i hele sæsonen .
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DAG
Grundlovsdag er som bekendt Fars
Dag. 2006 -udgaven vil formanden
for B74 huske som en helt speciel
dag. Ikke fordi ungerne sorgede for
morgenmad på sengen eller inviterede på stor middag. Nej, den dag
gik et stort onske i opfyldelse. Den
gamle Herlev skulle spille på hold
med sine 3 sønner.
Ca. en uge for kampdagen gik det
op for "den gamle", at knejterne
skulle spille en sene 5 kamp i Harlev.
Da den ældste af Herlev-brodrene er
kampfordeler på holdet, OJnede formanden en mulighed for at tiltuske
sig en plads på holdet, så hans karri ere kunne få den ønskede afslutning .
Thomas blev inviteret på middag, 02
Jonas bragte beredvilligt emnet pa
bane. Og Thomas bed på. En af de
mindre rutinerede spillere blev sat
af holdet. så var den klaret.
Først senere gik det op for Formand Finn, at kampen skulle spilles
på Fars Dag. Stort, stort.
Dagen oprandt. Det var flot vejr.
Lidt blæsende, men flot. Den gamle
blev sat til at varme målmanden op
sammen med de andre udskiftningsspillere. Fodboldstøvlerne var lånt af
Jonas og derfor lidt store. Men der
var mål i dem. Målmanden blev gang
på gang passeret. Men så skete det.
Bolden kom trillende mod Herlev-senior, som lagde an til et vristspark.
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MEN ... den store fodboldstøvle på
højre fod ramte Jorden samtidig
med bolden . En smerte jo~ gennem
låret. Finn luskede lige sa stille ud
på sidelinien. Det måtte ikke stoppe
den store oplevelse. Han havde
heldigvis ikke tømt tasken fra den
sidste old -boys kamp 1 2001. så der
lå ikke mindre end 3 lårbind i tasken.
Formanden havde prøvet turen før.
Men selv to stramme lårbind kunne
ikke få smerten til at stopre. Jo, bare
han ikke bevægede sig, sa gjorde det
ikke ondt. Finn har før spillet kampe
uden at røre sig, vil nogen hævde,
så der var stadig håb.
Ca. 10 min. for tid kom øjeblikket.
Formanden kom ind ved et hjørnespark . Bolden strøg lige forbi hans
hoved og i spil igen. Han humpede
med lidt tilbage, inden et nyt angreb
blev igangsat. En af de unge spillere
på 35 år trak igennem i venstre side.
Finn var helt fri inde foran mål, men
fik heldigvis ikke bolden. Det havde
været en katastrofe at brænde en
direktør i afskedskampen. Efter 2 112
min . på banen humpede den gamle
ud igen. Han rørte ikke bolden, lavede ingen graverende fejl og var
en stor oplevelse rigere . 0- 0 endte
kampen, og holdet kom i oprykningsspil. Endnu en historie i B74-sagaen
blev skrevet den 5. JUni 2006.
Tak for kampen.
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4 x Herlev til kamp i Harlev på Fars Dag.
Fra 1·e11sln! er det Jo11m. Morte11, lillefiir og Thomas .

TAK.
Jeg vil ~erne benytte disse spalter til at sige tak til alle de 74'ere,
som pa den ene eller anden måde har været med til at fejre
min runde fødselsdag .
Tak til Sjæfen og Morten fordi I gad stå for det praktiske
inden dagen.
Tak til Svende og Bissen for indsatsen ved grillen.
Tak til næstformanden for den - efter omstændighederne pæne tale .
Tak for gaverne . Både den store samlede gave, som je~ vil
anvende med omtanke. Måske en tur til Coventry? Men ogsa de
andre gaver fra nær og fjern . Specielt en tak til Mads og Asger
fra "Asgers hold". Det var stort, at I huskede den gamle.
Tak til alle som kiggede forbi. Også de få, som kom for sent.
Tak til Herlev-klanen, som sørgede for udskænkning m.v.
Tak til alle jer, som fortsatte efter kl. 18.00. Og til jer, som
klarede oprydningen lørdag .
Kærlig hilsen formand finn
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EKSKLUSIVT INTERVIEW med FORMANDEN

''Det hele var
.BUMSERNES skyld''

I
l

Deres indsatte er i anledning af eme·
ritus formandis Finn Herlevs 50 års
fodselsdag blevet tildelt foretræde
i IT- & Bankreservat "Nord" i Silkeborg.
For at imødekomme de sædvanlige
"Det forlyder fra ubekræftet kilde .. .. ",
eller "Kilder meget tæt ved Formanden .... ", der som regel betyder, at det
er noget, en "Journalist" har googlet
sig til - ja, så går Deres udsatte ikke
efter Munchhausen-syndromet eller
som bimlende narcissist efter en
historie om, at acne er den største
skade, Formanden har fået som aktiv
fodboldspiller.

Nej, - her med 10 bidende og tæerkrum mende spørgsmål, vil Deres
udsatte nå bagom den Formand, du
sjældent ser, men som du alligevel
ved er der - lidt å la svamp i armhu lerne.

Finn giver i dette åbenhjertige interview
med Deres udskældte sin egen ynkelige
forklaring på, at han aldrig drev det til noget
nævneværdigt på grønsværen

Allerede ved hoveddøren lugter her
af guld med skiltet over den håndskårede dør, hvorpå der står:
"Hellere 5% succes
end 100% fiasko".

