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KAJ JØRGENSEN 
Mariehøj Murerforretning 

Solhøjsvej 11 . 8600 Silkeborg 

Alt murerarbejde udføres 
Nybygninger •Tilbygninger • Reparationer 

Storm- og forsikringsskader • lso-kæm 

40 29 14 11 - 86 81 15 04 
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Århusvej 52 
Telefon 86 82 22 45 
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RIPØSTEN 

• 

Svært ved at 
få overblik?! 

~d indaigt i økonomien giver 
dig .bedre udayn i hverdagen. 

Privatøkonomi er - ligesom livet selv 
- under stadig forandring. Derfor skal 
der ry~des op og lægges nye planer en 
g~ imellem. Er du interesseret i et 

gratis og uf?rpligtende ØkonomiEftersyn, 
er du alud velkommen til at komme 

ind og tale med os. 

Din .itonomiportncr 

JlARBEJDERNES LANDSBANK 

Heste skoes og beskæres 

(i) Riis be~lagsnu!die (i) 

StjsMarlnecenter 
4 4 4 it 4 • it 

v/ John Poulsen 
Linåvej 9G ·tlf.: 86 84 64 14 
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&& BO 10 BO 
Kort fortalt - kort til alt 

Tømrermester 
Holger Buch-Larsen 

Udfører alt i tømrerarbejde 

Bygma Silkeborg 

Nørrevænget 11 · 8600 Silkeborg · Tlf. 87 22 17 00 
Åbningstider: Man-torsdag kl. 8.30-17.30 · Fredag kl. 8.30-18.00 · Lordag kl. 9.00-14.00 

RIPØSTEN 

• 

-
HJEJLE CUP 2008 

_ _.. 

LØRDAG DEN 
2.AUGUST 

,, 
Det er hermed offentliggjort, at 87 4 for 28. gang 
afholder den årlige "kom i form" stævne op til 
efterårssæsonen. Turneringen afvikles som 
altid på Stadion de Kommunale i weekenden 
før turneringsopstart. 

Da vi efterhånden har tradition for godt vejr, 
hyggeligt samvær og selvfølgelig sportslig 
succes, kan vi kun anbefale alle spillere, 
medlemmer mv. om at bakke op omkring 
stævnet. 

Så derfor sæt allerede nu kryds i kalenderen 
og mød op på Silkeborg Stadion denne dag 

Spjald 
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fi!J. indtJ•lak A/S 

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 

Bindslevs Plads 18 
8600 Silkeborg 
Tlf. 8681 1969 

l cvKLER 

Chr. d. B's Vej 1 
8600 Silkeborg 

RIP0STEN 

. . 
. " 

Så er der dømt 
rygepolitik 

Søren Fæsters ingeniørtropper har 
trukket en stribe af hvide tornadoer 
efter sig , og det har vendt op og ned 
på en del i klubhuset. 

En af de ændringer, som alle der 
har gæstet klubhuset siden den be
rygtede rengøringsvanvidsdag, har 
bemærket, er ganske givet, at det er 
blevet forbudt at ryge i huset. 

De nikotinhungrende masser er 
blevet sendt i eksil og har sam
mensat deres egen skyggeregering 
i udestuens folkelige og rustikke 
omgivelser. 

Som et kuriosum i den forbindelse 
blev den eksklusive samling af 674-
kitsch, som har prydet udestuens 
sydvendte mur i historisk tid, dog 

beslaglagt. Hvorvidt den unikke 
udstilling genåbnes afhænger af, 
om klenodierne har kunnet tåle den 
hårdhændede behandling fra Fæ
sters tropper. 

Til gengæld har man - helt i tidens 
ånd - beriget det røgtågefyldte lokale 
med en funklende ny fladskærm, så 
man også her i B74's egen Sand
holmlejr kan følge med i verdens 
gang. 

Bestyrelsen havde oprindeligt over
vejet at lave en besøgsvens-ordning 
for de udstødte, men erfaringerne 
har vist, at også vi andre - frelste 
ikke-rygere - nu naturligt er blevet 
suget ind i rygernes sociale fælles
skab. 
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Flere 874-trøjer får 
et nyt I iv i Afrika 

Morten, der i dagens anledning repræsenterede 874 Dirty Texti/e Ha11dli11g Sectio11, 
overrakte den prop.fyldte sportslaske til en meget glad ghanese1; Hamisu ulm. 

Hamisu Nuhu er omkring 35 år og 
bor i Ghana's hovedstad Accra, hvor 
han arbejder for Reinars arbejdsgiver, 
COWI Consult, og er administrator for 
COWI's kontorer og gæstehuse der. 

Hamisu startede i 1995 som vagt
mand i firmaets kontor i Accra. 

Han strålede om kap med solen, 
da han en maj-fredag-eftermiddag 
modtog en velassorteret holdtaske 
med B74-trøjer, bold osv., som nu 
skal med ham hjem til Afrika. 

