
• • 
PRESSEBUREAUET SILKEBORG 
CHR. 8. VEJ 12 . 8600 SILKEBORG 
TLF. 86 82 48 11 . www.ps-presse.dk 

OM og FOR 
Silkeborgs erhvervsliv, organisationer og offentlige virksomheder 

INTER 
Bøg ild Sport . Vestergade . 8600 Silkeborg . 8682 1077 

GØR EN FORSKEL 
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HLY EJEllDOtltlE A/S 

Siim & Lund Biler 
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Ærøvej 1, Funder Bakke, 8600 Silkeborg. Tlf. 86 81 60 60 
www.siimoglundbiler.dk 

pub Bindslevs Plads 18, 8600 Silkeborg,Tlf. 86811969 

Bygma Silkeborg 

Norrevænget 11 · 8600 Siikeborg · Tif. 87 22 17 00 
Åbningstider; Man-torsdag kl 8.30-17.30 Fredag kl 8.30-18.00 · Lørdag . 9 00-14 .00 
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m~ 
MALERNES 
ANDELS-FORRETNING 

MALERARBEJDE af enhver art 
UDLE JNI NG AF LIFT 

Tlf. 86 80 30 88 
Telefax 86 80 30 89 

TIETGENSVEJ 30 . 8600 SILKEBORG 

www.hjejlen.com 

Tværgade 1 SB - 8600 Silkeborg 
CAFE Tlf.: 86 82 90 47 

FRØLUND J8 SKJOLDBORG 
· dine mAI er vores mAI 
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GENERALFORSAMLINGER 
Der afholdes ordinære generalforsamlinger 

i henholdsvis Støtteforeningen og 874 

TORSDAG DEN 23. FEBRUAR 2012 
i klubhuset på Marienlundsvej 33a. 

Dagsordner ifølge vedtægterne. 

Forslag skal være bestyrelserne ihænde senest den 16. 
februar 2012. 

På bestyrelsernes vegne 

KAJ JØRGENSEN 
Mariehøj Murerforretning 

Solhøjsvej 11 . 8600 Silkeborg 

Fubs. 

Alt murerarbejde udføres 
Nybygninger• Tilbygninger• Reparationer 

Storm- og forsikringsskader• lso-kæm 

40291411-86811504 

Arco Grafisk 

. .. bringer RIPOSTEN mon et billede af et tomt klubhus? 

Jo, det er fordi, vi mangler et foto af klubhuset fyldt med alle B74's 
medlemmer - og sådan et har vi planlagt at få taget 

LØRDAG den 31. MARTS KLOKKEN 15.00 

hvor alle B74'ere bedes møde frem, så vi kan få illustreret på plakater, i 
RIPOSTEN osv., at 874 er en levende klub, 

med levende mennesker, der skaber liv i klubhuset. 

Noter allerede nu datoen. 
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GESJÆFT 
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Malmands bryllup. 
RIPOSTEN ønsker 
Kim og frue tillykke 
med hinanden. 



Lordag den 14. 1anuar \·ar der igen budt op ul 
fodbolddan. i oholthallen 

Der\ ar ulmeldt 1 omegnen af ·o. pille re, . om 
alle onskede at \·i. e deres e\·nt:r udi kun. ten at 
sptlle indendors fodbold . 

.\led en næsten kirurgi k pr.t:cision var det 
lykkedes kantinen i hallen at holde abcnt fra kl. 
11 til 12 (\"I started kl. 13) - for derefter at lukke 
hermeusk for marketenden t. 

Det slog o. nu ikke ud. Bruno \-:tr manden, der 
flo1 forsrninger ind fra byen .. ydlige om rade, og 
. a kunne . pillet ga 1 gang. 

I lyset af fra\·ær af bade Klem og . \mand 
foregik kampene i fred og fordrag lighed, og 
der ble\· giYet pro\·er pa mange ehilibristiske 
boldomgange, nogle af dem gra:nscnd til det 
sublime, med en snært af balletagtig autencitet. 

Efter . tærnet \"ar der spi. ning og almindelig 
hygge i klubben, og- i mods;t:tnmg til stærnet - sa 
trak det \ist ud. 

Ln tak til I lu sted og \'illadsen for et godt stæv 
ne, om n e)yfoJgelig ogsa er frem til n;t:st ar. 

