OM OG FOR OMRÅDETS ERHVERVSLIV
ORGANISATIONER OG OFFENTLIGE
VIRKSOMHEDER

Tværgade 8-10
8600 Silkeborg
Tlf. 86 80 41 42
www.inter-photo.dk

GØR EN FORSKEL

INTER
Bøg ild Sport . Vestergade 2 . 8600 Silkeborg . 8682 1077
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'alcka-GrWan
Arhusbalckan
Århusvej 22
Telefon 86 82 22 45

Danske IBank I

Svært ved at
få overblik?!
~ indsigt i økonomien giver

dtg bedre udsyn i hverdagen.
Privatøkonomi er - ligesom livet selv
- under tadig forandring. Derfor kal
der rydd op og lægge nye planer en
gang imellem. Er du inter seret i et
grati og uf?rpligtende ØkonomiEftersyn,
er du altid velkommen til at komme
ind og tale med o .

Dlll lllwuomipwtner

JlARBEJOERNES lANDSBANK

KAJ JØRGENSEN
Mariehøj Murerforretning
Solhøjsvej 11 . 8600 Silkeborg

Heste skoes og beskæres
Alt murerarbejde udføres

Nybygninger • Tiibygninger • Reparationer
Storm- og forslkrlngssklder • lso-kæm

(i)

40291411-86811504
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Kort fortalt - kort til a lt

Tømrermester
Holger Buch-Larsen
Udfører alt i tømrerarbejde

så er tiden snart inde. Den traditionsrige og
velbesøgte B74-turnering skal endnu engang
lanceres. Så sæt kryds i kalenderen og begynd
at pudse indendørs-skoene af. Turneringen løb
af stablen d. 17. januar 2009 i Sydbyhallen.
Tidspunktet er kl 12, så kom i god tid og hjælp
med at stille op og andre småting.
Prisen bliver SO kr uden mad, og 125 kr med
mad ( som vil blive et lækkert pølsebord ).
Der er et opslag op i klubben, hvor man venligst
bedestilmeldes sig og gerne i god tid. Kom
Glad, det plejer at være rigtigt morsomt og
drabeligt.
PS: Hvis man føler, at man mangler føling med
den lille læderkugle eller generelt teknik, er der
mulighed for at træne indendørs hver fredag kl.
~ 20 ved Silkeborg Gymnasium.

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 · Lørdag k1. 9.00-14.00
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MALERNES

A/S

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

TIETGENSVEJ 30 . 8600 SILKEBORG

ANDELS-FORRETNING

Bindslevs Plads 18
8600 Silkeborg
Tlf. 8681 1969

l cvKLER
Chr. d. B's Vej 1
8600 Silkeborg
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Mennesket
bag jobbet
Mon ikke alle i 874
kender Morten og
Poul Erik som et af
de sikreste og vigtige
omdrejningspunkter i
klubben?
Der står respekt
omkring deres store
arbejde med blandt
andet at holde styr på
vasketøjet og punke dem,
der glemmer, at der også
er noget praktisk, der
skal fungere.
Og respekten bliver
ikke mindre, når talen
falder på deres bidrag
til humøret, stemningen
og hele det sociale
fællesskab i klubben og
klubhuset.
MEN: De to herrer
rummer på det personlige
plan så meget mere end
det.

RIPOSTEN har derfor
bedt dem om at svare på
en række eksistentielle
spørgsmål.
Læs deres overraskende
svar i "venindebøgerne"
på de næste sider.

___...."....,,ryt

SllCJ'hef"'J 27 • 16110 Sil~•bo<t · Tlf. 1412 16S5
dl!
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Jfvad enhver bør
vide om mig

Jfvad enhver bør
vide om mig
Navn: Morten Vaskemand
Fødselsdag: H1en 5r
Bopæl: Marienlunds1ej 33,
alternati1 Frederiksberggade 50
Øjenfarve: bl !ict
Hårfarve: glimmergrå
Højde: Fra den ene ende til den
anden ende
Højre- eller venstrehåndet:
Bruger begge hænder
Hvilke sko har du på?
"gummisko"
Din(e) tørste svaghed(er):
T<ndage
Dine fobier: Perkerc
Hvad skal der på din
perfekte pizza? Ost
Ambitioner med livet? At
komme gennem det uden s1ed på
panden
Ambitioner i år? At spillerne
lærer, at Slrllmperne IKKE kal rulle
sammen

Uvorn r går du normalt i
seng? Det albænger af mængden
af1 ket ~
Foretrækker du Hor eller
Tuborg? TU BÅ RG
McDonalds eller Wioner
Burger? Begge
Chokolade- eller vaniljeis?
'ougat
Te eller kaffe? Kun kaffe, tak
Ryger du? Alud
Bander du? Så godt mfucking
aldrig
yoger du? Heldig1is
Jældent. kg tager hen yn til mine
orngil Iser!!!!!!!!!
Har du nogensinde været
forelsket? Ja. i naboen hund
Har du selvtillid? Mon ikke, jf.
t<ndag nak 1dst på dagen.
ynes du selv, du er

