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Bindslevs Plads 18
8600 Silkeborg
Tlf. 86811 969

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

TIETGENSVEJ 30 . 8600 SILKEBORG

f6.

indt1-lak

A/S

Stagehoivej 27
8600 Silkeborg
www.solkeborg·bogtryk.dk
T: 86 821 655

Bygma Silkeborg
~~~
Norrevænget 11 · 8600 Silkeborg · Tlf. 87 22 17 00
Åbningstider: Man-torsdag kl. 8.30-1730 Fredag Id. 8.30-18.00 · Lørdag kl 9 00-14.00
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Tværgade 158 - 8600 Silkeborg
Tlf.: 86 82 90 47
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AFSLUTNINGSFEST
874 fik sagt ordentlig farvel til en herlig
2009-sæson ved afslutningsfesten, der
hører til en af årets helt store og faste
begivenheder i lunden.
Igen i år blev det til en kanonfest, der
helt levede op til de høje forventninger.
Festudvalget havde ganske vist
foretaget et par højrisikobeslutninger og
ændret ved en del af de mest tidskrævende traditioner og skikke. Dertil gjorde
formanden sit for at skræmme det feststemte publikum væk, da han under sin
ellers veldisponerede tale brød ud i sang.
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Altsammen dog forgæves: 874'erne
holdt ud og gjorde deres pligt ved at feste
igennem, så vi stadig kan hævde os højt
oppe i tabellen i den disciplin.
Tidligere lands- og SIF-træner Sepp
Piontek stod for den mentale opladning
til næste sæsons strabadser, og hans indsats lover godt for, at 874 også i 2010-sæsonen går til opgaven med højt humør.
RIPOSTEN's society- og kendisfotograf Claus Nymand forevigede et utal
af festens øjeblikke, og vi bringer her et
udvalg af hans pletskud.
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VM I BALD 2010
Chr. d. S's Vej 1
8600 Silkeborg

RIPOSTEN er i den unikke
situation, at vi i dette nummer er i stand til at bringe
fotoreportager fra både
2009- og 2010-udgaven af
det traditionsrige VM i BÅLD
-stævne.
Nyd billederne her på opslaget og glæd jer til 2011,
hvor der venter en ny stor
fodboldoplevelse midt i den
mørke januar.
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VM I BALD 2009
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KLUBBEN

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

Formand Chr. Simonsen
Skovlfbervej 24
868013 91
Kasserer Per H. Jensen
Frederiksberggade S6 st.tv.
30 52 69 93

Morten Rlsvl1
Tyttebærvej 358
86 84 SS 57
mori@tdc.dk

Næstformand
Claus H. Jensen
Funder Bakke 42
8682 7S88
hellenujensen@hotmail.com

Emil Jacobsen
Skolegade 38
27130647
ravnild@hotmail.cOIC

Kasserer Jakob Nymark
Sjællandsgade 28
30 S3 36 56 I 86 82 77 13
jalrob.nymark@privat.dk

Kim Milmand Skov
Skolegade 30
263919
woodtur@hotmail.dk

Redaktlonssjæf
Claus H. Jensen
86 82 7S 88
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serie 3 ·

Holdlerltr. serie 4 1 ·
Kim Milmand Skov
26 3919

so

ffoldlerltc grie 4 z ·
Mulle
Absalonsgade 21
86 82 4S 36
Mai/

so

ffoldledcc

serie s ·

Christian Simonsen
Lasse Laursen
Skovlfbervej 24
Gjessfl/ej 8
868013 91
8682 83 03
christian.simansen@mail.tele.dk lwl@xergi.com

Lars Jacobsen
lller Byvej 11, 8643 Ans
87 70 86 86
spitsberg@past.tele.dk

Thomas Herlev
Peder Nielsens Vej 10
86824S 36
thomas.herlev@city.dk

Christian Simonsen
868013 91

Thomas Jensen
Vestre Alle 34
20991016
thj @sd.dk

John F. Jensen
A. Andersensvej 228
86 8187 30
vikma@vikma.dk

ffold/erltt U-11 ·

Kenneth Pedersen
Ewaldsvej 24, 2. tv
60170886
kenneth-sport@hotmail.dk
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Formand Emil Jacobsen
Århus
2713 0647
ravni/d@hatmail.COIC
Jakob Nymark
Sjællandsgade 28
30 S3 36 56/ 8682 7713

Anders Kjeldsen
Dalgasgade 37
8680 3160

Jens Husted,
Sejsvej 3
tlf. 30 S2 82 07
eller
David Green
Hjortevej 7, Them
28 S886 82

Kenneth Pedersen
60170886
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Businessreporter
Peter Tousaard
7S 14 lS 54
Virtual reality writer
Bruno Nielsen
86810606

Claus Nymand
Vesterled 9
86 80 lS 67

Anders Simonsen
Hattenæsvænget 2
868442 92

REDAKTION
Chefredaktfr
Claus •Nymand• Mikkelsen
8680 lS 67
nym@privat.dk
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S.ren Fæster
40 S06133

Stephen Knudsen
Sanatorievej 14
8682 8139

S.ren Fæster
Knudsgade 10
86811941
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Holdledy,

Formand Thomas Jensen
Vestre Alle 34
20991016
thj@sd.dk

~rhjtmsen@webs~d.dk

Jens Kristian Hjorth
Ågade 24
86816S17
jk.hjorth@mail.dk
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Stephen Knudsen
8682 8139
Jens Kristian Hjorth
86816S17
jk.hjorth@mail.dk

Thomas Herlev
86 82 4S 36

Ymrin..

