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VM i BÅLD 
Sa er tiden snart inde. 

Den traditionsrige og velbesøgte 87 4-turnering skal 
endnu en gang lanceres. 

Sæt kryds i kalenderen og begynd 
at pudse indendørs-skoene af. 

Turneringen finder sted den 12. februar 2011 i 
SØHOLTHALLEN 

".og vi gentager: SØ HOL THALLEN 

Tidspunktet er kl. 13. 

Kom i god og hjælp med at stille op 
og beruse os med dit gode humør. 

Der er et opslag i klubben. hvor man venligst - men 
bestemt - bedes tilmelde sig". og kom gerne 1 god tid. 

KOM GLAD. 
det plejer at være bade morsomt og drabeligt. 

Hilsen og pa gensyn 
Baldudvalget. 

~-~2010 

En heldig og glad Kræn ... 

.. . og en led løs Lal. 
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Bygma Silkeborg 

Norrevænget 11 · 8600 Silkeborg · Tii. 87 22 17 00 
Åbningstoder: Man·t()(Sdag L 8.30-17.30 · Fredag kl . 8.30-18.00 • Lordag kl . 9 00-14 00 

m~ 
MALERNES 
ANDELS-FORRETNING 

pub 
Bindslevs Plads 18 
8600 Silkeborg 
Tlf. 86811969 

MALERARBEJDE af enhver art 
LOLEJNING AF LIFT 

Tlf. 86 80 30 88 
Telefax 86 80 30 89 

TIETGENSVEJ 30 . 8600 SILKEBORG 

Chr. d. S's Vej 1 
8600 Silkeborg 

Stageho1vej 27 
8600 Silkeborg 

www.solkeborg-bogtryk .dk 
T: 86 821 655 

Tværgade 158 - 8600 Silkeborg 
CAFE Tlf.: 86 82 90 47 
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Sjæfkokken i sit es. 
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Tro det, eller lad være: F tænker. 

Bare han nu 
ikke selv æder 

det hele .. 

Detm~ være 
synsbedrag: 
Jolly Cola? 

~-~2010 

AFSLUTNINGSFEST 
Det var med stor spænding at vi mødte 
op til årets fest i Silkeborg, nemlig B-74 
afslutningsfest. Festudvalget var helt skif
tet ud og "nye" kræfter måtte tage over. 
Nye og nye, F og Mørk havde jo prøvet 
det før. 

Men konceptet kan der ikke røres 
ved. Noget at spise, afrikansk lotteri, 
årets spillere og musik fra "De store". Det 
kan ikke gå galt og det gjorde det selvføl
gelig heller ikke. Underskuddet blev også 
derefter, cirka 30.000 kr. 

Det er imponerende som 100 men-

nesker kan hygge sammen med baggrund 
i en fodboldklub. 

Nogle skilte sig mere ud end andre, 
feks familien Koch. Det kunne godt være, 
at en eller anden modeekspert kunne 
finde inspiration til en ny modedille i de 
Kochske garderober!ll!I (Se billederne). 

Der skal selvfølgelig lyde en tak til 
alle de frivillige som gjorde festen mulig. 
Ingen nævnt ingen glemt. Men Nymand 
bør have en særlig tak. Han nomineres 
herved til to rullestykkemadder i klubben 
ved lejlighed. 
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Pilen 
burde 
have 

peget 
ned
ad ... 
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Er de ikke dygtige? 

874 
Formanden 

~-~2010 

Sidste nyt fra kurset: "Hjælp til at se ens ud p§ en scene". 

And fem fejl ... 

Her er der 
bare styr p§ 
det. Dejlige 
og dygtige 

barpiger. 