Hvad var det første, du
tænkte, da du v gnede i
morges? H1or slår mm cykel?
Hvad er dit tørste fysiske
fortrin? Min ma1e

attraktiv? Mon ikke. H1em kan
sta for min uhoJtideligc charme?
Tænker du meget p dit
helbred og sin uodhed? Ja.
derfor undlader jeg at pisc og holder
mig til øl.

lnderuor den idste m ned
har du da:
Druk/æt alkohol: Kun ul

husbehov
Røget cigareller: Kun for a1
stØltc ta n
Været p<1 en date: Med Poul Erik
Væm p<1 indkøb: I Jaco
Optrddt pd en scene: Hier
toodag
Været/uld: 31 gange

Hvad vil du være, n r du
bliver voksen? Større
Hvilket land vil du helst
rejse til som turist? udi
Arabi n
Hvordan vil du beskrive din
tøjstil: GW- kun i mærkernj ( B· 74)
Hvor mange cd'er ejer du?
I. "Julen Sange"
Hvor mange ting fra
din rortid fortryder du?
Grundlæggende hier torsdag .. .

avn: Poul Erik VB>kekone
Fødselsdag: Alt for mange
Bopæl: N)gadc, Down Town
Øjenfarve: Ser mig Jældcnt i
ptjlet
Hårfarve: umi k ndelig
le1crpostcjfmet
Højde: Mindst 1,96
Højre- eller venstrehåndet:
Absolut kejlC!
Hvilke sko har du på?
Hytte ko
Din(e) største svaghed(er):
Morten kan lokke mig 1fordærv
Dine fobier: Be kidt 1askclØJ
Hvad skal der på din
perfekte pizza? Rorcr det aldrig
Ambitioner med livet? At
viderefore familien Koch udødelige
na10
Ambitioner i år? At dri1c
formanden til vanvid
Hvad var det rørste, du
tænkte, da du vågnede i
morges? Radio Alfa
Hvad er dit tørste ry i ke
rortrio? Spørg mm kone
Hvom r går du normalt i
seng? Det afhænger af h1or "tmlt"
der han æret på jobbet
Foretrækker du Hor eller
Tuborg? Kun Tuborg

McDonalds eller \\'ioner
Burger? R rcr det ikke
Chokolade- eller vaniljeis?
Rorcr det ikke
Te eller kaffe? Kun kaffer

lnderuor den idste måned
har du da:
Druk/æt alkohol: En kende
Røget cigareller: El par stykker
Været p<1 en dart: Med Mon n
på Cafe Paradiset

Ryger du? Om?
Bander du? Det h:rndcr, men på
en p:rn måde
Synger du? Des1irrre. iger mine
omg11elscr

Spist sushi: BVADR
Optrddt pd en scene: Hier

toodag
Badet nøgen: Må ikke for min

kone
Væretfuld: Kun om torsdagen

Har du nogensinde været
forelsket? Kun i min henrilende
kone

Hvad vil du være, når du
bliver voksen? Folkepcn ionist

Har du selvtillid? Den har
min kone

Hvilket land vil du helst
rejse til som turist? Jan Ma)en

ynes du selv, du er
attrakt.iv? Spørg min kone

Hvordan ser din
drømmepige ud?
Øjenfarve: Se min kone
Hdrfan·e: Se min kone

Tænker du meget på dit
helbred og in sundhed?
Ja. jeg cykler meget særligt om
toodagen
Kan du lide tordenvejr? 'eJ.
Det minder mig om mm kone
piller du et instrument? Er
udlæn på kon fl'alonum 1gui~il.
piller sa englene ynger

Kort eller langt lidr? Se min

kone
Højde: Se min kone
V ægt: Se min kone (uha)

Hvordan vil du beskrive din
tøj til: Elegant
Hvor mange cd'er ejer du?
Spiller kun LP plader
Hvor mange ting rra din
rortid rortryder du? Se
01en tående

HVEM SKAL JEG
TALE MED??
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Thomas Jensen
Vestre Alle 34
86 B00549
thjOsd.dk
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Næstformand
Claus H. Jensen
Funder Bakke 42
8682 7588
hellenujensen O mail.dk

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

Kasserer Jakob Nymark
Sjællandsgade 28
30 53 36 56/ 86 82 7713
jakob.nymarkOprivat.dk
Christian Simonsen
Skov1obervej 24
86B01391
christlan.simonsen 0 mail.tele.dk

Formand Chr. Simonsen
Skov1øbervej 24
86BO 1391

Thomas Herlev
Peder Nielsens Vej 10
868245 36
thornas.her1ev0city.dk

Kasserer Per H. Jensen
Frederiksberggade 56 st.tv.
30 52 69 93
pjensenO arrownordic.com