• Yd billederne, og til dig der ikke \'ar med: 
r ol dig nydt! © 

Mork 

VM 
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IBÅLD 
B 0 L D 

874 
KLUBBEN 
SILKCIORG 

VM-stemning .... 

2012 
Igen i år stod 87 4 bag VM-stævnet, og som 
ved sidste mesterskab lagde 
Silkeborghallerne på Søholt gulv til. 

Men festen den blev selvfølgelig holdt i klubhuset. .. 

- 27 
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Øl i teori og praksis. 
874 tog med 
beseget pa Virklund 
Bryghus hul på 
efteruddannelsen 
for en række af 
klubbens estimerede 
medlemmer. 

Ølsmagning 
VIRKLUND 
BRYGHUS 

VIRKLUND 

... 
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874 
KLUBBEN 

Marienlundsvej 33B 
Tlf.: 86 81 53 57 
silkeborg@b74.dk 

www.b74.dk 

Sportsudvalget 

Formand Emil Jacobsen 
Århus 
27130647 
ravnild@hatmall.com 

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

Anders Kjeldsen 
Dalgasgade 37 
8680 3160 

Morten Risvlc 
22107089 

Claus H. Jensen 
60761213 

Jens Husted 
30 52 82 07 

-

Bestyrelsen 

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

Næstformand 
Claus H. Jensen 
Funder Bakke 42 
60 761213 
hellenujensen@hotma1/.com 

Kasserer Jakob Nymark 
Sjællandsgade 28 
30 53 36 56 I 86 82 77 13 
jakob.nymark@pflvat.dk 

Christian Simonsen 
Skovtebervej 24 
824 78 63 62 
chfls1mo@rm.dk 

Thomas Herlev 
Peder Nielsens Vej 10 
26 84 45 36 
thomos.herlev@mail.dk 

Støtteforeningen 

Formand Chr. Simonsen 
Skovhabervej 24 
24 78 63 62 

Kasserer Per H. Jensen 
Frederiksberggade 56 st.tv. 
30 52 69 93 
perh1ensen@webspeed. 

Stephen Knudsen 
Vejlbovej 12 
29 27 2152 

Morten Risvic 
Tyttebærvej 35B 
2210 70 89 
morten. risv1g@skanem. cam 

Emil Jacobsen 

Ny Samsegade 58,2., 8000 Århus C. 
27130647 
rovnild@hotma1/.com 

Kim Milmand Skov 
Skolegade 30 
26 3919 50 
kimb74@/ive.dk 

Lasse Laursen 
Gjessevej 8 
86 82 83 03 
lwl@xergi.com 

Jens Husted 
Sejsvej 3 
30 52 82 07 
1hu@termo.com 

Jens Kristian Hjorth 
Ågade 24 
2045 6517 
1k.h1arth@mail.dk 

Sfren Fæster 
Knudsgade 10 
40 50 6133 
sf@s1/keborgforsynmr1.dk 

Mulle 
Absalonsgade 21 
8680 52 92 

.c;;:;Q,...~.A.-- Chefredaktfr 01 -fotoeraf 
~Claus " Nymand" Mikkelsen 

Businessreporter 
Peter Toucaard 
7514 15 54 

Tryk; Arco Grafisk 

l ayout . Peters Pen 
Peter lodahl 

REDAKTION 23 25 03 34 
nym@privot.dk 
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Redaktionssjæf 
Claus H. Jensen 
60 7612 13 

~o 

Virtual reality wrlter 
Bruno Nielsen 
86 810606 

30 21 34 19 / 86 82 48 11 
peter@ps-presse.dk 

Holdleder seflC} · 
Sfren Fæster 
40506133 

HoldlerleG serie 4 
Kim Milmand Skov 
26 3919 50 

Hold!cdeG serie 5 J · 
Mulle 
Absalonsgade 21 
8680 52 92 

HoldlerteG m1r: s z · 
Mike Koch 
Vosbyvej 14 
28 55 30 58 

Holdleder 7-mands I 
Lars Jacobsen 
20 73 56 73 

Holdlr:rter 7-mand5 Z 
Niclas Behrndtz 
28 731302 

~ 
Jens Husted 
Sejsvej 3 
tlf. 30 S2 82 07 

~ 
Mulle 
Absalonsgade 21 
86 80 52 92 

Vetr:ran - Poodrengcnr: 
Peter Villadsen 
24 63 05 48 

Vef(ran - Thr: O"Omqls 
Kresten Knudsen 
Frejasvej 20 
8682 62 53 
kresten. sand@mo1/. tele. dk 