De er også dygtige ... 
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KLUBBEN 
S I LKEBORG 

Bestyrelsen 

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

Næstformand 
Claus H. Jensen 
Funder Bakke 42 

Morten Rlsvlc 
Tyttebærvej 358 
868455 57 
mori@tdc.dk 
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Skolegade 38 
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rovnild@hotmoil.coK 
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www.b74.dk 
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hellenujensen@hotmoil.com 

Kasserer Jakob Nymark 
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Skolegade 30 
26 3919 so 
woodtur@hotmoil.dk 

Støtteforenlnjen 

Formand Chr. Simonsen 
Skovløbervej 24 
868013 91 

Kasserer Per H. Jensen 
Frederiksberggade 56 st.tv. 
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Stephen Knudsen 
Vejlbovej 12 
86 82 8139 

Jens Kristian Hjorth 
Ågade 24 
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Sitren Fæster 
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~ 
REDAKTION 
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2713 06 47 
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Ewaldsvej 24, 2. tv 
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Kenneth Pedersen 
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UK 
UJ....,l&wttmn 
86825302 

Holdlede< serie 3: 
Sitren Fæster 
40506133 

Høldleder. serie 5: 
Kim M i lmand Skov 
26 3919 so 

Holdlec/er. serie 5 Z: 
Mulle 
Absalonsgade 21 
86 82 45 36 

Holdlecle< serie 6: 
lars Jacobsen 
lller Byvej 11, 8643 Ans 
87 70 8686 
spitsberg@post.tele.dk 

Hø/diede< U-11' 
Christian Simonsen 
86801391 

Old BoysA 
Jens Husted, 
Sejsvej 3 
tlf. 30 52 82 07 

eller 
David Green 
Hjortevej 7, Them 
28 58 8682 

Q!lLB2lli: 
Claus Nymand 
Vesterled 9 
86801567 

Old Bovs ?·mands 
Troels Arevad 
Birke Alle 1 
Tlf. 86 82 15 35 

~ 
Kresten Knudsen 
frejasvej 20 
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kresten.sand@mail.tele.dk 

Festudvalg 

John F. Jensen 
A. Andersensvej 228 
86 8187 30 
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Klubhuset 

Stephen Knudsen 
86 82 8139 

Jens Kristian Hjorth 
86816517 
jk.hjorth@mail.dk 

Thomas Jensen 
Vestre Alle 34 
20991016 
thj@sd.dk 

Vaskekonerne ----

Morten Foersom oc 
Poul Erik Koch 

Træffetid torsdag 
- bedst inden 10.00 

Kam ordeler 
Thomas Herlev 
8682 45 36 

Husk at meddele adresseændring 
eller andre ændringer/tilføjelser 
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"Endnu et år er gået ... " 
Ja, så ser det jo så ud til, at vi også 

kom gennem 2010. Sportsligt 

udmøntede det sig i, at vi næste år 

kan præsentere fire seriehold i hhv. 

serie 3, 4, 5 og 6. Et udtryk for at 

bestyrelsens langsigtede strategiske 

planlægning har sejret. Ikke længere 

noget med 5.1, 5.2 osv. Det bliver 

nu lettere at finde de rigtige tasker 

med det rigtige tøj, da vaskekonerne 

så igen har det fulde overblik over 

vasketøjet. 

Der er stadig to 11-mands 

oldboys-hold og tre 7-mandshold i 

oldboys-veteran- og seniorrækken. 

Jeg har så oveni hørt på vandrørene, 

at nogle unge mennesker påtænker 

at konvertere til B74'ismen! Således 

at vi kan få suppleret spillertruppen. 

Men lad os nu vente og se. 

Økonomisk går det heller ikke 

så ringe endda, selvom kassereren i 

støtteklubben gang på gang vånder 

sig over cashflowet og de stadig 

stigende omkostninger i forbindelse 

med indkøb af diverse varetyper. Han 

har forsøgt at forklare bestyrelsen, at 

hvis vi ikke havde disse udgifter, ville 

det se noget bedre ud. Se det er en 

kasserer med forstand på penge. 

Vi har igen ansøgt og fået bevilget 

kunststofbanen til træning og 

kampe, så der skulle være chance 

for, at der kan afvikles nogle givtige 

træningsseancer og ditto kampe. 