'

~

m

Jakob Nymark
Sjællandsgade 28
30533656/86827713
Thomas Herlev
Peder Nielsens Vej 1o
86 82 45 36

REDAKTION

S.e.rie J.. 4, S. ~ 6
Morten Rlsvlg
Tyttebærvej 356
8684 55 57
morten.risvlgOskanem.com
Kim MAlmand Jensen
woodturOhotmail.dk

Lasse Laursen
Gjessøvej 8
8682 8303
lwl 0 xergi.com
Kenneth Pedersen
Ewaldsvej 24, 2. tv
6017 08 86
kenneth·sportOhotmail.dk

Anders Kjeldsen
Dalgasgade 37
86 BO 31 60
Kenneth Pedersen
Egealle 111
60170886

Peter Tougaard
75 14 15 54
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Peter Lodahl
30273419/86824811
peterOps·presse.dk
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Anders Kjeldsen
Dalgasgade 37
86803160

Holdleder, sene 4:
Jakob Nymartl
Sjællandsgade 28
30 53 36 56 / 86 82 77 13

Holdleder, serie 5, 1:
Thom11 Herlev
86824536

"~ I

Lissa Juul
Vestre Alle 34
86800549

l·juulOjyskebank.dk

Holdleder, serie 5,2
AsgerSøvlØ
Baggesensvej 16
289658 77

Veteranafd., 7 mands
PeterVlllasen
~
Drechselsvej 2A~ ~
86 80 39 08
\!P

Kim Kristensen
Chr. Fisehers Gade 11
86B02208

Kresten Knudse~ ~
Frejasvej 2
~~
86826253
~

Lars Jacobsen
Hier Byvej 11, 8643 Ans
87708686

Kamp.fordeler

spitsbergOpost.tele.dk
Anders Simonsen
Hattenæsvænget 2
8684 42 92

Thomas Herlev
868245 36

Ynglinge

Søren Fast•
Knudsgade 10
86811941

N

Layout: Peters Pen

Kent Sørensen
Kaprifolievej 18
8684 5804

Holdleder, serie 6,2:

Oldboys
Preben Nielsen
Komvænget 118
868203 02

Chefredaktør Claus "Nymand" Mikkelsen
86 BO 15 67
nymOprivat.dk
Tryk: Silkeborg Bogtryk
Claus H. Jensen
8682 7588

Anders Simonsen
Hattenæsvænget 2
868442 92

Holdleder, serie 3:

Holdleder, sene 6, 1:

,

Formand Emil Jacobsen
Skolegade 38
27130647
ravnild 0 hotmail.cox

Jens Kristian Hjorth
Ågade24
86 81 6517
jkhOdal.dk
Soren Fæster
Knudsgade 1O
86811941

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

86 8253 02

\.

Stephen Knudsen
Sanatorievej 14
86 82 81 39

TIK

Finn Herlev
86 BO 06 05

Claus "Nymand"
Mlkkel•n
86 BO 15 67

Morten Risvlg
8684 55 57

Kim Kristan•n
86B022 08

Stephen Knudsen
86828139

ur~

L

Jens Kristian Hjorth
86816517
jlchdal.dk

Husk at meddele
adresseændring eller andre
ændringer/tilføjelser

Er vi købt eller solgt?
Dette er ikke en særlig læsevenlig historie. Derfor kommer den i en forkortet
udgave.
Gennem hele året har det været
diskuteret, om det er muligt at bygge
Arenaen på Søholt.
I bund og grund er der er tale om en
større hal til BSV og et stadion til SIF.
Silkeborg Kommune har været inddraget i den økonomiske side af sagen
med henblik på at finansiere noget af
Arenaen. Dette skulle ske ved at sælge
nogle byggeretter på Søholt plus salg af
stadionområdet, eller noget af det.
I bestyrelsen har vi haft meget fokus
på området. Vi har hele tiden haft den
holdning, at vi ikke vil væk fra stadionområdet. Det er her, vi har klubhus,
og her har vi været i nu 34 år.
Det hele startede sidste år i november/december, hvor vi havde indkaldt
til et møde med alle de brugere, der
benytter stadionområdet. Det var både
fodboldklubber, gymnastikforeningen,
løbeklubben og skolerne.
Med Monse som fødselshjælper fik vi
udarbejdet et omfangsrigt materiale,
der præsenterede alle brugerne, hvilke
dage og tidspunkter man benyttede stadionområdet på osv. Det var/er faktisk
et imponerende værk. Så mange tak til
Monse for det gode arbejde.
"Værket" blev præsenteret for Byrådet på deres møde i december 2007.
Der var mange der fik sig en øjenåbner.
Jeg tror, at medlemmer, der er valgt
i Them, Kjellerup og Gjern, først nu
fandt ud af hvor mange, der egentligt
benytter stadionområdet.
Henover foråret skrev min "bedre
halvdel i klubregi" Finn Herlev jævnligt
og tit til forskellige byrådsmedlemmer
(Borgmesteren og Jørn Rye Rasmus-