24 RIPOSTEN 

Denne gang er det altså de gha
nesiske fodboldtalenter, der kommer 
til at bære B74's og vore sponso
rers logoer på brystet, og Hamisu 
vil bruge udstyret til at at få noget 
talentarbejde i gang med de unge i 
det område han bor i - og her skal 
tøjet nok blive nyttigt. 

Hamisu fortæller i øvrigt, at han 
elsker fodbold og selv har spillet på 
et ret højt niveau - lige under den 
absolutte top. 

I Ghana findes der kun 4-5 sta
dions med græs på, og det er kun 
tå beskåret at få lov til at betræde 
græsset, så han var dybt imponeret 
over B74's anlæg. 

Tilbud: Fire topspillere til SIF 
RIPOSTEN's læsere kan se frem til at 
høre mere om, hvordan tøjet bliver 
brugt af de ghanesiske fodboldtalen
ter. Hamisu lovede nemlig at sende 
redaktionen et par billeder af tøjet i 
de eksotiske omgivelser, og han vil 
også sende os et par ord om, hvor
dan talentarbejdet i det afrikanske 
skrider frem. 

I den forbindelse noterede vi med 
særlig glæde og interesse, at han er
klærede sig parat til uden problemer 
at skaffe fire topspillere til forstærk
ning af Silkeborg !F's divisionshold. 

Et tilbud, som vi i redaktionen me
ner, at ledelsen af byens flovspillende 
fodboldflagskib bør tage imod med 
kyshånd : Som nærmeste iagttager 
af præstationerne inde på naboan
lægget er det tydeligt for alle vi bold
eksperter i 874, at der efter denne 
skuffende sæson er brug for flere 
farver og mere humør i spillet. 

Hamisu overværede under sit be
søg i Danmark opgøret mellem Brønd
by og FC København, og han var ikke 
imponeret over spillets kvalitet. 

Så måske er der alligevel lys forude 
for Kent Madsen & Co.? 

Reinar + red. 

CAFi 

prepress 
offset 
digitalprint 
færdiggørelse 
distribution 
Internet 

staget101w1 21 8600 me1>o<9 Tff aoa2 16SS 
............ '""9•rt.dk 

Tvargade 15B - 8600 Siikeborg 

TLF.: 86 82 9047 
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HVEM SKA JEG 
TALE MED?? 

~ oC\&i 
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Marienlundsvej 338 
Tlf.: 86 81 53 57 
silkeborg0b74.dk 

www.b74.dk 

Formand Chr. Simonsen 
Skovtobervej 24 
86 80 13 91 

Kasserer Per H. Jensen 
Frederiksberggade 56 si.tv. 
30 52 6993 
p}ensenOarrownordlc.com 

Stephen Knudsen 
Sanatorlevej 14 
86 82 81 39 

Jens Kristian HJorth 
Ågade24 
86816517 
}khOdal.dk 

Søren Fester 
Knudsgade 1 O 
86811941 

est •re/sen 

FORMAND 
Thomas Jensen 
Vestre Alle 34 
86 80 05 49 
th}Osd.dk 

Næstformand 
Claus H. Jensen 
Funder Bakke 42 
86 82 75 88 
hellenujensen Omall.dk 

Kasserer Jakob Nym1rk 
Sjællandsgade 28 
30 53 36 56186 82 7713 
}akob.nymarkOprivat.dk 

Christian Simonsen 
Skovtobervej 24 
86801391 
christlan.slmonsen Oman. tele.dk 

Thomas Herlev 
Peder Nielsens Vej 1 O 
86 82 45 36 
thomas.herlevOcity.dk 

_ Sports11d1•a/Pet 

Sportschef 
Jakob Nym1rk 
Sjællandsgade 28 
30 53 36 56 / 8682 7713 

Thomas Herlev 
Peder Nielsens Vej 10 
868245 36 

lR~ tPØSillEN 
REDAKTION 
Chefredaktør Claus " Nym1nd" Mikkelsen 
868015 67 
nymOprivat.dk Tryk: Silkeborg Bogtryk 