Kontakt evt. din holdleder/træner 

og forhør dig om, hvornår træningen 

starter igen (der vil også komme 

opslag i klubben, og vi vil forsøge at 

holde dig orienteret via vores nye 

flotte hjemmeside). 

Apropos hjemmeside: Sidder du 

med en ide om, hvordan den kan 

gøres bedre, mere informativ eller 

simpelthen bare sjovere, så kontakt 

lige mig, så vil jeg gå videre med 

~-~2010 

ideen. For vi skal simpelthen ha' 

landets bedste hjemmeside. 

Jeg vil også lige benytte 

lejligheden {3-værelses med 

kammer), til at reklamere for 

den evigt tilbagevendende 

begivenhed: VM i båld. Stævnet 

afvikles i 2011 den 12. februar 

(den føromtalte kasserers 

fødselsdag) kl. 13 i Søholthallen og 

desværre ikke i Sydbyhallen. Der vil 

komme et opslag i klubben (og på 

hjemmesiden), hvor du kan melde 

dig til dette succesfulde stævne. 

Støt op om det. 

Til slut vil jeg gerne have lov 

til at takke alle jer, som har været 

med til at gøre klubben til det 

den er, nemlig vores klub. Som 

jeg før har skrevet, brug den, 

fortæl om den til dine venner (ja, 

jeg ved det kan blive svært for 

nogle, men så bekendte da) og 

familie. Vi vil tage imod dem med 

åbent sind og åbne arme og lukke 

dem ind i fællesskabet. Der skal 

selvfølgelig også lyde en tak til alle 

vores sponsorer, som jo er en af 

hjørnestenene i vores klub. 

Jeg vil ikke forstyrre mere, blot 

håbe, at vi ses i 2011. 

Jeres ydmyge 

Formanden 

3 



Det var ikke sjovt at være QPR-fan sidste år, og så kan man godt blive 
lidt negativ i sin fodboldopfattelse. 
Læs bare, hvad en af The "R's" fans nedfældede på et tidspunkt i sæ
sonen 2009-2010. Andre klubbers fans kender måske følelsen i år ... 

Jeg får mere nydelse ud af at se Chelsea tabe end 
ved at se QPR vinde for tiden. 

Jeg gennemlevede så mange kampe, hvor vi spillede 
som en pose lort under blandt andre Ray Harford og 
med folk som Paul Bruce, Matthew Braz1er og Mark 
Parry i truppen, og alligevel har jeg aldrig haft det 
sådan her før. 

Klubben er ikke vores mere, men det er ikke bare 
det - fodbold er bare virkelig ærgerligt i disse tider. 
Jeg mener virkelig, virkelig ærgerligt. 

Fodbold i det hele taget. Jeg hader nærmest alt ved 
detfor tiden". 

Jeg hader Premier League og myten om, at det er 
spændende i år. At Man City bryder ind i top-fire er 
ikke spændende. De har brugt enorme mængder 
penge. Det er ikke mere spændende end at end at 
en eller anden navneløs "" ••• ligger nummer et på 
hitlisterne efter at have vundet X-Faktor. 

Jeg hader myten om Arsene's unge spillere. At købe 
en eller anden fransk knægt, når han er 17, bruge ham 
i liga-cupen og sælge ham igen som 20-årig efter tre 
kampe i ligaen er IKKE NOGET SÆRLIGT. 

Jeg hader at høre om liverpool/Man. Utd.'s gæld, 
når der aldrig sker en skid ved det. En klub er nødt 
til at gå helt ned, før penge-tingen ændrer sig, men 
det sker ikke. Hvorfor " •••• er Charlton, Leeds og 
Southampton stadig i live? 

Jeg hader Frank Lampards dumme ""ing fjæs. 
Jeg hader at Joe Coles tunge aldrig er i hans mund, 
retardo-spasser. Jeg hader, at John Terry er anfører 
for England, når det er så åbenlyst, at han er en sinke. 

Jeg hader det engelske landshold. 