2

R1P0S1EN

sen) for at høre om, hvor langt man
var i planlægningen. Men der skete ikke
rigtig noget i sagen .
Vi skulle faktisk helt hen til sommerferien, før vi officielt fik en indkaldelse
til et møde.
Mødet skulle være et indledende
møde for brugerne af stadionområdet.
Bestyrelsen lavede en strategi for mødet, og vi fik fortalt repræsentanterne
for kommunen, at vi for det første ikke
var flytbare ( 4. største seniorklub i
Jylland), og de kunne glemme alt om
at finde erstatningsarealer til os. Vi vil
blive, hvor vi er.
Næste møde fik vi lavet ude ved os,
så kommunens repræsentanter ved
selvsyn kunne se klublokaler, vores tag,
boldrum mv. Ved dette møde skulle vi
på et kort over stadionområdet indtegne, hvilket behov vi har for baner mv.
Lad os bare sige, at vi ikke nedtonede
vores behov.
Til det foreløbig sidste møde med
kommunen havde de lavet skitser for
det fremtidige område. Alt lige fra 0
baner til 3 baner. Mødet endte med,
at O baner blev forkastet, og de ville
tegne igen, så vi også kunne beholde
klubhuset.
Nu er vi der, hvor der mangles penge
til at finansiere hele projektet på grund
af finanskrisen. så det hele bliver nok
skudt til hjørne.
Og lad os håbe, at de giver sig rigtig
god tid til at tage det hjørnespark. For
os haster det ikke.
Men om vi er købt eller
solgt, tja????
Fubs

Vi er nu kommet ind i den tid, hvor
aftenerne bliver længere og længere
og dagene kortere og kortere. Perfekte
forhold for en person som mig, om ser
det om in fremmelig te livsmi sion
al ove omkring 9Y2 lime i døgnet,
timerne på arbejde undtaget.
Men det er jo også tiden til at kigge
tilbage på året og se, hvad om er
hændt.
Det har været et lidt pecielt år for
vore klub. Turnering. planen er vendt,
så vore officielle af lutningsfe t kun
blev til en midtvejsfc t, i hvert fald for
de hold, som spiller under JBU. Uanset
navnet, så var det en fantastisk fest,
hvor fe tudvalget lige præci havde
fundet den rigtige balance mellem
ind lag/underholdning og mu ik. En
tor tak kal lyde herfra til fe tudvalgel
og alle dem, om var inde over.
Sponsligt er det også gået ok. Efter en
lidt træl start er I . holdet nu kommet i
gang, og med den nye 'ledelse truktur'
omkring holdet, ser det ud til, at vi går
en meget pændende 2. halvsæ on i
møde. Jeg glæder mig til at følge dem.
~ største udfordring, som jeg ser
det, er at holde vores andethold i serie 4.
Dette kan gøre på to måder. Enten å
begynder andetholdet al få det ud af
det, som dere potentiale berettiger
til, eller også rykker et af vore erie
5 hold op. Ingen af scenarierne er
utænkelige, så hvem ved, måske bliver
der pludselig to erie 4 hold!!!
Det, der har fyldt mest i vores hoveder
i år, er Arena Si keborg-planeme. Hvad

vil der ke med tadionområdet?
Salget af det, eller dele af det, kal jo
bruges til at finan iere netop Arenaen,
og hvor tår vi å? Kan vi få lov til al
blive på tadion - og i bekræftende
fald: Hvor meget plad vil vi få? Og
måske lige å vigtigt: Kan vi beholde
vore hyggelige klubhus (nu med varme
i rygerafdelingen).
Der var mange pørgsmål i løbet af
året, og det er der fakti k stadig. Men
vi havde pudset vore allerdygtigste
folk (Fubs og Finn) på opgaven, og jeg
er ikker på, at mange både politikere
og embedsmænd vågner svedende op
om natten, når de tænker på møderne
meddisseB74's varpåMortenSpiegelhauer.
Del ser ud til, at vi forbliver på
stadion, og at vi sågar også får lov til
at beholde klubhu et!
Men om man iger: Intet er jo
ikkert, før den fede dame har unget,
og faktum er, at der fra officielt hold
(læs: byrådet) ikke kan e et forslag
til udnyttelse af stadionområdet UDEN
fodboldbaner. Det lyder jo betryggende.
Så en tak kal selvfølgelig også lyde til
dis e lo blodhunde.
Til allersid t vil jeg gerne gøre lidt
reklame: På årets idste dag vil det på
adre sen www.b74.dk, være muligt
at læse formanden nytår tale med
betragtninger om tort og måt i året
der gik i Danmarks bedste fodboldklub.
Og del er jer, der er med til at gøre den
til det.
En ydmyg formand.
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FRISØRSALON
I I IDTE I. SMED
Søndergade 19
Tlf. 86 813070
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Hvornår er en
spiller egentlig
spi I leberettiget?
Vi har i løbet af efteråret haft et par situationer, hvor der har været tvivl om,
hvorvidt en spiller var spilleberettiget
på det pågældende hold eller ej. Vi har
så efterfølgende kunnet konstatere, at
der i nogle af tilfældene har været tale
om, at vi rent faktisk har brugt ulovlige spillere. Og det har haft en træls
konsekvens. En af vores modstandere indgav protest over brugen af en
ulovlig spiller - en protest, som vores
modstander fik ret i, og som betød, at
blev dømt som taber af en kamp, som
vi faktisk vandt på banen.