Tryk: Silkeborg Bogtryk
Layout: ~ters ~n
Peter Lodahl
30 21 34 19 / 86 82 48 11
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Old Boyi 7-mands
Troels Atevad
Birke Alk! 1
Tlf. 86 82 lS 3S

Morten Risvi1
86 84 SS S7

Kresten Knudsen
Frej asvei 20
86 82 62 S3
kresten.sand@mail.tele.dk

Husk at meddele adresseændring
eller andre ændringer/tilføjelser
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"Endnu et år er gået ..."
Er det ikke sådan den vinproduce-

også på denne måde 'mere ud over

rende prinsgemals kone, Johnny

rampen' og flasher 874-tankegangen

Margrethe, plejer at indlede sin

og den kultur, der findes i og omkring

nytårstale?

klubben.

Og man kan mene hvad man vil

Dette vil helt givet betyde flere

om monarkiet, men konen har jo

medlemmer, og dermed også mere i

ret, og 2009 gik også ude i vores lille

kontingent ... og så er den gode cirkel

forening.

startet.
Så se at komme ud af

Og det var et godt år. Både
sportsligt og økonomisk. Jeg er sikker

starthullerne og få spredt det glade

på, at I alle er glade for vores dejlige

budskab. Skulle I være i tvivl om,

klubhus, vinderøllene/-vandene efter

hvordan I kommer i gang, så henvend

de sveddryppende kampe, det flotte

jer trygt til undertegnede eller

tøj I render rundt og fører jer frem i -

sponsorchef Morten.

og ikke mindst: det lave kontingent.

Vi ser frem til mange
henvendelser, så vi igen kan få

Men ingenting kommer jo
som bekendt af sig selv, udover

dækket de grimme bare pletter på

lommeuld, lakrids mellem tæerne og

sponsortavlen.
Til slut vil jer gerne ønske jer alle

så det i navlen.
Det er her vi alle skal hjælpe: Vi

velkommen til et nyt og spændende

kan altid bruge sponsorer. Tag fat i

år i klubben - og husk nu at bruge

jeres far, jeres chef, jeres bekendte -

klubhuset efter kampe og træning.

ja, eller for den sags skyld: Tag fat i
jer selv.

Det er derfor vi har det.

Ikke nok med at der kommer
penge i klubkassen, vi kommer jo
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Den kendte miljøvogter strækker armene
mod Himlen og spørger fortvivlet sin gud:

Nedslået
bladsmører
bag forsinkelse
af lynnummer

Hvis dette nummer af RIPOSTEN skulle

hvor et uvejr drog hærgende henover
det midtjyske - og i særlig grad henover

være nået frem til Dem, kære læser, er
der tale om ikke mindre en pressehisto-

Torvet, hvor Pressebureauet Silkeborg

risk begivenhed.
Vi i bladudvalget har gennem det

hører til - og dermed også Peter Lodahls
computer og backup-server, der begge

sidste år gang på gang måttet lægge en

måtte lade livet i lynhelvedet.

dæmper på forventningerne om et nyt

Sammen med en god del af bladsmørerens øvrige digitale arkiv forsvandt

nummer af B74's klubblad, og ingen af de
mange, der har rettet mere eller min-

RIPOSTEN op i den blå-sorte himmel, og

dre høflige forespørgsler til RI POSTE N's
redaktion, vil være i tvivl om, at vi hele

det har taget måneder at rekonstruere

forklaringer og undskyldninger - indrøm-

materialet.