Jeg hader unge lovende wings, som ikke kan andet 
end at løbe hurtigt. Tony Scully kunne ikke andet end 
at løbe hurtigt. 

Jeg hader Harry ""ing Redknapp. Og Jamie Red
knapp. Og Louise Redknapp. Og Wii. 

Jeg hader Gary lineker og Alan Shearer. 

Jeg hader Garth Crooks. 

Jeg hader Garth Brooks for den sags skyld. 

Jeg hader Sky Sports. 

Jeg hader. at når en spiller fra de lavere rækker af
dribler 10 mand og lobber bolden over keeperen, så 
er det ligegyldigt, men når Rooney scorer fra mere 
end tyve meter, så er det fantastisk. 

Jeg hader Mark Lawrenson for ikke at komme ud af 
skabet. ·Jeg kan godt lide at have en stor mand nede 
bagi.· Ja, det tror jeg gerne. 

Jeg hader alle reklamer, som udstiller fodbold som 
noget, der handler om andet end smerte og skuffelse. 

Jeg hader Lee Hughes og det faktum, at han lever af 
fodbold . Jeg hader Marion King og hvilket som helst 
hold, der skriver kontrakt med ham, når han kommer 
ud. Og jeg hader, at det sikkert bliver os. 

Jeg hader Phil Brown. 

Jeg hader, at "Bolden altså er meget lettere nu, og det 
vil volde malmændene seriøse problemer" før HVER 
ENESTE ""ING STØRRE SLUTRUNDEI 

Jeg hader, at Kieron Dyer sikkert !Jente mere på den 
tid, det har taget mig at skrive dette, end jeg vil tjene 
hele måneden. 

Jeg hader Adrian Durham, lan Wright og Alan Braz1I. 

Jeg hader Gazza. Dø eller hold kæft. Hold op med at 
trække det i *"'ing langdrag. 

Jeg hader at høre mere om H1llsborough end om 
Heysel eller Bradford. 

Jeg hader Leeds. 

Jeg hader Roy Keane. 

Jeg hader voksne mænd, der handler ind i deres holds 
trøjer om lørdagen, når holdet spiller på hjemmebane. 

Jeg hader, at jeg ikke hader Roy Hodgson. 

Jeg hader Jermaine Beckford og hvilken som helst 
spiller, der har tatoveringer I nakken. 

Jeg hader sange, der totalt upassende bliver brugt 
som klubsange og sunget på en maskulin made. "l'm 
forever blowing bubbles." Homoer. 

Jeg hader Danny Dyer, og alle han nogensinde har 
interviewet. 

Jeg hader bogen "Cass" af Cass Pennant. Det er 
fuldstændig ærlig talt det dummeste, jeg nogensinde 
har læst. Kapitel 1: Millwall . • Yeah. Vi var 50 mand 
hos Millwall . De var 1000, men vores firm jagtede 
dem rundt i gaderne. Kapitel 2: liverpool. "Yeah. Vi 
var 50 mand hos liverpool. De var 2000, men vores 
firm jagtede dem rundt i gaderne." •••• det". Jade 
Goodys selvbiografi er sikkert bedre. Selv den uden 
ghostwriter. 

Jeg hader, at alle gode unge spillere far ødelagt deres 
karriere hos Spurs før den kommer i gang. 

Jeg hader, at kvindelige sportsjournalister er obli-
gatoriske nu. Hvad hader I??? 
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Et juleeventyr i en akt 
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Mens formanden stod og trak sit tøj på, 

hørte han hvorledes stormen buldrede 

derude i den kolde decemberaften. 

Heftige vindstød slog imod klubhuset 

på Marienlundsvej med en sådan kraft, 

at Formanden syntes, de næsten kunne 
vælte det. 

Ikke et øjeblik tænkte han på det 

ubehagelige i at skulle ud i den mørke, 

blæsende vinteraften. Alle hans tanker 

gik til den syge kasserer også kaldet 

Mureren, der lå syg i den fugtige kælder 

med visheden om, at klubben var kørt tør 
for øl. 