Claus H. Jensen 
868275 88 

PeterTougurd 
75141554 

Layout: Peters Pen 
Peter Lodahl 
3027 3419 / 86 82 4811 
peterOps-presse.dk 

Morten Rlsvlg 
Tyttebærvej 35B 
8684 5557 
morten. risvigO skanem.com 

Anders Simonsen 
Hattenæsvænget 2 
868442 92 
ads Odantra.dk 

Emil Jacobsen 
Skolegade 38 
27130647 
ravnlldOhotmail.com 

Lasse Laursen 
GJessoveJ 8 
8682 8303 
lwlOxlrgi.com 

Kenneth Pedersen 
Ewaldsvej 24, 2. tv 
60170886 
kenneth-sportOhotmall.dk 

Anders Kjeldsen 
Dalgasgade 37 
868031 60 

Kenneth Pedersen 
Egealle 111 
601708 86 

Anders Simonsen 
Hattenæsvænget2 
868442 92 

Finn Herlev 
86800605 

Morten Rlsvlg 
86 84 55 57 

luK 
UK-telefon i kældmn 

86 8253 02 

Serie 3. 4. 5 & 6 

Hold/eder, serie 3: 
Kent Serenaen 
Kaprifolievej 18 
8684 58 04 

Hold/eder, serie 4: 
Jakob Nym11rk 
Sjællandsgade 28 
30533656/86827713 

Hold/eder, serie 5, 1: 
Thom11 Herlev 
86 82 45 36 

Hold/eder, serie 5,2 
AsgerSøvsø 
Baggesensvej16 
28 965877 

Holdleder. serie 6, 1: 
Kim Kristensen 
Chr. Fisehers Gade 11 
86 80 22 08 

Holdleder, serie 6,2: 
LlrsJ.cobMn 
lller Byvej 11, 8643 Ans 
87 708686 
spitsbergOpost.te/6.dk 

Ynglinge 
s.r.n F-ter 
Knudsgade 10 
86811941 

Oldboys 
Pf9ben NlelHn 
Komvænget 118 
86 82 0302 

Claus "Nynuind" 
Mlkkel1«1 
86801567 

Kim Krllten1«1 
86 802208 

Dameafdelin en 

Lissa Juul 
Vestre Alle 34 
86 80 05 49 
1-juulOjyskebank.dk 

Klubhus 

Stephen Knudsen 
86828139 

Jens Krl1tl1n Hjorth 
8681 6517 
jkhdal.dk 

Fe /udvalget 

Jakob Nym1rk 
Sjællandsgade 28 
30533656/86827713 

Anders Simonsen 
Hattenæsvænget 2 
868442 92 

Anders Kjeldsen 
Dalgasgade 37 
86803160 

, I 

' 

Veteranafd" 7 mands 
Peter Vlll1sen ~ 
Drechselsvej 2A~ ~ 
86803908 ~ 

Kresten Knudsen -~ 
Frejasvej 2 ~~ 
86826253 ~ 

Kamp.fordeler 
Thomas Herlev 
86 82 45 36 

Webmaster: 

AlgerS.WØ 
28965877 

Husk at meddele 
adresseændring eller andre 

ændringer/tilføjelser 
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- nu ligner det snart noget 
RIPOSTEN er rykket ind på klubbens 
mere og mere besøgte hjemmeside 
www-b74.dk 

Som vi fortalte i sidste nummer, 
har B74 planer om at udbygge vores 
"cybespace-klubhus", og de mange, 
der har surfet forbi, har kunnet kon
statere, at der virkelig er sket ting 
og sager. 

Men nu blev Rom jo som bekendt 
ikke by~get på en dag, og vi må jo 
nok ogsa erkende, at vi stadig mang
ler at føre nogle af det ambitiøse 
medieudvalgs visioner ud i livet. 

Det er der mange gode forklarin
ger på. Noget kan henføres til, at vi 
endnu ikke har helt styr på teknikken 
- og i nogle tilfælde hænger den side 
af ansvaret meget tungt på webma
ster Asger, som i øvrigt stadigvæk 
varetager en masse af sine opgaver, 
selv om han for tiden bor og arbejder 
på den spanske solkyst. 

Og så er der indlæggene fra di
verse uidvalg osv" som endnu ikke er 
kommer ind i helt faste rammer. Men 
den side af sagen er bestemt ikke 
ukendt i den B74-managementmo
del, vi efterhånden har udviklet. 

2 RIPØSTEN 

Det skal nok falde på plads hen 
ad vejen. 

For heldigvis sker der en masse på 
www.b74.dk hele tiden. Her kan man 
blandt andet holde sig orienteret 
om, hvordan det går med de for
skellige hold, og mange af holdene 
er allerede blevet gode til at lægge 
kampreferater, små opråd osv. på 
hjemmesiden. 

Der sker med jævne mellemrum 
også noget på "Sidelinjen", og så 
vil jeg gerne i disse spalter slå et 
ekstra slag for det digitale arkiv over 
historiske numre af RIPOSTEN, som 
vi har etableret. 

Her vil man også finde dette num
mer, som i øvrigt ikke vil blive sendt 
til de aktive medlemmer af B74. 
De kan i stedet hente deres trykte 
eksemplar i klubhuset (og hvis de 
skulle glemme at få det med, så 
ligger det lækkert og læseklart på 
www.b74.dk 

Vi har haft nogle prktiske problemer 
med at få topscorer-funktionen til at 
fungere helt efter hensigten, men der 
skulle være en losning på vej. 