-- ~

~

Straks man træder ind i "palæet", kan
man mærke lugten af gode historiske
boliglån. I foyeren modtages man af
værtinden, der i en husmoderlig, men
bestemt tone beder en om at drage
sine sko af. Det viser sig senere, at
disse placeres 1 et hyperhonisk rensningsanlæg, hvis afkast er 12%.
Straks føres man til vestibulen, hvor
Formanden venter iført blå blazer med
broderet monogram af Herlevs byvåben, korte khakishorts og tilhørende
tennissokker med påtrykt Netto.
Efter de obligatoriske kindkys og
dunken i maveregionerne placeres
Deres nedsatte 1 Chesterfielden.
Der bydes på kattetunger ledsaget
af blandet vand, og straks fornemmer man, at spørgeformen er den
populære "HVAD?" - subsidiært tiltaleformen "DE".

J

I
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afvisende, hvis klubhuset konverteres til "Schloss Herlev" eller i det
mindste fik tilfø1et en "Herlev-fløj"
som en pendant til den nuværende
og kraftigt slidte "Jensen-fløJ" (Også
kaldet det Orale Værelse).

sangtekster. Scenen, hvor den purunge brondgraver BryuJulf Hagen
stærk omtåget og kun iført anorak
filmer en flok staldkåde grindehvaler,
finder 1eg bare så rørende. Den finske Miss Vodka, Maartha Heikonen,
har i øvri~t skrevet drejebogen og
spiller stralende rollen som undulaten Pia. Filmen har på grund af de
langvarige harpundueller modtaget
et hav af priser bl.a.: "Trude af
Sandefjordsprisen" og "Den Gyldne
Klipfiskebudding".
Jeg går sjældent i seng efter en af
mine folkedanseaftener uden at have
set filmen. Man er vel en humorgut
med pep i!

genhelvede, hvor vi nærmest skal
kysse og kramme hinanden efter
hvert indkast. Der er alt for lidt "Kuvalishakanzu" i dansk fodbold (hvor
bolden loppes over en modstander,
for at tage den ned p~ den anden
side - din t~be, red.).
Men s'føli' er dette tilskuervenligt
og sætter ens genialitet i relief. Sluttelig vil jeg dog tilføje, at den nye
fodboldstil, hvor der bruges et mi nimum af energi (bedst praktiseret
af Nymann og Lodahl), har gjort et
stort indtryk såvel hos mig som hos
min frue. Jeg må dog tilføje, at Jeg
tidligere har set dette praktiseret
med stor succes hos en landmand,
der skubbede flere ammoniakholdige
klovdyr fra ost til østvestgående retning på grund af udbrændthed, sved
og mave-tarmsurhed.

I sporgepausen serverer fruen sherry
og petitsfours i en aldeles henrivende
lerskål, dre1et af fruen selv i afmagt
over ikke, at få et 4% boliglån til nye
radialdæk.
Med et: "Er det ikke min æbleshampoo, der flyver der'", kan de dybdeborende spørgsmål igen bringes
frem i lyset.

5) Hvilken film har emotionelt rort
Dem mest?
Det kan kun blive filmen: "Av mæ
rygsækken, din Gunhild".
Jeg vil nok karakterisere filmen
som en slags Kung Fu med gode

20
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6) Hvad er Deres livret inden for
levnedsmidler?
Det må uvilkårligt blive tarteletter med fyld af skinke fra HAKA
og tilstødende, udkogte grønsager.
Desserten må gerne være en skubopper med hjemmelavet krymmel i
familievenlige farver. Det kan få mig
til at smelte!
7) Hvad vil De som Formand gerne
huskes for?
Det kan 1eg ikke robe på nuværende
tidspunkt, da 1eg går og pusler med
en erindringsbog for blinde. Men en
lille flig kan 1eg dog godt løfte. At
jeg fik klubben over )Orden, og at
både spillere og søb'porters fik lyset
at se. Jeg vil dog heller ikke være

8) Hvilke eller hvilken person(-er) har
betydet meget for Deres karriere?
For det forste min mor. Det var en
travl tid, da Jeg gik i byen med min
far og kom hjem med min mor. Jeg
var træt allerede under fodslen og
måtte tages med sugekop. Deraf min
hoje tinding og spidse hovedform
(lidt a la smølterne).
Jeg havde senere svært ved at få
ve1ret som guldbarn og fik derfor ofte
bank (i ryggen). Det føltes så dejligt,
at jeg senere hen fortsatte inden for
branchen. Ja, altså Bankbranchen.
Jeg har så senere i B74 mødt et utal
af spillere, der forstod at stoppe,
mens deres karriere var på toppen
(som regel som microput), og det er
faktisk godt gået. Noget jeg respekterer meget. Beundringsværdigt er
det o~så, at en lille, men eksklusiv
flok pa trods af deres hoje alder mener, at det kun er et spørgsmål om
tid, inden kontrakten med "Barca"
eller Chelsea er i hus.
Men ellers har Jeg ikke noget specielt forhold til dyr.
9) Hvad er Deres smag inden for
musik?
Chopins "Romance" fra Piano Concerto no. 1 i E mol, er for mig "Spitzenklasse".
Progressiv beat kan godt få mig hen
i en tilstand af tilfredshed. Den frigor
mig fra forældede eller hæmmende
vaner og tænkning. Jeg foler, at jeg
får et større skabende og selvstændigt forhold til omgivelserne. Mange
siger til mig ved generalforsamlin-
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