Vi har benyttet lejligheden til at friske
lidt op på RIPOSTEN's layout, men har

met: Nogle måske nok lidt mere relevante

naturligvis ikke vovet at røre helt grund-

end andre".
Det største (ned-)slag for produktio-

læggende ved det unikke casual look,
der har karakteriseret bladet gennem
efterhånden 2S år.

tiden har haft et godt lager af både bort-

nen af dette nummer kom imidlertid tirsdag den 11. august tidligt om morgenen,
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Den lokale kontubernalplayboy, kasse-

mer. Dommeren kunne under et af Mr. X's

vognsfører og konstitueret holdleder
Mr. X (redaktionen er bekendt med hans

personen et rødt kort og dermed bort-

titulerede fødenavn) har ved en middelmådig fodboldkamp under påvirkning af

visning af den formastel ige og skrigende
miljøvogter.

stærk mynte-te og rød sodavand verbalt
overfaldet en uskyldsren fodbolddorn-

Ved denne usle energiudfoldelse går
vores tanker straks til Mr. X's nærmeste

luftindtag til lillehjernen donere mands-

5

familie, venner, naboer og få kollegaer.

Redaktionen har derfor spurgt udåd-

ser. Specielt sylte med hjemmelavet sen-

Desuden vil han ikke udtale sig yder-

Klubbens formand har straks kontaktet

sexpert, moderedaktør og selvforherliger

nep giver i mange tilfælde en animalsk

disse for krisehjælp, hvorefter alle har

fra Ugebladet "Se Mig", skribent Persille
Åasemund og stillet hende spørgsmålet.

eksplosion i tyktarmen, der igen animerer

sin coach og Karma-sut-rar: Sir Richard

til lillehjernen, at nu skal der gylles ... og i

aus Funder Hugel, der med sin søde kone,

dette tilfælde "ordgylles".

Frau Hermesetas, har støttet ham:"lh så

accepteret en gratis tur til Hampen
Regnskov med påfølgende tarteletspis-

Klart og tydeligt svarede udåden:

ning på Pårup Kro. Flere har dog tydeligt

"Et typisk tilfælde af madglæde sam-

rystet udtalt: "Hvordan kunne dette nå så

menfattet med en stor beundring for AGF,

langt?".

kan ved forstoppelse give orale udgyde!-

Alle forespurgte blandt hans nærme-

ligere til medierne, før han har kontaktet

meget ..."

ste udtaler sammenstemmende, at ord
som næstekærlig, sympatisk, vennesæl
og generøs libertiner er indbegrebet af
Mr. X. Uanset tidspunkt står han gerne
til rådighed for modtagelse af batterier,
miljøsvin og ros.
Udover disse rosende meritterier er
Mr. X en strålende boldbegavelse, en
skattet og værdsat chefredaktør (Key Sjæf
MegaPhone Manager) på det succesombruste RIPOSTEN. Han har været kraftig
medvirkende til at frigøre bladet fra kvar-

Indlysende er det dog at superlativerne
står i kraftig modsætning til den udførte
brøde. For at dette ikke skal danne "Idoliseret hysteri", vil der ved et fakkeltog den
første søndag i ugen, - på gerningstedet
- blive holdt en tale ved den lokalkendte:
Formand Mørk (ham fra TV-serienlykken
står den kække bi), hvorfra RIPOSTEN
med sleske smil og fedtegrever har tiltusket sig følgende brudstykke af talen:

talsmæssige udgivelser til nu at komme
ved tidehverv. Han stiller gerne sit astral-

"Der findes adskillige fodboldspillere og

legeme til disposition, hvis et halvt stykke

tilskuere, som aldrig hor gennemlæst

med rullepølse, løg og sky skal fortæres i

fodbold/oven, endsige lært den udenad,

en kovending - s'følgelig altid i miljøets

men alligevel holder sig indenfor lovens

tjeneste, eller sagt med Mr.x's egne ord:"

grænser. Dette lærer de, mens de spiller

Hvis du ikke kan spise et par højtbelagte -

spillet. I alle større klubber - i 874 for
eksempel - hor man holdledere eller

så kan du få et par flade."