Molfe 

' · 

Hjælp omhed, arbejdsomhed og 
sammenhold. Smag lige lidt på disse 
tre ord. Når man har gjort det, og 
man så skal definere, hvad disse 
tre ingredienser tilsammen står for, 
så får man B 74. Den 28. og 29. 
marts havde Søren Fæster med stor 
omhu sammensat en plan omkring 
renovering af klubhuset. Jeg skal 
da ærlig indrømme, at jeg personlig 
syntes, den var voldsom ambitiøs. 
Men endnu engang blev jeg positivt 
overrasket over det prægtige stykke 
mandfolk. På disse dage klappede 
det bare! Mange af klubbens 
medlemmer var troppet op og sled 
i det med koste, pensler, save, 
boremaskiner og andre elektriske 
aggregater. Det der også glædede 
en aldrende fonnands hjerte var, 
at så mange af de såkaldt unge var 
mødt op. Det var dejligt at se. Da 

R 

lørdag aften nænnede sig, kunne 
jeg konstatere, at næsten samtlige 
punkter i Fæsters 40 punkts manifest 
var nået. Nyt tag på udestuen, vægge 
vasket ned og dernæst malet, vinduer 
poleret osv" osv. ·Aldrig har så 
mange, lavet så meget på så kort 
tid'. Og så for at det ikke lige skal 
være løgn. så cliskede Købmanden 
og Fæster op med et klassemåltid 
til de sultne sjæle. Og så lige for at 
gøre dagen helt perfekt, så vandt 

vores serie 3 og kunne også deltage i 
festlighederne. 
Jeg vil godt benytte denne lejlighed 
til at sige tak til alle jer, der hjalp 
denne dag. Men nok en speciel tak 
til Fæster for det fantastiske initiativ 
og det store overblik, som gjorde, 
at klubhuset stod som en flunklende 
perle, da min søn Peter holdt sin 
konfirmation derude ;-). Men en tak 
skal også lyde til de rygere, som 
uden nævneværdig modstand fortrak 
til udestuen for at opfylde deres 
særegne behov - og for at klubhusets 
nyfundne status som nikotinfri zone 
kunne bevares lang tid. Sluttelig skal 
jeg også huske at takke dem, der var 
med os i tankerne. I får en chance, 
når vi går i gang med at renovere 
træværk og den slags. 

Fonnand Mørk 

Fæster holdt den rode fane højt 
og lagde stor vægt(!) på det 

kommunistiske manifests mange ord 
om merværdi og u11dert1ykkelse 

af det arbejdende folk. 
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SØNDERTORVO'S 

FRISØRSALON 
V/ GITTE I. SIEI 

øndergade 19 
Tlf. 86 813070 

JYDSK ILI K 8 TAG 

Ømsø Døgn-Nærbutik 
0-..1 · MOO 111 ICDOllG 

TLF.11813800 .I AllNAUEOOEllSIWI! f. 
RIP 

.. 

Tirsdagstræning 

Igen i år har vi fået gang i tirsdags 
træningen. Vi mødes hver tirsdag 
kl. 19. Her har vi været ca. 25 en
gagerede fodboldspillere, som alle 
har haft lyst til at blive lidt "bedre" 
til fodbold. Der kommer flere og flere 
til hver gang, og det virker som om, 
at folk nyder at komme ud og lave 
nogle fodboldøvelser. 

Vi har i år været så heldige at vi 
er et trænerteam på 4. Søren "fiis", 
Jens Husted, Kent Sørensen og Ca
sper Johansen. Derudover er vi ved 
at få flere spillere til at tage ansvar 
til træning, så vi har mulighed for 
at dele os lidt op engang imellem, 
og så bruge spillerne som en slags 
hjælpetrænere. 

Det har mest været de "unge" 
"talenter" som har trænet i år, men 

også evighedstalenter som MONSE 
og VITIER har været ude og vise, 
hvad de kunne. 

Vi satsede i starten meget på 
at komme i god form, men siden 
marts har vi mere satset på tekniske 
øvelser. 

Vi forsøger hver uge at lave et 
varieret program, som rammer alle 
spilleres niveau. 

Det er dejligt, at vi er så mange 
til træning, men der kunne stadig 
sagtens komme flere, som har lyst 
til at lære noget nyt! 

Vi ses! 

Trænerne 
(Casper D. Johansen) 

5 



Cykelhandleren holdt 
USA's ambassadør 
i sadlen 
Mens diplomati normalt kræver både kniv og 
gaffel, satser Lars fra FRI Cykler i Bjerringbro 
udelukkende på forgafler 

Lars med medaljonen, han modtog som 
tak for assistancen til den cyklende 
amerikan ke ambasadør 

Det forlyder fra en sædvanligvis vel 
underdrejet kilde, at cykelhandler, 
holdleder, sponsor og far for første 
gang, Lars Cykelhandler Jacobsen, 
går med planer om at indrette en 
VIP-lounge i sin forretning på Nør
regade i Bjerringbro. 

Det har nemlig vist sig, at kendte 
personer, der tilfældigvis lige er på de 
kanter, gerne lægger ruten forbi bu
tikken, og så er det jo om at være på · · · 
pletten og pudse firmaets profil af. 