"Der er kun et, der kan hjælpe ham, og 

det er fyldte øl hylder i skabene", vidste 

Formanden. Det så alvorligt ud. 

Der var gået bud til øldepotet, som 

havde bedt om, at der måtte blive sendt 

en ud til hovedvejen for at vise ham, hvor 

han skulle dreje fra, da Depotmanden 

ikke var kendt herude i de fjerntliggende 

fodboldarealer. 

Den opvakte Formand tændte sin lom

melygte og skred fremad. Snevejret tog 

Uden mad og 
drikke .. . 
Fru Lissa disker 
op med et solidt 
mSltid, inden 
Formanden 
drager ud p§ sin 
vægterrunde. 

til, og om et par minutter så var han ved 
hovedvejen. 

En pludselig angst greb Formanden. 

Hvad nu hvis han ikke nåede hovedvejen, 

før Depotmandens automobil med øl kom? 

Formanden mærkede nu sneen der 

gik ind i træskoene, så han fik våde fød

der, og snefnuggene ramte hans ansigt 

som isnåle ... men han gav sig ikke tid til 

at standse! Dette skulle ikke ende som 

den sørgeligste vandring i hans liv. Bare 
fremad! 

Da standsede han med et, lamslået. 

Foran ham på vejen lå et menneske. For

manden gyste. "Han er besvimet", f6r det 

gennem hans hjerne. 

Depotmanden kunne komme når som 

helst. Sæt han kørte forbi og ikke fandt 

vejen til klubben, før det var for sent. Da 

slog tanken ned i Formanden: "Måske er 

manden ikke helt væk! Måske sidder der 

en kone i et lille hjem og venter på sin 
ægtemand!" 

Hurtigt bøjede han sig ned over man

den og tog ham hårdt i armen. 

6 ~ - J11 ic.H.UMCH&.c11. 2010 

"Vågn op", råbte han og ruskede nu i 

den forfrosne person. Tårerne brændte 

nu i Formandens øjne. "Jeg når ikke ud 

til hovedvejen", tænkte han. "Hvis nu 

Depotmanden kører forbi, og han kom

mer til at stå alene med den noget tunge 

mand der alene i snestormen! Og den 

syge Murer i kælderen ... " 

Pludselig mærkede Formanden, at 

manden i sneen var ved at komme sig, og 

at han begyndte at sætte sin egen vilje 

ind på at rejse sig. 

Og sandelig! Det lykkedes at få manden 

rejst, og nu priste Formanden sig lykkelig 

for sine gode kræfter tilegnet gennem de 

lange traveture med hunden "Cociomælk". 

Straks da Formanden havde fjernet 

sneen fra den havarerede snemand, 

kunne han se Sjæfens glade ansigt. 

Da Formanden havde båret Sjæfen to 

dekameter, mærkede han, at hans kræf

ter var opbrugt. Han kunne ikke mere. 

Han følte de korte ben ryste under sig. 

Hvad skulle han gøre? 

Katastrofen stSr lysende klar for Formanden: 
Klubben er kørt tør for øl! 

Da så han pludselig et stærkt lysskær 

dukke frem. I næste nu havde han kastet 

den noget frysende Sjæf ned i sneen, og 

han f6r ad sted - uden tanke for andet 

end at nå ud til hovedvejen. 

Hurtigt kom lysskæret nærmere. "Jeg 

når det ikke", tænkte Formanden an

spændt til det yderste. Trods snetyknin

gen sagtnede depotautomobilet farten 

- og ja, ja: Nu drejede det ned imod ham. 

Depotmanden havde fået øje på Forman

den - trods dennes liden størrelse. I en 

fart fik Formanden sat Depotmanden ind 

i situationen, og de havde ved forenede 

kræfter fået den halvdøde "snemand" 

anbragt i automobilet og svøbt ham ind i 

nogle reklamer for sodavand uden sukker. 