vaskekoner, som kan fortælle spillere og

Mr. X har under den verserende

må. Vigtigt er det, at man har idrættens

beklædt med Sweet og Samantha Fox-

ånd, opfylder dens krav til ridderlighed

plakater lyttende til musik med Osmonds

og ærlighed, dens evne til at respektere

og Sabri na.

svage og underlegne modstandere. Når

Han har dog udsendt en pressemeddelelse via sin gode ven {Sweettoothed

Mr X hor været kraftigt medvirkende til at frigøre RIPOSTEN
fro de kvortolsmæssige udgivelser.

6
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tilskuere, hvad de må, og hvad de ikke

sag, forskanset sig på sit herrekammer

blot man ser, at spillere som tilskuere gør
deres bedste og sætter alle kræfter ind.

Stamp Key Manager) P. Breitner, hvori

Og en god hjælp til at lære loven at kende

han udtaler følgende:

er visheden om, at den aldrig er i strid

" Fortæl aldrig en dommer, hvilke fejl
han begår på en fodboldbane. Han retter

med rimelighed og sund fornuft!
Når mine tanker strejfer ordet "Lo-

fejlene, men tilgiver dig aldrig!".

ven~ vil jeg i den forbindelse henvise til
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KAJ JØRGENSEN
Mariehøj Murerforretning
Solhøjsvej 11 . 8600 Silkeborg
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Julsøvej 74 . Sejs 8600 . Silkeborg

TLF. 86 84 64 24

Alt murerarbejde udføres
Nybygninger * Tiibygninger • Reparationer
Storm- og forsikringsskader * lso-kæm

40 29 14 11 - 86 81 15 04
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ØSTJYLLANDS

SØNDERTORVET'S
FRISØRSALON

"'....
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Sønderaade 19
86813070

+ HESTEPRAKSIS
v/ Ole Sanne
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Kort fortalt - kort til alt
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fUSUMOSmJ M • IUILURUP
TLF. 86 88 23 48 • BIL TLF. 21 20 88 97

Tømrermester
Holger Buch-Larsen

bent e. andersen
aut. WS-installatør · Blikkenslager
Estrupsgade 10 · Silkeborg · Telefon 86 82 75 66
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Udfører alt i tømrerarbejde
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Det er støtte på 18.000 kr. fra Tuborgfonden, som har gjort det muligt at møblere
klubhuset med en ny, stor fladskærm +
projektor til storskærm.
Dermed er vi også på det område kommet
helt up to date, de nye faciliteter er straks
blevet taget godt imod og bliver fl ittigt
benyttet, så de er med til at give ekstra liv i
klubhuset.

12
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Der er stadig liv i B74's
afrikanske eventyr. I maj
havde klubben besøg af
to ghanesiske fodboldtalenter, som efter træningssessionen gav udtryk
for, at de havde haft en
oplevelse for livet, og at
de altid vil bære 874 ved
deres hjerter.
Morten påtog sig opgaven
som International Talent
Manager og tog de to
uder sine vinger.
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på de gode råvarer
I februar 2006 slog Anette Simonsen og

med ønsket om at lave kvalitet, fortæller

Michael Nielsen dørene op til lidt af en

Anette Simonsen, der fandt sammen med

nyskabelse i Silkeborg. Her åbnede de

Michael Nielsen i køkkenet på en restau-

nemlig forretningen Ind Til Sidebenet på

rant i Gl. Rye.

Ewaldsvej lige overfor Vestre Skole. Her

- Vi havde på mange måder den

på hjørnet af Ewaldsvej og Rolighedsvej

samme holdning til mad og fødevare, og

har der i gamle dage været mælkeudsalg,

vi blev hurtigt enige om, at det var sådan

så kiosk, så en overgang antikvitetsforret-

en forretning, vi ville have.

ning og seneste stod butikken nærmest
som lager.
Men med en økonomisk saltvands-

Ind Til Sidebenet har eksisteret i fire
år og er efterhånden et kendt koncept i
hele byen. Det er først og fremmest mad
ud af huset til snart sagt enhver lejlig-

indsprøjtning i størrelsesordnen "et pænt
parcelhus" fik Anette og Michael ført for-

hed, der udgør den væsentligste del af

retningen frem til et moderne storkøkken

forretningen, men der er også et stort

til de fire fuldtidsansatte og fem "løsarbejdere" der i dag har deres daglige virke

"gadedørssalg" af friske sandwich og

i forretningen. Senest har håndværkerne
lagt sidste hånd på endnu en udvidelse,
så man nu råder over ca. 140 kvadratmeter butiks- og produktionsareal.