Den amerikanske ambassadør i 
Danmark, James P. Cain, besøgte 
således under stor mediebevågenhed 
det midtjyske område i begyndelsen 
af april måned. Det gav sikkert turen 
lidt ekstra omtale, at ambassadøren 
og hans følge bevægede sig rundt 
på cykler, men om morgenen fredag 
den 4. april kom der grus i maski
neriet - eller måske rettere : skarpe 
sten i cykeldækket. Lidt udenfor 
Bjerringbro mistede Mister Ca ins 
slange pusten, og han måtte sende 
en delegation i forvejen for at frem 
skaffe nyt dæk og slange samt låne 
et dækjern. 

Det var en smal sag for B74's me
stercykelhandler, som i vanlig top
servicestil sørgede for, at cowboyen 
kunne komme tilbage i sadlen, hvorfra 
han først svang sig ned igen, da ruten 
blev lagt forbi Fri Cykler og Lars . 

n 1 nncTr: h. I 

. ~ 

Ambassadøren var så glad for Lars' • • • • • • • • • • • • • • 
assistance, at han på stedet arrange- • • 
rede en højtidelig ceremoni, hvor Lars • • 
fik overrakt ambassadørens medaljon • • 
som tak for den glimrende indsats. • • 

Desværre for Lars og B74 er USA • • 
ikke et monarki, så formelt er der • • 
ikke belæg for at titulere Cykelhand- • • 
leren "Ridder Lars". Men mindre kan 
jo også gøre det... • 

- Faktisk var James P. Cain en me- • 
get behagelig mand at møde. Helt • 
nede på jorden, fortæller Lars. • STORVASK 

• 
• 
• 
• 
• - Han spurgte til forretningen, og • 

han var også god for et par kvikke • Mens man i vores naboklub, • 
bemærkninger og nogle flade vitser, • Silkeborg IF, ikke lader til at • 
husker han. være indstillet på at foretage 

Inden ambassadøren og hans følge • den ellers påtrængte stor- • 
drog videre, sikrede Cykelhandleren • vask efter en ikke-godkendt • 
sig, at cyklerne var ok, og at der var • sæson, kan B74 melde om • 
reservedele nok i ledsagevognen til, • en helt anden succes og • 
at den amerikanske fremrykning ikke • fremgang på vaskefronten. 
på ny skulle miste pusten. • Vores Key Textile Mana-

• 
• 
• 
• 

Det er ikke første gang, Lars' for- • gers, Morten og Poul-Erik 
retning får besøg af en kendt poli - • Koch bekendtgør nemlig i 
tiker. Fri Cykler i Bjerringbro blev • en pressemeddelelse til alle • 
også besøgt af Anders Fogh under • B74's trykte medier, at dette 
den sidste valgkamp, da han gjorde • forår har budt på en optur af • 
stop og skulle vise den danske ver- hidtil uset omfang. • 
denspresse, hvor rasende vittig og • Holdledere og spillere er • 

· · folkelig en statsminister vi har. • nemlig blevet meget bedre • 
Med det rend i butikken af så store • til at samle og vaske hold

notabiliteter og honoratiores forstår • trøjerne, så manager-teamet • 
man udmærket, hvis der arbejdes • på den måde har kunnet 

• 
• 

på at indrette en lounge, hvor Lars • optimere deres indsats og • 
i fremtiden kan tage ordentlig imod • sørge for, at B74'erne i det • 
Dalai Lama, Christian Ronaldo og • mindste tager sig godt ud på 

banen. • 
Pamela Anderson næste gang, de • _ Vi er af den bestemte • skal have lappet cyklen. 

De få dage, VIP- loungen måtte • opfattelse, at vi med de alle- • 
stå ubenyttet hen, vil jeg så foreslå, • rede iværksatte initiativer er • 
at det anvendes som puslerum til • klædt rigtig godt på til frem- • 
L • tidens mange udfordringer, • 
ars og Tinas førstefødte, der kom slår man afslutningsvist fast 

t il verden den 27. maj. Den kom- • • 
mende B74'ers første kampvægt lød • i pressemeddelelsen. • 
på 3090 gram. • • 

Mølle • e • • • • • • • e • • • • 
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Og det skete 
de dage ... • 

I 
Af Deres medtag11e 

Ja, det skete i dagene 27. til 30. 
marts, at forvalter, the King og be
falingshaver Søren Fæster havde 
indkaldt til stor renovering af vores 
selskabslokaler på Marienlundsvej 
under mottoet: "En simpel sadel 
skræmmer ikke en ædel springer". 

Nedtagning af brune og gule kory
fæer stod Team Morten for. Udskift
ning af havestuetag blev overladt til 
Lal , Holger og Stormogul Sjæf, der 
hele tiden gjorde masserne opmærk
som på, at et tag på havestuen er 
bedre end et tag i skridtet. 

Jo, vist, det var en lille flok våde 

gangergække gutter, der kæmpede 
mod vejrets luner. Kræn og Fisen 
stod for uddrivelse af røg fra loftet 
via et par glade mopper og lange 
arme og efterlod os "The Shining 
Boys". 