Formanden havde nu tid til at tænke 

på sin kasserer i kælderen, der så hårdt 

trængte til hjælp. Måtte de dog bare ikke 
komme for silde! 

For at undg§ en gentagelse af juledramaet, har 
Hundeklubben taget kontakt til Norton Wine og 
bestilt romtonder til fire redningshold af denne type. 
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Efter en stunds forløb var den stærke 

spænding i hans krop dog veget, og nu 

kom trætheden. Ja, hvor var han træt! 

Efter en stund holdt depotautomobilet 

ved klubben. Her ventede der dem en 

stor glæde. 

Mureren var faldet i søvn og lå nu 

med roligt åndedræt, knugende i den ene 

hånd om en blank, gul tokrone. 

"Han fik det bedre, knap efter at For

manden var gået", forklarede en af Vaske

konerne, der sad hos den syge Murer. 

Det var så mærkeligt, for Mureren blev 

dårligere og dårligere, indtil det pludselig 

ligesom - var overstået. Det var, som om 

Mureren forstod, at der var hændt ham 

noget ganske usædvanligt, og dybt bevæ

get forstod han Formandens næstepligt, 

og at denne havde ofret sig for andet end 

sin egen lille person. Den gut fortjente en 

stor tallerken havregrød med sukker på! 

Da Depotmanden havde aflæsset flere 

kasser juleøl og ville byde den kække 

Formand til farvel, lagde han hånden på 

Formandens hoved. 

"Klubbens kasserer bliver rask igen, 

han er på vej til det", sagde den stovte 

Depotmand. "Du har i aften vist dig som 

en tapper Formand, der har reddet to 

mennesker og julen i klubben". 

Mørket stod ind mod ruderne, 

stormen tog hårdt i taget, og sneen føg 

derude, medens de hungrende masser 

ved baren nød den juleklare humle, alt 

imens Formanden drejede hovedet til den 

anden side. For det var jo ingen nytte til, 

at de højtråbende kunder skulle se, at en 

Formand også får glædestårer i øjnene. 

Nogle kvartaler senere, da Formanden 

kom i klubben, kom den milde Grosserer 

Fæster ind i klubben med Riposten og gav 

sig til at læse højt deraf. Det, han læste, 

havde til overskrift: "Tapper Formand 

redder mennesker!" 

Se, det var et rigtigt juleeventyr fra den

gang, der blev betalt kontant ved køb i 

baren. Og dengang der ikke var så megen 

snak om egne problemer. 

Heldigvis har vi stadigvæk mennesker 

som Formanden blandt os. En Formand 

for medlemmer som ikke vælger den lette 

vej, men gør hvad de føler er det rigtige 

for os alle i 874. Medlemmer der tør gøre 

det rigtige, selv om det er fristende at 

gøre det lette. 

GOD JUL! 
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KALD DET KÆRLIGHED 
Messi har det ikke, Ronaldo har det ikke, Miss Dame N'Doye har det slet ikke - MEN 

The Chosen One har det! 

"Jamen hvem kan det dog være, aah for himlens skyld så sig det dog!" 

- All right, redaktionen skal ikke holde spændingen mere end hvad godt er, så 

her kommer det bare. Uden 

yderligere forvarsler. Sagt bare 

sådan helt lige ud, ingen om

svøb, bare helt råt, fuldstændig 

overraskende, uden at hænge 

i bremsen, råt for usødet, ikke 

mere sniksnak, ikke trække det 

i langdrag. 

Der er simpelthen tale om 

den legendariske Uffe the Koch, 

der har fået sit livs sportslige 

kærl ighed, nedprintet på en 

af sine to kastepinde - nemlig 

B74- logoet. 

På en baggrund af hud 

fremstår logoet med en glans 

af respekt. Uffe har i samme 

åndedrag en fremtidig tanke om 

at få tatoveret klubbens tidli

gere som nuværende formænds 

navne på sin højre arm. 

"Det vil gøre herrenas og 

koste en halv arm, men hvad 

gør man ikke for klubben, som 

jeg har givet så meget", udtaler 

Uffe til RIPOSTEN. 