~ 
Ann 
4059 2642 

John F. Jensen 
A Andersensvej 22B 
30 53 35 47 
v1kma@vikma.dk 

Klubhuset 

Stephen Knudsen 
29 27 21 52 

Jens Kristian Hjorth 
20456517 
Jk.hjorth@mail.dk 

Thomas Jensen 
Vestre Allt! 34 
20991016 
thj@sd.dk 

Stephen Knudsen 
Vejlbovej 14 
29 27 2152 

Vaskekone 

Stillincen er p.t . VAKANT 

Kampfordeler 
Thomas Herlev 
2684 44 36 

Husk at meddele adresseændring 
eller andre ændringer/tilføjelser 

31 
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Politikere siger TIL 
LEDER 

I • • • på en betingelse 
Dette var overskriften i Midtjyllands klar, og vi vil holde politikerne fast 

Avis den 25. januar. Dyne Larsen på tilsagnet om, at der også skal 

har smidt 10 millioner kroner i være plads til Danmarks bedste og 

puljen, og det har afstedkommet en Silkeborgs største (på seniorsiden) 

opblomstring af drømmen om et nyt 

stadion. Og det er derfor, politikerne 

nu åbner for sækken igen, MEN 

betingelsen er altså, at det øvrige 

silkeborgensiske erhvervsliv 

også skal op med læderet, FØR 

kommunen spytter penge i 

projektet, og det tror jeg ikke på, 

som tiderne er i øjeblikket. 

Ligesom jeg ikke tror på, at 

stadionområdet kan sælges til de 

penge, som bl.a. Kent Madsen går 

og drømmer om. Så jeg tror stadig, 

at en anden udnyttelse af vores 

kære baner ligger LANGT ude i 

fremtiden. 

Men vi følger med! Og så snart 

(hvis) der kommer nye signaler, er vi 

~o 

klub på det område, som vi er 

på i dag. På den måde bevares 

tilknytningen til Sydbyen, og ikke 

mindst vil vi stadigvæk kunne gøre 

brug af vores hyggelige klubhus. 

Vi har de rigtige folk til at bide 

politikerne i haserne © . 

Til slut går mine tanker til Mojns 

familie. Det var en meget sørgelig 

dag i december, da vi modtog 

meddelelsen om hans død. Det kom 

som lyn fra en klar himmel og gjorde 

det endnu engang klart for os, hvor 

skrøbeligt og uforudsigeligt livet er. 

Æret være Mojns minde. 

Formanden. 

. '•' . .,,. 
'" . ~ ··~: _..__:· * ----·!:· 

. I 

-------. J-"' -
Der skal også i fremtiden være plads 

til Danmarks bedste og Silkeborgs 
største (på seniorsiden) klub på det 

område, som 874 er på i dag. 

- .,. , • r • .r ,..., m11 cna. r •. • 3 



HAR 
under overrækkelses-ceremonien. 

Hvis klubben havde en sådan 
gruppe, kunne svaret være: 

Klubbens rengorings- og . erdcemedarbejder 
ha\·de til efterarets ophold pa I ilippinerne 
medbragt 5 bærepo er indeholdende kjoler, 
blyanter, kladdehxfter, shampoo, le •ctoj og 
ikke mind. t underbuk. er o_> mascara ul l.ucre 
og ele\-cr pa d n lille o H \KJ..:..\ 11 \K 

Glæden nr - som temperaturen hot \·cd 
ankomsten, hYor 130 fon-entningsfulde horn 
stod opmarcheret. I l<l\·dingen, en tidligere 

-52 spiller, kaldet LAPL'f !,\.L.,\PL' l I.\ bod 
h1enehgt \elkommen og takkede handholdt 
for de fine ga\·er, h\·or en on B74-troje model 
" oren F;i.:ster" skulle \',t:re kulminauonen p.1 
ga\·eregnen. Cnder behorig m·en. gning ble\· 
den -angc O' I !IT kaldt frem for at m<x.ltagc 
den. I lan tak stonudendc af ind i 1unglcn, 
hrnr han mod te d n I 03 cm hoje elc\· kaldet 

OT'.\!l OT.\11~. der udhgcrc \ar flygtet 
for at undga at tage imod denne kjolemodel. 