Derudover fik klubben en bøde af
ikke ubetydelig størrelse og vores ry og
rygte led en knæk. Dette er naturligvis
ikke acceptabelt. Vi vil ikke have ry
for at benytte ulovlige spillere, og det
skulle absolut heller ikke være nødvendigt, når vi kigger på vores lange
medlemsliste.
Jeg tror ikke på, at der er tale om
ond vilje fra holdledernes side, men
snarere et tegn på, at vi ikke kender
reglerne til bunds.
Jeg vil derfor pæå de næste sider lige
repetere de 5 væsentligste regler - og
en enkelt undtagelse:

5

Det betyder, at har en spiller spillet
for serie 3 om søndagen, men ikke kan
Har en ny spiller spillet for en anden deltage i den næste kamp søndagen
klub i indeværende eller foregående efter, så vil spilleren være spilleberetsæson, skal vi modtage DBU-spil- tiget på serie 4, hvis de spiller enten
lercertifikat. Har spilleren ikke spillet fredag, lørdag eller søndag - og altså
i anden klub det seneste 1Y2 år skal ikke, hvis serie 4 spiller torsdag eller
spilleren i stedet udfylde en DBU-spil- tidligere. Såfremt spilleren ikke kan
deltage i kampen for serie 4, så er
lererklæring.
En spiller må kun deltage i turne- det ikke lovligt at spille på serie 5 den
ringskampe/pokalkampe for en klub i samme spilledag.
Hvis en spiller deltager på serie 3 om
samme turneringshalvdel (forår eller
lørdagen, men ikke kan spille på serie
efterår).
3 tirsdagen efter, så er vedkommende
spilleberettiget på serie 4 til en evt.
torsdagskamp eller weekendkamp.
2) pefinition på en spilledag
Dog må spilleren ikke deltage i en serie
En spiller må kun spille en kamp pr. 4 kamp om fredagen og så spille serie 3
spilledag. En spilledag defineres som om søndagen, da man jo kun må spille
en ugedag - dog tæller fredag/lørdag/ en kamp pr. spilledag - og fredag til
søndag som en spilledag. Desuden er søndag betragtes som en spilledag.
Både turneringskampe under JBU og
der nogle helligdage omkring påske
og pinse, der ligeledes kun tæller som pokalkampe tæller med, når en spiller
skal løses til nedrykning.
en spilledag.
Har en klub flere hold i samme
Det betyder altså, at man ikke må
spille om fredagen for eksempelvis række, så rangeres de med nummer
- eksempelvis
serie 5 og om søndagen
serie 4, 1 og
for serie 3.
serie 4,2. En
spiller der løses til nedryk3) Nedrvknjng af
ning fra serie 3
spillere tj! lavere
bliver således
rangerende bold
spilleberettiget
på serie 4,1 og
For at rykke et hold ned
ikke serie 4,2 .
skal spilleren "løses" til
Det er altid
nedrykning . Dette sker
tilladt
at rykke
ved at det højere rangeop på højere
rende hold spiller enten
rangerende
samme spilledag eller
hold. Også at
har spillet mellem de to
springe
flere
kampe - og at spilleren
hold over - eknaturligvis ikke deltog i
sempelvis fra
kampen. Det er ikke muserie 5 til serie
ligt at rykke mere end et
3.
hold ned pr. spillerunde .

1) Når vi få r en ny spiller
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4) Første spillerunde i
turneringen

Undtagelsen til alle regler om
nedrykning af spillere

Det er ikke tilladt at spille en turnerings
første kamp på et lavere rangerende
hold for derefter at deltage på et højere
rangerende holds første kamp.
Det er således ikke tilladt at spille
første kamp i sæsonen for serie 4
eksempelvis en lørdag og så senere eksempelvis tirsdag - at deltage i serie
3's første kamp i sæsonen.