I mellemtiden må vi nyde det 

flotte B 74 logo på den hvide 

baggrund. 

Deres indsatte. 
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FLISE FORUM 

10 ~-~2010 

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 

B& BO 10 BO 
Kort fortalt - kort til alt 

DøQ 
~ 

Frederiksberggade 16 (/) 
Tit. 8681 5677 ::c 

A/3000 

Tømrermester 
Holger Buch-Larsen 

Udfører alt i tømrerarbejde 

11 



• 

ALLE KENDER SIKKERT SPØRGSMÅLET: SKAL MAN GÅ I 
KLUBBEN OG GI' EN OMGANG? ELLER SKAL MAN VÆL
GE DET HELT FRA OG GÅ I HAVEN OG FÅ EN SNAK MED 
DAGENS RODFRUGT? EN SÅKALDT BAR- SIMULATOR 
KAN NU HJÆLPE TVIVLERNE ... 

Som noget nyt i B74, har Støtten i samar

bejde med kassereren - kaldet Mureren 

- iværksat en bar-simulator-kampagne. 

Mureren har over en længere pe

riode iagttaget, at flere barbrugere har 

et fuldstændigt urealistisk og rosenrødt 

billede af, hvor mange øl den enkelte 

har distribueret i klubben, og derfor har 

barbrugerne nu fået placeret en ID- chip 

på håndleddet. 

Når brugeren med gråd og bevægelse 

gør opmærksom på sine behov - i dette 

tilfælde tørst - bliver informationerne 

lagret i Murerens bærbare og viderebragt 

via daglige print. 

På den måde kan han se, hvor mange 

øl den enkelte "reelt" har givet, og hvor 

mange der "forestilles" givet. Herefter 

gennemgår han resultatet med den 

enkelte kunde. Mange bliver nu overra

sket over, hvor lidt det kræver at give en 

omgang. 

Mureren forklarer, at barbrugeren skal 

tilsidesætte egne behov, og at det er en 

ens eget ansvar at løfte hånden og sige: 

"Jeg gi'r!" eller ved nik eller fingerpeg 

12 ~ - J11leKUHUH.e!L 2010 

gøre opmærksom på, at man har vundet 

i Landbrugslotteriet og derfor gerne vil 

dele glæden med den omkringværende 

menneskehed. 

- Dette er absolut ikke en skræmme

kampagne, men det er min pligt som 

kasserer i B74 at hjælpe til en bevidst 

afklaring om, hvorvidt det er økonomisk 

ansvarligt for kunden at give en omgang 

humle, eller om vedkommende bare op

taget en vigtig plads ved baren, pointerer 

Mureren til RIPOSTEN. 

- Jeg kan nævne, at allerede nu har si

mulatoren gjort en mærkbar forskel. Alle 

barbrugerne ville tidligere typisk bestille 

en "basispakke" (een øl til egen brug, 

red.), men efter ID- chippens ankomst har 

samtlige udskudt egne behov og giver 

Et snapshot af 

en i Murerens 

optik utilbørlig 

mellemskænkning, 

hvor en enkelt 

øl i bargæstens 

forestillingsverden 

er blevet til et utal af 

ve/skænkede omgange. 

nu gladeligt øl ud fra egen formåen og 

pengepung, siger Mureren, der dog ikke 

mener, at bar-simulatoren kan bruges ved 

omgangsfordeling af sodavand, mellem

skænkninger eller Øf'ere. 

Han påpeger samtidig kraftigt og 

bestemt, at de seneste testresultater fra 

Øvre Mongoliet tydeligt har påvist kraftig 

bøvsen, mavekramper og stank af billig 

svinehud til følge. 

Det skal også med, at denne type 

simulator ikke vil være omkostningsfri i 

forhold til den daglige omsætning. 

- Jeg har i øvrigt ikke mere tid, for jeg 

skal i kælderen og tælle penge, forklarer 

samme Murer. - Men husk lige penge til 

en omg ... 