: traks ble\ hO\·dingen tilkaldt, og der 
forestod S\ .t:re forhandlinger. l ~fter fire sble 
gedcma:lk samt lmpmning af konens ged, 
blev elcYen \\'I I) \IL·\\ I IY.\11~ hentet og 
med henbs og foreq~reb paklistn:t "den no et 

4 ~o 

"t h .1 " f'Øfi ænqe ... 
. to re" B ~ 4-troie. amudtg sas tydelig snot, grad 
og ang. tens s\·ed pa den noget krollede troje. 

l~n pattegri model OI· fik en p.cl i rumpen, 
og efter 2 urners intens \'arme ble\· Offe kon
. umeret. U ndcr almindelig opstemthed og i 
fcben·ildel. e loYede undertegnede at fremskaffe 
fodboldtrojer til ham, kernen og geden (model 
"l.ceds "}. 

Der bb· straks taYshed pa bopladsen, og fra 
de sma hytter kunne nu hores !!rad parret med 
delfinerne. klagesang fra han:t. Den\-, skeægte 
hm·ding re1ste sig op og rabte:. '') im 11nir la/. 
this bullshll lo 111t .111J111orr, thi< is 011 /.r/a11d 1101 a 

.~arba~ d11111J>" 
.\led lornmg p.1 boJ og hcdnng amt et signe

ret foto af .\lureren 1fort \\ B.\-troje og hoihæ
lede sko kunne der 1g n t.1lcs med t\·etunge og 
ryges mundton. 

L\P '11.\-1..APl'II ,\aflutt de e.ncenmed 
de for oen <.1 beromte ord: 
",\fdrig har en a stor tmje bragt s;t f gl.i.:de". 

[) rt.r 11d<allt 
Rnmo '/ htrhld.rm. 
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+··· Der blev rigtig slået på reklametrommer forud for opgøret. 
Her plakaten, som trak tilskuere til. 

Dat ar kendatasnand.a for vores sarte i notd 

Det har \"æret n fanta ti. k sæson, h\'or \'i efter 
megen moje og bes,·ær opnaedc en tiltra:n~ 

·ri\'tbordssejr, a en omkamp imod de andre 
tos. er fra Gl. Rye ble\ en realitet: 
Kampen om oprykning! 

Gl. Rye kullc bruge en se1r, og ,-i skulle bare 
r.a,·e en uafgjon . ." a \'ard n hjemme, (hrnr \\ a:rt 
kan <l \"a:re:. 

To. erne hn·de bare glemt at sige, at de 
tillede op med de re .• crie 4·hold, og der stod 

L"glen ·a og k e<l sig 1 naden, m ns ,-j andr 
mest ha\·<le I) t til at drikke de ol, n nu ha,·de 
!-et, at I·uli.tsan~ medbra~e. 

,\led en super-opbakning fra folk fra na:r og 
tj rn - selv nogle af De \'ise ~fa:nd fra 1374 
hanle ,.o,·et sig ud, se!\' om der nr 11 re meter 
ul na:rmeste ,·andhul. 

Kampen ble\· pillet 1 hojt tempo, og nullet 
ble\ holdt frem til midt i and n hah-leg, hrnr 
G I Rye slog en lang bold fr m. Den ble\' taget 
med m d han<len, og en chancclo. Krogh - som 
nu me. t li)!rlede en, d r hanle faet et epileptisk 
anfald matte gi,·e fortabt og hente bolden ud 
af ka. sen, 1-0 til ,I. Rye. 

.\len ,.j ka:mpede \'idercl 
Og to minutter for tid kom den fantastiske 

forlosning . a: 

7 



!·risp. rk! L'. pillede hurugt bolden til holdle
deren, imens lob alle andre B 4 er i positioner 
(.om vi har m·ct det i klubhu. et). L'glcn, som pa 
dette udspunkt ha\·de faet syv minutter pilletid 
. tod ngug godt . tille, og han kunne mabende e 
pa, at et l ILG ble,· sendt af sted af holdlederen. 
Den :ad lige m·er ojenbryncne pa malmanden. 