S) pe sidste 3 spillerunder i en
turnering

Nedrykning af en spiller fra et højere
rangerende hold i turneringens sidste
3 kampe, kan kun finde sted, hvis spilleren har været spilleberettiget på det
lavere rangerede hold i et vist antal
kamp i løbet af sæsonen.
Eksempelvis så skal en spiller der
indenfor de sidste 3 kampe i en turnering skal rykkes ned fra serie 3 til
serie 4 have været spilleberettiget
på serie 4 i mindst 4 kampe i løbet af
sæsonen. Antallet af kampe afgøres
af, hvor mange kampe der spilles i en
turneringshalvdel.

I serie 5 og serie 6 kan man pr. kamp
bruge op til 3 spillere fra det nærmest
højere rangerede hold uanset om de
er løst til nedrykning eller ej.
Læg specielt mærke til, at der kun er
tale om det nærmest højere rangerede
hold . Det betyder, at serie 5,1 kan
hente spillere fra serie 4. Serie 5,2 kan
hente spillere fra serie 5,1 osv.
I serie 6 er det lige meget med
rangering. Det betyder at både serie
6, 1 og serie 6,2 kan hente spillere fra
serie 5,2.
U19-Drenge 2 spillere kan frit benyttes på alle seniorhold, da U19-2 er
lavere rangeret end serie 6. Havde det
været U19-Drenge 1, så kan spillerne
kun benyttes på serie 3. U19 spillere,
der spiller en seniorkamp, bliver ikke
låst med hensyn til senere at spille
U19 igen.

Jeg håber, at dette giver en vis klarhed
over reglerne, og at vi derved undgår
lignende situationer for fremtiden . Hvis
ikke vi kan leve op til reglerne, så må vi

Thomas Herlev
Kampfordeler
Jule- & N
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RIPOSTENs udsendte rapporterer denne gang fra
Stillehavsøerne, hvor han på nærmeste hold har fulgt de
dramatiske begivenheder omkring afviklingen (eller manglen på
samme) af den mikronesiske Ø-Nations Cup, Black Coffe Cup
Den sørgelige meddelelse om, at den
asiatiske "Black Coffee Cup" i fodbold
er aflyst, har ramt alle her hårdt.
Kanoen med de toptrimmede spillere fra" Bang-(uffe)-kock" kæntrede,
da kaptajnen havde indtaget en lokal
blanding af benzin, kockosolie og gedemælk. Spillerne blev dog reddet op
ved en Beast Pool i Djakarta-området,
og som en sidegevinst ftk man også
en gorilla med fra Borneo. Denne blev
straks udnævnt til "Den der stryger
spillernes trøjer" og deraf følgende
ret til at bære "Det gyldne strygejern
i pletsølv".

Holdet fra" Påskeøerne" trak sig dog
straks fra mesterskaberne, da der blev
fundet store rester af nypresset ananasjuice i deres urin. Denne alvorlige
opdagelse ftk straks præsidenten fra
øerne til at erklære 3 dages landesorg
og at øerne fremover skal kaldes "Bededagsøerne".
Journalister fra Ceylon (nu Sri Lanka)
og fra Mammelukkerne (nu underbukser) har allerede kundgjort, at der
vil blive indgivet en klage over det
mikronesiske hold. Flere af disse spillere er set gemme sig bag bolden eller
bag dommeren under påberåbelse af
9