I
I

frokostretter også selvom butikken ikke
ligger midt på gågaden.
- At vi startede her var egentlig mest
et tilfælde. Min mor kendte den ældre
dame, der ejede bygningen, og vi kunne

Og det hele handler om mad - god

se nogle muligheder i stedet. Desuden er

mad. Ikke nødvendigvis økologisk eller
"fedtforskrækket" vegetar-mad, men god

vi kun få minutter fra centrum, så vi ligger
faktisk udmærket her.

varen ligger hos dem. Derfor får frugter

består i tilfredse kunder, der via mund-

alsidig mad skabt af de bedst tilgængelige

og grøntsager helle ikke lov at modne før

til-mund-metoden spreder budskabet til

råvare, behandlet og fremstillet af profes-

Når Anette Simonsen skal forklare,
hvad forskellen på gode råvarer kontra

de plukkes og sendes afsted. Derfor er

nye kunder. Når Ind Til Sidebenet vælger

sionelle mennesker.

det modsatte er, så tager hun udgangs-

de ofte nødt til at behandle deres råvarer

at støtte 874 er det fordi, det er en lokal

på forskellig vis for at få en nogenlunde

klub. I det hele taget vil man helst støtte

salgbar varer på hylderne. Vi kan få den
friske og færdigmodnede råvarer ind ikke

lokale initiativer i den del af byen, hvor
man ligger.

- Vi har ikke lagt os fast på et særligt
køkken - altså som man nogen steder ser,
hvor man helst vil lave italiensk, græsk

punkt i forretningens egen indkøbspolitik.
- Vi handler på et af de største

eller fransk mad. Og vi er bestemt ikke

frugt- og grøntsagsmarkeder i Paris, men
modsat supermarkederne og kædefor-

fanatiske økologer, men vi går altid efter

retningerne, så får vi vores produkter

de bedste råvare og derfor kan vi heller
ikke sælge "fem kyllinger for en hund".
Det hænger ganske enkelt ikke sammen

dagen efter de er indkøbt. Det kan supermarkederne ikke konkurrere med. De har
typisk en leveringstid på en til to uger før

Sponsorportræt:

I
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dage men timer efter den er købt. Det gør
en forskel.
Anette Simonsen fortæller, at Ind Til

Og har man ikke før været i forretningen, så har man hermed helt gratis fået

Sidebenet ikke bruger alverden på an-

ide og inspiration til et besøg i det kulinariske paradis - og noget godt til ganen

noncering, da den bedste markedsføring

kan man i hvert fald altid finde.

Ind Til Sidebenet, Ewaldsvej 7.
Tlf. 8682 1896 - www.sidebenet.dk

Farstad Optik - synlig forskel
v/ Optiker Johan Farstad
Søndergade 2C · 8600 Silkeborg · Tlf. 86 82 15 14

www.farstadoptik.dk

Danske I sank I
Fa: 712111 IO
...i.op: www""lOl'ton.dk

StjsMarlneccnter
•

~ Arbejdernes Landsbank
Ørnsø Døgn-Nærbutik
Danske Spil

16
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GJESSØVEJ 1 8600 SILKEBORG
TLF. 86 813600

ÅBEN ALLE UGENS DAGE

Å

Linåvej 9G - tlf. 86 84 64 14

TIPS

OG
LOTTO
ONLINE
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Hjejle Cup 2009

En sommerferie kan være ren gift for en
B74'ers ellers altid veltrimmede krop,
og det er sikkert den bagvedliggende
årsag til, at klubbens ældste traditionsturnering, Hjejle Cup, finder sted i første
weekend i august.
Også i år var det udtalt, at et stort
udsnit af spillerstaben havde brugt for
megen tid i baren og på stranden og ermed forsømt at holde sig kampform, men
i løbet af nogle få timer fik boldbegavel-

18
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serne smeltet fedtet af og genfundet den
sublime boldfølelse og teknik.
Udbyttet var så godt, at spillerne
straks efter de intense opgør på grønsværen bevilgede sig selv lov og ret til indtagelse af rigelige mængder vådt og tørt i
klubhuset, og Mureren konstaterede med
tilfredshed, at den nationaløkonomiske
" kør-rundt-model" virker efter hensigten:
De vundne pengepræmier blev hurtigt
omsat i klubbens bar.
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