8 ~o 

1-1. bntastisk resultat, . om 'i . ikrede wd 
de sid. te minutter at rc:nde rundt og sparke 
bolden ' .ck. 
, luttlojtet Jod, og oprykningen nr c:n realitet . 
Resten af lordag er lidt t.tget for o. all , men 
der blev ,-ist drukket en ol eller to ... 

H oldlederen eric 6 

- .,_ • • • • .r ,_., 11'111 .na. 1. s • 

En oprykningsfest 
som ikke går i 
glemmebogen lige 
med det første ... 

9 



Julsøvej 7 4 . Sejs 8600 . Silkeborg 
TLF. 86 84 64 24 

(\ 
ØSTJYLLANDS + HESTEPRAKSIS 

vi Ole Sonne 

bent e. andersen 
aut. WS-installatør · Blikkenslager 

Estrupsgade 10 · Silkeborg · Telefon 86 82 75 66 

FLISE FORUM 

10 ~o 

Frederiksberggade 16 Tlf. 8681 5677 

Tømrermester 
Holger Buch-Larsen 

Udfører ALT med BygGaranti 
tømrerarbejde. tagdækning & energivejledning 

11 



Farvel, 
Mojn 

\Ion ikke alle, der fredag den 9. december horte 'enner O\·eralt, samtidig med at han fik dykket 
d n sorgelige nyhed om \fo1ns plud clige dod, og surfet pa et Y.dd af eksotiske destinationer. 
matte sporge budbnngeren en ekstra gang: "Er L'den for klubben hed han Poul Jorgensen og 
du sikker pa, det er \1o1n?''. \"ar bioanalytiker pa Klinisk Biokemisk Afdeling 

Ford t kom Yirkelig helt uden fon·arsler, at pa syge hu. et. Helt "klublos" 'ar han dog ikke 
den altid glade - og 1 B74·\eteran-sammenha:ng pa arbejdet, for en del af hans kolleger er ogsa 
topmmmede. \lo1n sadan kulle la:gge sig til at ta:t pa B 4, og hans rejsegL~de fornægtede . ig 
. m·e og sa bare ikke \-agne op igen. heller ikke pa den front: Han ha,·de gennem. ine 

I lan\ ar med blandt d n handfuld mænd, der næsten 40 ar som ansat pa ilkeborg ·,gehus 
i in tid . atte sig for at le,·e der . ambitioner nogle af. tikkere til I. land 'hrnr han aftjente 
med fodbold ud pa den helt specielle made, der . in 'ærnepligt), Bern (hrnr han tilegnede sig 
kendetegner 874. iden \'ar der aldrig t:\·hl om, et schwei7ert}. k, som ofte kom ham til hjælp 
at \lo1n \·ar B74'er med hud og har. under arbejdet 1 1lkeborg) og Gronland (som 

·om fodboldspiller ,·ar han forstogfremmest Yi ,-ed, han gerne ,·ille ha,·e haft mulighed for 
en stabil og tillid. \·ækkende holdkammerat, og at besoge igen). 
han tog ogsa gerne sit gode humor med, nar om B74·Yeteran ur \!01n ofte blandt til-
der ble\' t•t:. ket i et slag kort efter kampen eller skuerne ni hjemmekampene - ofte 1 sel. kab 
tr.t:ningen. Hans lun og lette sondcrjy,kc tone med fatter I lan Jorgen, og nar ngtskema t 
hjalp ofte med til at. ætte. temningcn lidt ekstra liers tillod det, \'ar ban med I lundeklubben 
i ,·ej ret, og maske ,·ar det hans n.t:re forhold til pa deres lord. gsmorg ntur og med i de S\'ære 
hjemsta\nen, der bctod, at .\!ojn nr den mind.ri forhandlinger Ycd kaffebordet om weekendens 
11.rik.rt ha,·n at oge ul, h,·i. man ~k og m·en·c- odd. et-tegn. 
1ede at odd e pa en tysk bundesligakamp. 

,cnncm arene har n mattet und\·,rre ,\Jojn 
1 klubben i perioder. I lan nr nemlig noget af 
en globetrotter, som u1mponcrct drog rundt 
pa alle kontinenter. Passet ha\ de stempler fra 
blandt andet C .\,I ilippinerne og ,\ustrahen, 
og hans abne sind og \',t: en skaffede ham gode 

12 ~o 

.\ linder og folcl. n ,·,ddcde frem, da yj sagde et 
sidste "\!ojn" ,·cd begra,·cl en, og ,.i. arner p•l 
alle mader .\!01n i klubben. 