international immunitet. Holdet fra
Mikronesien har samtidig indgivet en
klage til det internationale fodboldforbund BEATYOU, over at holdet fra"
Christmas Øerne" køber modstanderne
med gaver og ringdans rundt om dommeren.
Det er allerede nu meget svært at
udtale sig om disse mesterskabers
fremtid. Cartier-øerne har klart meldt
ud, at tiden er forpasset for denne type
mesterskaber. Det er sørgeligt at se,
hvordan flere spillere svælger ananassaft og kockosmaelk i sig.
- Vi håber dog via vores kontakt i
Danmark, " El Presidente Thomas
Morko", at få disse mesterskaber op
at køre igen sammen med formanden
fra "Parcel Øerne", Hus Forbi.
Forsangeren fra U2, Borneo, har allerede meddelt, at gruppen vil afholde
en støttekoncert paa hundeøen "Collie
Island". Flere lande har givet tilsagn
om at stille gratis karaoke anlæg til rådighed, og "Ein Murer aus Dånemark"
har mailet, at han gerne stiller sin krop
og bløde stemme til disposition med
den gamle Four Jacks landeplaaage:
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"Kom igen til Mandag Lege".
Med den entusiasme, der her lægges
for dagen, skimtes der håb forude.
- Der skal dog foretages en kraftig
oprydning i egne rækker for fremtiden, udtaler en anonym fra pistolbyen
"Sej-Gun", der blandt andet nævner,
at det er sørgeligt at se hold fra "Microbarerne" og" FC Ækvator" punktere
fodbolden for derefter at fylde den
med kockosmælk og vodka og stikke
20 sugerør i, skrue op for lysanlægget og forvandle en fodboldkamp til
en stor fest.
Ligeledes har man set holdet fra "Sesamøerne" stoppe midt i en overlapning,
for straks derefter at vende hovedet
mod Mekka og røven mod tilskuerne.
- Dette ører ingen steder hjemme,
udtaler en tilskuer og siger samtidig:
- Ja-va, skal vi gøre?".
Deres udsatte vil lade dette spørgsmål blæse med den varme monsunvind mens en højrøstet spiller fra"Anda-man Øerne" sidder ved baren.
Forespurgt: "Hvad er der galt?",
udtaler Bukkukumba Bahbu, at han
er sat af holdet fra Laos, fordi han har
presset citronen for meget. Surt!
Han beklager sig endvidere over
træneren, der ikke blev fyret, da han
op til kampen sagde til holdet:
"La-os nu gå ud og gi' den en på
kockosnødderne".
Spilleren fra And-a-man Øerne finder
dog hurtig trøst hos en spiller fra filipenserne, og længe hører man dem synge
deres hjemlands vemodige sange. Ud
fra teksten erfarer man straks, at Allah
er stor, men Sjæfen er større.
Dejligt at se, at de på trods af stor
modgang bevarer det gode asiatiske
humør. Her er ikke tale om længdeeller breddegrader, men om en simpel karaokesang og skoleengelsk på
C-niveau .
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Flere tilskuere så
kastende cigarelskodder
på banen, men de unge
udøvere råbte: "AV" ved
betrædelse af disse.
I går blev der på det lokale stadion
spillet en støttekamp til fordel for "Gedernes Befrielsesfront". Små drenge i
afvaskede blå og røde trøjer og med
bare tæer kæmpede desperat om den
oppustelige gedeblære. Flere tilskuere sås kastende cigaretskodder på
banen, mens de unge udøvere råbte:
"AV" ved betrædelse af disse.
Blandingen af brændt børnekød og
hjemmerullede cigaretter oversteg
ikke lugten af den opstilllede præmieged, der i midtercirklen kæmpede en
desperat kamp for bevarelse af dens
blære ved bl.a. at udlede små runde
animalske affaldsprodukter. Rædslen
stod tydelig skrevet i gedens øjne,
for hvad nu hvis den nuværende bold
sprang, og man manglede en frisk
blære at spille med? Bare tanken
kunne få det til at gyse i Deres dyrevenlige udsatte, præcis som hvis

Jule- & N

Arsenal eller Chelsea skulle blev engelske mestre.
En repræsentant fra BEATYOU, Si Maeh-e, udtalte efter kampen, at "Coffee Cup" fremover vil blive kaldt "Milk
Shake and Soft Drink Cup" for derved
at tage afstand fra fortidens synder.
- Vi håber næste år at kunne cementere cup'ens status, som de ananas- og gedemælksfrie mesterskaber
og derved genvinde folkets sympati,
udytrer han.
Og så vil jeg ikke sige mere, for min
udriggerkano (Banka) ligger og venter
på at sejle mig hjem til min gravide
kone og mine 9 børn. Slut herfra.
Bruno "Nu" Nielsen, Pølenesien
- tilbage til virkeligheden,
undskyld studiet.
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Reinar Hamselv er knap så imponeret,
idet han hæfter sig ved, at Hamisu i sit
følgebrev ikke skriver så meget om,
hvordan det rent faktisk går for Great

Nyt fra B74's
mand i Ghana
S1llc!Jor& Foocbal Club (874)

Wonders FC.
- Men Hamisu får da lige piftet ind,
at man gerne vil have flere trøjer, og at

han har fået stjålet sit digitalkamera .
så hvis nogen i klubben skulle have et
sådant i overskud"?
Heldigvis sender Hamlsu os (alligevel?, red.) en håndfuld billeder, hvoraf
vi herunder bringer et uddrag :

PO Bo•30S07
KIA, Accra

Ocomark
Tcl + 233 244 266620

•rs.
Lena oC APJ>rcd1lio1
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r c1nar Od ard hu I
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or Ghana
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.
er, and ncn somc Ih< v.holc fmuly.
cry
IC\C that th1 gntll!e
hctt in Accra Ghana.
"'' li opcn Ih< flood-datc for ~ of such support for our club

.
Wc tbanl you 'CT)' much 1ndccd ~
Items Wc are also prcpattd
or C\ cryth1n1 and look forw•rd
.
"'ho arc indccd of1
...:: <uppon your team •1th somc prol ;,' rcccivin1 mo"' ofsuch
opcn to any r<qu L prmu
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M1ny thank indccd.
Youn 1n~ly
Ham1_ u 1'uhu

Reinar, som har arbejdet utrætteligt
med at pleje klubbens internationale
arbejde, har nu sort på hvidt modtaget
det tilbud om forstærkninger til vort
fodboldhold, som tidligere er blevet
omtalt både her i RIPOSTEN og
Midtjyllands Avis.
som det fremgår af teksten her
over vil 674 med lidt ghanesisk hjælp
let kunne skabe yderligere ravage i
serierækkerne.