Deres Indsatte 

Med hernbetjeningen 

i hånden kan 

874'erne nu også 

give en omgang øl i 

omklædningsrummet 

efter en tabt kamp. 

En af Murerens nye simulator

værktøjer: Den elektroniske 

samfundshjælper, der holder 

et vågent øje med hver enkelt 

bargæsts amgangskanto. 
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Døgnshoppen - her 
1
spiller B74'erne også 

Smøger, to lynlotto-kuponer og et par 
kolde fra kassen. 

"Menuen" her kunne meget passende 

kaldes en "døgnshop-special". Vores 

forbrugsmønstre har nemlig ændret sig 

meget med årene. I starten var døgnkio

sken stedet, hvor man hentede de daglig

vare - sukker, mel og gryn, som man ikke 

fik købt ind hos købmanden før lukketid. 

I dag har discount-forretningerne åbent 

tidlig og sent og tankstationskiosken kan 

ofte klare resten. 

Men "Den Lange", "Oddset" og lotto

kuponen skal vi som oftest i "døgneren" 

efter, og det er her Ann Lambrecht og 

hendes forretning Døgnshoppen på 

Frederiksberggade kommer ind. 

Ann Lambrecht har ejet og drevet 

Døgnshoppen de seneste seks et halvt 

år, men kiosken har eksisteret meget 

længere. 

- I dag er det sket med at sælge mel 

og sukker. Vi sælger meget bagerbrød, øl 

og vand, ugeblade og aviser og så selvføl

gelig alt med tips og lotto, fortæller Ann 

Lambrecht, der har valgt at være B74-

sponsor, og som blandt andet derfor også 

er blevet mange eksperters (læs: klub

medlemmers) foretrukne indleveringssted 

for kuponen med de tegn, der for længst 

burde have gjort dem til millionærer. 

- Da jeg overtog butikken for seks et 

halvt år siden var der seks spilleautoma

ter her. I dag har vi 20, og jeg kan vælge 

at støtte en lokal forening med noget af 

det beløb, der ellers skulle betales til told 

og skat. Og her har jeg så valgt at støtte 

874, siger Ann Lambrecht, der i hele sin 

erhvervsaktive karriere næsten altid har 

været selvstændig. Bl.a. med en lingeri

forretning og sammen med sin mand i et 

en gros-firma. 

De første døgnkiosker i Danmark åbne

de midt i 70'erne i København. Forbilledet 

var amerikansk - hvor de faktisk havde 

åbent hele døgnet - men en restriktiv 

dansk lukkelov betød, at ingen kiosker fik 

lov til at holde døgnåbnet. Faktisk kunne 

man den gang heller ikke sælge øl, vin og 

spiritus uden også at sælge fødevarer -

en helt igennem hyklerisk løsning, som 

også var kendt i Sverige. Den regel med

førte mange protester - bl.a. hos Spies 

Kiosken, hvor man for en krone fik en 

"tvangsbolle" med i købet. 

De "en-armede tyveknægte" har også 

gennemgået en heftig udvikling. I dag er 

det højt specialiserede videomaskiner, 

der ikke kræver de store armkræfter for 

at spille på. Ann fortæller, at kunderne, 

der spiller på maskinerne, fordeler sig li

geligt på et mere eller mindre fast klientel 

og så kunder der kommer ind fra gaden. 

Sponsorportræt: 

Døgnshoppen 
er i kraft af 

beliggenheden på 
Frederiksberggade 

et markant indslag i 
bybilledet. 

Døgnshoppen har åbent fra kl. 7.30 til 

19 hver dag og kunderne kommer, ifølge 

Ann Lambrecht, jævnt fordelt hen over 

D•gnshoppen, Frederiksberggade 16 
Tlf. 8681 5677 

Ann lambrecht 
bag disken i 
Døgnshoppen. 

dagen. Dog er der altid mere pres på om 

lørdagen, der er den store spilledag. 
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