\'ores tanker gar i den forbinde! e især ul 
f lcll , ·ara og .\!aria, som a brutalt ble,· frareYct 
deres .qi;tcmand og far. 

SERIE
2
- bvoten 

opbrugt for denne gang 
B 4' b d te hold brugte efter
årssæsonen 2011 til at tj kke 
nffeau t i erie 2 ud, a \"I er 
klar til at komme tilbage for 
fulde gardiner i 2012. 

Det \1. te sig at \·ære for. tor 
en mundfuld at rykke op i ræk
kerne med de skrapp drenge, 
d r er \'ant til udstyr om lin 
je\'C>gtere og sikkerhed. afstand 
til publikum . 

D n gode nyhed er imid
lerud, at B74'erne med d re. 

Kampen om at undgå 
nedrykning stod mellem 
874 og ærkerivalerne fra 
SKS. I to tætte opgør trak 
874 imidlertid begge 
gange det korte strå. 

indsats \iste, at de godt kan 
\'ære med, hrnd angar fod. 
bold. pillet. For med en enkelt 
dum undtage!. e fik ,.i i all 
kampene gi,·et modstanderne 
kamp til stregen. 

• ·ar B74 allige,·el trak det 
korteste stra 1 de fleste af kam
pene, skyldes det gan ke gi\' t, 
at holdet mangler rutinen og 
ikke bar formaet at holde sa:k
ken lukket, nar mod. tandercn 
. a ud til at ,·ære dernede. 

Chief One Manager 
Søren Fæster var 

mangegange 
SÅ TÆT PÅ, 

men nej ... 

D r ble\ o~a brændt lidt 
for meget i de afgorende s1rua
rioncr, men alt i alt er facit efter 
debuten 1 erie 2, at \·i fik ,·ist, 
at der er bade teknik, indstilling 
og team. pirit nok pa holdet ul 
at kunne klare sig på det plan . 

a ,; ser frem til, at næste 
sæson bliYer brugt til at fin
pudse klubben. fodboldfilo
sofi, og mon ikke d kommer til 
at e B 4 ' ære med 1 kampen 
om (gen-)oprykning til ene 2? 

13 



Norlon VlnlmporlAIS 
Ørstedsvaj 8 

8600 Siikeborg 
llf. 76 25 55 88 

Fa>e 76 25 55 80 
... hop: www.norton.dk 

~ Arbejdernes Landsbank 
Bygger på sunde værd ier 

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

www.fa rstadopti k.d k 

Danske Bank 

Sejs Marinecenter 

Nørregade, 8850 Bjerringbro 
Tlf. 8750 0022 

4 4 
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Sponsorportræt: 
Mads Lysdahl Simonsen 

autoforhandler. 

1<ø6man 
søn sæft er 

Et typisk porgsmål til rnr s sponsorer er: T h-or 

kender du B 4 fra, og hn>rfor har du \·algt at 

stotte netop os? Begge sporgsmål rammer nog t 

sa wundigt \·ed siden af, nar artiklens hO\·edper

son er .\fads Lysdahl imon. en. 

Ikke ret mange B74'ere kan prale af at \'•t:re 

startet t klubben nogle fa urner efter, de , ·ar 

fodt! .\ten . om son af "Kobmanden" hristian 

.1monsen,. a \'Jr ..\lad. ' ska;bne i fodboldmæs

·ige sammenhænge ligesom lagt pa . kinner, og 

.\fads, der ell r. har mer nd flirtet m d flere 

andre sportsgrene, har da ogsa gennem mange 

ar ,·,i.:ret en trofast B 4-sptller. Og n•lr det i dag 

me. ter handbolden, der tr• kker, aer det mere 

et uds . porgsmal end et fra,·alg. · æ. te .1r h, ber 

\fad. da ogsa, at der ig n bli,·er ud til fodbold n, 

men lige h r og nu er der p;anske enkelt forme 

gct at e tilt \fad. ' enmands,·irksomhcd "\lads 

Lysdahl : tmonsen" autoforhandler. Ikke som 

d kender dem fl st her i ' ilkcborg, men som 

forhandler af spec1albilcr .1i k\·alnetsm;i.:rkernc 

B\I\\, \udt og\'\\. 
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- f-aktisk spænder jep; rimeligt ddt, nar , ·i 

snakker pnscr. eh-om det hO\·edsageligt er 

specialbilcr, der agten . kan lobe op i flere 

millioner kroner, sa har 1eg og a biler til f.eks. 