RJP0STE

Umiddelbart er forstærkninger af den
kaliber nok mere interessante for vore
naboer på Stadion, SIF, der som bekendt går et tændergnidselsskærende
forår I møde, hvor kun oprykning til
Superligaen tæller.
Her kunne et par spillere af Premiership-standard jo nok "beef-up" træner
Bechs team. Vi lader gerne kontakten
gå videre til vores begejstrede læserskare på Søholt.
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Et smukt CLICK
i Tværgade
Søren Andersen ejer og driver Inter
Photo-forretningen i Tværgade, der
hvor den hedengangne Biografen
havde til huse. Forretningen åbnede i
2006 efter at den tidligere forretning
på Torvet brændte ned til grunden . Oprindeligt startede Søren Andersen sin
Inter Photo-forretning i Nygade i 1989
efter nogle år som sælger i branchen
og med en uddannelse som fotohandler
fra Horsens.

Sammen med seks ansatte servicerer Søren Andersen silkeborgenserne
i, hvad han lidt ubeskedent kalder
"Europas flotteste forretning".
Til gengæld vil han godt indrømme,
at fotohandlerne generelt er presset
af den stigende handel med kameraer
på nettet.
- De seneste fem år er der over hele
landet blevet ca. 100 fotoforretninger
færre - alene her i Silkeborg er vi gået

Sponsorportræt:
Søren Andenen, lnter Pboto, Tværgade 8-10, Silkeborg

14

RJP0STEN

fra seks forretninger til to, så vel er vi i
hård konkurrence . Det betyder også, at
vi i dag tjener mindre end 100 kroner
på et kamera til knap 5.000 kroner - til
gengæld er vi stærke på service og
fremstilling af billeder, fortæller Søren
Andersen.
Sagen er nemlig, at forudsigelserne
om, at vi om kort tid ser alle vores
ferie- og fødselsdagsbilleder på en tvskærm, i den grad har vist sig at slå
fejl. Vi vil fortsat have vores billeder
på papir, og som en understregning
af den udvikling, kan man blot vende
blikket mod USA. Her fremstillede man
sidste år det højeste antal papirbilleder
nogen sinde.
- Mange mennesker har opdaget, at
de dels ikke har megen glæde af de
billeder, de har liggende på computeren - foruden faren for at harddisken
pludselig står af - og billeder lagt på
cd-rom og dvd-skiver er altså ikke et
evigt medie. Efter en overskuelig årrække forringes informationerne, og
til sidst kan man ikke åbne dem mere.
Gode papir-billeder holder derimod en
generation eller to.
En anden udvikling, der er på vej
"tilbage" til de gode gamle dage, er
fokus på kameraets objektiver.
- I en tid, hvor mange billige digitalkameraer er udstyret med et "fætter BR-objektiv" bliver flere og flere
opmærksomme på, at al elektronikken kan være nok så "cutting-edge",
objektivet afgør billedets kvalitet.
Derfor er digitale spejlreflekskameraer også ved at vinde frem igen. Her
kan man udskifte fabrikkens objektiv
med et bedre - evt. med en tele eller
vidvinkel.

Men det skal ikke forhindre nogen
i at finde et godt digitalkamera til at
lægge under juletræet hos Inter Photo.
Forretningen har ca. 120 forskellige
modeller og har erfaringen i at vejlede
kunderne og servicere kameraerne.
Når man jul efter jul stanger 4-500
styks over disken i december, så får
man en vis erfaring med digitale kameraer - også selv om der fire gange
om året kommer en ny modelserie fra
de fleste producenter.
Om sit B74-sponsorat er Søren Andersen hudløst ærlig: - Jeg kan ligeså
godt sige det, som det er; jeg bruger
ca. en kvart million kroner på noget i
nærheden af 50 forskellige større og
mindre sponsoraftaler. Jeg vil helst
støtte mindre klubber, der har man
mest brug for pengene. Jeg lover mig
selv hvert år, at nu skal der ryddes op i
aftalerne, men det bliver ved "truslen",
siger Søren Andersen med smil i stemmen, og så er der ved at være så travlt
i forretningen, at han må sige farvel og
tilbage til kunderne.

Søren Ander. en tager imod i det,
han selv lidt ubeskeden/ kalder
"Europas flotteste fotoforretning "
Jule- & Nytårsmagasinet 2008
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AFSLUTNINGSFEST 2008
(

Endnu en gang
triumferede 874, da
vi blev udfordret på
vores hjemmebane og
spidskompetence:
FEST SÅ DET BRAGER.
I år så ubeskriveligt, at
vi lader billederne tale
for sig selv.
Se hvordan festede
udviklede sig på
www.b74.dk
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