Opgang og kasserummet for tom
me kasser fik bl.a. Møller, Kim og en 
ungarbejder renoveret og malet til 
alles tilfredshed. Hvad kan man dog 
ikke si~e af begejstringsord om den 
staldkade ungdom? 

Stereo-Kent fik tilsluttet sur-round
up anlægget, der nu kunne overdøve 
lejrkommandant Sørens orale ordre 
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og derved medvirke til et par tiltu
skede kunstpauser. 

Ole Hø og Dr. Carøe gik fuldstæn
dig amok i et orgie af udsmidning 
og voldført ekspertise i boldrummet: 
Der blev delt "Smileys" ud med rund 
hånd til hver eneste hylde, og da 
selv Fubs kom tilbage efter et los
sepladsbesøg, var ikke et øje tørt 
(det pis-sile-regnede). 

Miss Grundrens Lissa og hendes 
påklæderske Kathe arriverede se
nere for at tilføre borde og stole en 
gang syre, der kunne fjerne de vær
ste anslag af madrester, bussemænd 
og sur mandesved. Der bredte sig 
hurtigt en odør i klubben af veldufte, 
der oversteg formandens uddunst
ninger fra "Hiatus pabli". 

Mojn og Troels viste sig som to ele
gantierer ud i fodliste-bemalingens 
svære kunst. Kilometer efter kilo
meter stred de sig frem i deres eget 
malende tempo. Desværre kom den 
sørgelige nyhed, at Mojn i en periode 
er tabt for klubben, da han tager til 
Evigtut (dansk: Evighedssut) for at 
opsøge sine aner og modtage grøn
landske dollars. 

Den afrikanske ingeniør viste sig 
som en sand højtrykspusher, efter at 
bybusser, træer, borde og de Kræn
ske blomsterbede havde fået en tur 
i atmosfærerenseren. Efter Regnars 
eget udsagn, har der aldrig været så 
mange bordbiller, der har overgivet 
sig til en enkelt person. Vådt og flot. 

Mens andre steriliserede klubben, 
gik Købmanden og Torben Skrald i 
gang med et opkog af kød og grønt 
tilsat en snert pletrens, der skulle 
besudles af de arbejdende masser 
ved aftenens gallamiddag. Deres 
spidskompetencer ville netop stå 
deres prøve ved dette sammenkog. 

Billy Diegeldauer alias Mulle sås 
flere gange med en malerkost? 

10 RIPØSTEN 

Flere kunne dog her se, at her kom 
en person, der havde taget udvidet 
stavgang tilsat hardcore-trin. 

Formand Mørk kom også, selv om 
han var "busy" optaget af sin medvir
ken i TV-serien "Vild med Ans". 

Anders lavede grillkul og med tilsat 
sennep og ketchup kunne det frem
bragte i uhyggelig grad minde om 
pølser. Flot arbejde, når man tænker 

på, at han arbejdede i mistænkelig 
nærhed af højtryksrenseren og de 
svømmende bordbiller. Andre kom 
og gik. Nogle gik i vejen og andre 
kom med sportsdrikke, - sådan som 
et rigtigt arbejdsfællesskab skal 
være! 

Sluttelig vil jeg overlade ordet til 
røgter, il Duce, Søren Fæster: 

'Vi er heldige at have en flok med
lemmer, der med ihærdig indsats og 
iver sætter en ære i at skabe fine 
rammer for klubben. Jeg vil gerne 
takke de medlemmer der tager slæ
bet, men det skal ikke opfattes som 
en kritik af den store hovedpart, 
som ikke direkte er involveret i selve 
klubarbejdet. I er selve klubben og 
jeg har for den sags skyld aldrig 
oplevet nogen, der ikke var klar til 
at gi' en Mnd med, hvis klubben har 
spurgt. I vores klub er der plads til 
dig, n~r du har lyst, og der er ingen, 
der stiller krav til dig, der er ingen 
der kritiserer eller fordømmer dig for 
manglende engagement. 

Det er som det skal være! Det 
bedste skulderklap du kan give vore 
"frontløbere" er at møde op til kamp 
eller som praktisk gris og husk: "Fri
villigt arbejde lever af lyst - og frivil
ligt arbejde dør af pligt". 

Der Echte Mørk har engang ud
talt: At to myrer er flere end en 
elefant". ?" 

Senere på natten kunne man over 
klubbens anlæg høre de berømte 
ord: 

The King has now 
left the building. 
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874 ud af Mørk'et 
Han hedder jo Thomas Hegelund 
Jensen - vores formand gennem det 
seneste år. Men som de fleste andre 
medlemmer i 674 har han fået et 
synonym - øgenavn om man vil. Og 
det er "Mørk". Hvorfor? 