I 00.000 kroner - det kommer h It an pa h,·ad 

kunden eftersporger, forta:llcr .\fads, dtr nok 

har h1ælp ai bl.a. en bogholder og til andre 

iunktioner 1 hans ,·irksomhed, men ellers stort 

. et korer lo bet selY. 

Det er da ogsa \tad Lysdahl tmonsen sel\', 

der tager telefonen, da )Cg ringer og gan ked. t 

sidder han lige i mode, men der gar ikke I. nge, 

for 1eg har ham i roret igen. 

- I rnkeligheden sælg r jeg jo dmmme . .\lin 

biler er andet o 'mere end et transportmiddel, og 

derfor kan jeg ogsa ulbydc en helt anden scn-ice 

end den, man normalt far hos en bilforhandler. 

\lads Lrsdahl: tmonsen kom nærmest Yed et 

tilf.t:lde md 1 bilbranchen og har tidlip;ere arbej 

det for iim & I.und, for han for eks ar siden 
\·algte at bJi,·e <.eh st;i.:ndig. Bl.a. ,·1a et omfat

tende n n .i.:rk i 1\ kland kan .\lads skaffe bil r 

1 
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hjem, som ,.j ellers ikke er fon ænte med, t se pa 

dan k ,·eje, ligesom han kan le\· r spccialbil r 

til en særdeles konkurrcncedyp;tig pris. 

- Da det JO netop er spccialbilcr, jeg har med 

at gore, sa har j g ogsa mulighed for at tilbyde 

det ,.i kalder flex ·leasing, som er den helt rig

tip;e finan ieringslosning, nar man f.eks. gerne 

yj} skifte bil ofte. Ikke alle kan gt.Y den rette 

Yejlcdning i denne form for finansiering, men 

1eg har arbejdet ,\ Li.:nge og indgaende med 

den, at j<.~ kan h1ælpe mine kunder med d n 

helt r• •tJg finansiering. 

etop fordi .\lad. 1.y dahl • imon en dm·er 

en c:r mand. ,·irk. omhed, sa har han og. a fing

ren i alle facetter af bilforhandlingen. Bl.a. 

tager han eh· ned og henter Yogncne, sa han 

\·cd præci , h\'Jd han har . taende i sin forrctnin~ 

.\len . der er almindelig enighed om, at det 

snart udlobne ar har 'a:rct et af de \ .i.:rstc 1 

lan~c uder for n;t: ten alle brancher, sa kan .\lad 

1.ysdahl. tmonsen fa t. la, at 201 l har' .1.:ret et 
f d<.: bedste .1r o\"crhm·cdct. 

- Jeg har solgt rekordmange biler, og ,.cl at 

mærk dyre biler. nakker d luk. uskla en - og 

her er det biler, der koster m·er tre millioner kro

ner, sa er der en begr;t:n. et kund kred . til d m, 

men de er tilgcngæld ikke sa beron af krisen 

som kundekredsen til mere almindelige biler. 

.\fads Lysdahl imon . en er ikke bare B74'er 

med hud og h;tr, han er og.;a godt tilfreds med 

at \·a:re sponsor for klubben. I lan mener nemlig, 

at han far noget igen for ine spon orkroner. 

- B74'ernc h. n-;t:rct Ainke til at komme forbi 

mig, n r de t.i.:nkcr i ny bil, og jeg har da . olgt 

flere hilcr til medlemmer i klubben. 

.\lad. fortæller, at biler i dag blh·er handlet pa 

internettet, og der finder man da ogsa Ly dahl 

1monscn og et skon omt ud,·alg af rip;tig lækre 

bikr · ofte. f den slag.;, hn>r der mere er tale om 
en }J,·sstil tnd et praktisk transportmiddel. .\len 

\fads I.~ sdahl. tmonscn er ogsa helt pa det rene 

med, at det t ho1 •rad er dromme han sælger. 
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