Tjaa, det er noget med løden som 
kontrast til de tre brødre. Rørt sammen 
i en skåret underkop lidt syd for Napoli, 
som han selv forklarer det. Men Mørk 
vil meget hellere snakke om 874 end 
sig selv - og sådan bliver det: 

- En stor del af klubbens succes er 
nok at vi in~en betalte trænere har, , 0 

som skal st og rabe og skrige efter 
folk og hytte deres egen karriere. 
Faktisk arbejder vi jo slet ikke som 
en etableret fodboldklub. Det er helt 
og holdent lysten og viljen, der driver 
værket, siger Mørk om 674, der med 
13 aktive fodboldhold sprænger ram
merne og alle fordomme om indivi
dets tidsalder. Fra kloge mennesker, 
der forsker i den slags ting, får vi 
hele tiden at vide, at både unge og 
ældre i dagens Danmark er indivi
dualister. Vi vil ikke indordne os un
der en forening, eller lade os trække 
rundt i manegen af en træner. Vi går 
i fitness-center og foretrækker ellers 
at tage løbeskoene på og selv tage 
vare på formen. 

Men man skal ikke have andet end 
højre fod indenfor i 674, før alle de 
kloge ord bliver gjort til skamme. 
Her trives fællesskabet, det sociale 
samvær - og så naturligvis målsæt
ningen om på et hvert niveau og til 
en hver tid at mule Them, Gødvad, 
Bording og Virklund. 

- Vi er et godt alternativ til de 

etablerede klubber. Vi byder ikke 
nye medlemmer velkommen med 
en tyk bog fuld af regler og krav. Og 
så er der plads til alle. Når jeg siger, 
at vi ingen trænere har, så må man 
ikke forveksle det med, at vi ingen 
ambitioner - både på banen og som 
klub - har. For det har vi da. Vi har 
da også et UK-udvalg (udtagelsesko
miteen) der sætter holdene, men det 
er i høj grad ildsjælene, der sætter 
dagsordenen. I en grad, så mange 
hold nødigt slipper deres spillere til 
ellers højere rangerende hold. 

Men n~r s~ succesen er i hus, hvad 
vil 874 s~ egentlig? 

Ja, det er pudsigt, at du spør' - for 
vi skal snart have et strategi-semi
nar, hvor vi netop skal diskutere, 
hvad vi vil med klubben. Men det 
spørgsmål er jo netop nu meget 
underlagt udviklin~en - ikke mi~dst 
stadions fremtid far stor betydning. 

- Ligesom i Korsbæk er der jo 
pengestærke folk her i byen, der 
gerne vil skabe fremdrift og udvikling 
- og ikke nødvendigvis med skyldig 
hensyn til os og de andre foreninger, 
der er knyttet til stadion-anlægget, 
siger Mørk, som på den anden side 
ser fremtiden lyst i møde. 

- Vi har forstået på det rigtige 
tidspunkt at gøre opmærksom på os 
selv. Jeg kan sagtens forestille mig, 
at stadion rykker over på Søholt, 
men jeg tror ganske enkelt ikke 
på, at man eksproprierer os ud af 
klubhuset - ikke så tæt på et kom
munalvalg. Men vi kommer ganske 
givet til at kæmpe for nogle af vores 
- i forvejen alt for få - træningsbaner. 

12 RIP0STEN 

Tænk på, at der ofte stiller 
henved 60 spillere op til træn 
Og heller ikke lysbanen kan 
vi undvære, fastslår forma n. 

- Vi er sydbyens fodboldklub -
både historisk set, men også I 
fremtiden, og så er det jo unikl 
at vi har sådan et forrygende 
engagement på alle leder og 
kanter i klubben. Det tror jeg 
ikke på, at Silkeborg byråd 
vil ødelægge. 

Formanden lægger ikke skjul 
på, at det, der netop kun ælte 
læsset, ville være en tvangs
forflytning væk fra sydbyen 

Men foreløbigt står stadion 
og 874 solidt plantet, og så 
er .der jo altid en ny kamp, de 
venter på at blive vundet. 

Peter Tougaard. 
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Danmarks hyggeligste 
minigolfbane 
Jens Bæk har for længst slået tågen 
op til den nye sæson for minigolf
banen i Indelukket. Det er 14. gang 
Jens Bæk har gjort Danmarks hyg
geligste minigolfbane klar til en ny 
sæson. Selve banen kan fejre 58 års 
fødselsdag som Danmarks ældste 
18-hullers minigolfbane. Det forplig
tiger - helt bogstaveligt - at bestyrer 
landets ældste 18-hullers bane. 

- Hele området er jo strengt regu
leret gennem forskellige frednings
bestemmelser, så jeg kan ikke bare 
f.eks. smække et nyt "golf-hus" op, 
hvis jeg skulle få lyst til det, siger 
Jens Bæk!. der for længst har besin
det sig pa, at ferie - det er noget 
man holder om vinteren - eller i 
hvert fald efter den 1. oktober og før 
den 1. april, der er de nogenlunde 

Sponsorportræt: 
J ens Bæk, Indelukkets Minigolf, ilkeborg 

14 RIPØSI 

datoer omkring minigolfbanens sæ
son. 

Fredning eller ej, så er det alligevel 
lykkedes Jens Bæk at udvide banen 
med en ekstra ni -hullers græsbane 
- men i respekt for den oprindelige 
bane er den nye anlagt for sig selv i 
forlængelse af den gamle. 

Minigolf har i snart en menneskeal
der i Silkeborg været synonym med 
Indelukket, og utroligt mange sil
keborgensere har - om ikke trådt 
deres barnesko - så i hvert fald fået 
introduktionen til det ædle spil i 
skyggen af de smukke bøge- og ege
træer ved bredden af Remstrup Å. 
Med hjejlebådene som en bevægelig 
kulisse har de måttet erkende, at 
det ikke er så nemt endda, at få den 
lille kugle til at trille i hullet. Minigolf 
kan man spille mange steder rundt 
omkring i sommerlandet, men kun 
meget få - om overhovedet nogen 
- kan fremvise så stemningsfulde og 
smukke omgivelser som Indelukkets 
minigolfbane. En kvalitet Jens Bæk 
er meget bevidst om. 

- Vi gør meget for at vores anlæg 
altid fremstår rent og indbydende. 
Ingen bryder sig om at skulle sparke 
sig vej gennem ispapir, papkrus og 
andet affald, så vi bruger mange 
kræfter på at holde stedet rent og 
indbydende. 

Det betyder bl.a., fortæller Jens 
Bæk, at man hvert år kører en snes 
t railerlæs med sammenrevne blade 
væk, ligesom der udføres et større 
vedligeholdelsesarbejde op til hver 
ny sæson. Det er ikke bare banen, 
men også golfhuset, der kan dateres 
t ilbage til tiden fra før verden gik af 
lave, men det kræver en kærlig hånd 
at bevare idyllen. 

Jens Bæk gør meget fat; at anlægget 
altid.fremstår rent og indbydende. 

Når B74 nyder godt af Bæks spon
sorat, så er det ikke nogen tilfæl
dighed. 

- Dels kender je~ jo mange folk i 
klubben, og dels sa vurderer !eg, at 
jeg får mere ud af at støtte sma klub
ber end en stor. Og det glæder mig 
da også, at der fra tid til anden kom
mer folk fra klubben her og spiller, 
siger Jens Bæk, der i en årrække har 
prøvet kræfter med Hjejlekiosken og 
Kiosken i Indelukket, før han koncen
trerede sine kræfter om at forkæle 
gæsterne på minigolfbanen. 

Vejret har naturligvis en stor be
tydning for besøgstallene, men en 
jævnt stigende interesse for det 
afslappende spil har været med til 
at lokke turister og silkeborgensere 
til Indelukket, hvor man uden tvivl i 
mange år fremover vil blive mødt af 
Jens Bæk i lugen til det lille golf-hus 
under bøgen . 

15 



I 
I 
I 

Vi har hørt om ·stadionplaner . 
. . . men har I hørt om os? 

Sådan stod der på forsiden af det 
materiale, samtlige medlemmer af 
Silkeborg Byråd modtog, da B74 og 
ni andre brugere af stadionområdet 
redegjorde for det behov de ti for
eninger, klubber og skoler har for 
idrætsanlægget og omklædningsfa
ciliteterne ved Stadion. 

Og byrødderne fik i materialet, 
der var udarbejdet af Monse, præ
senteret de kapacitetsproblemer, vi 
allerede har, nar så mange brugere 
skal dele så få baner, som af hensyn 
til belastningen kun må bruges max. 
20 timer om ugen. 

Med de planer om at sælge (dele 
af) stadionområdet for at få finansie
ringen af et nyt stadion I en ny arena 
på Søholt på plads, er der altså god 
grund til at frygte, at situationen 
bliver endnu mere kaotisk. 

Og ikke mindst for B74 er udsigten 
for fremtiden, at vi bliver flere og 
flere, der vil være med til at dyrke 
idræt i Sydbyen. 

Præsentationen blev derfor sluttet 
af med det overordnede spørgsmål 
til politikerne : 

Hvordan vil I sikre, at vores behov 
bliver dækket? 

Det var oplevelsen for dem, der 
overværede præsentationen, at der 
var stor bred forståelse for vores 
situation, men selv om der nu er 
gået yuderligere et halvt år, er der 
som bekendt ikke kommet nogen 
afklaring i sagen. 

FAKTA FRA OPLÆGGET-
Hvor meget kan græsset holde til? 
Ba11erne ma max. belastes 20 timer om ugen, 
og den overordnede ba11epleje kræve1; at 
banem e flyttes forskydes en gang om året 
for at udbedre slitageskader i blandt andet 

må/felterne. 
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• 

"Vi er ikke for eller imod det ny 
Stadionprojekt på Søholt. Men hvis 
planerne medfører, at der bliver 
endnu mindre kapacitet på området 
ved Stadion, vil borgerne og Silkeborg 
Kommune stå tilbage med et stort 
problem, som ikke umiddelbart ser ud 
til at kunne løses ... " 
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