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Altirig har en begynd.else.

En sommerdag i L955 Løb en flok drenge fra Gård.stedet og spillede foitbold. i
fl-> Vigerslevparken.-oet giårde de ofte. De var allesarnmen skoleåruirg", så der var tid
V nok_tiI at spil1e bo1d". Det var naturligt at drengene fra Gårdsted"et samledes på

boldbarten. Yigerslevparken stød.te lige op til husåne, hvor de boed.e, og kunne man
skaffe en bold., så var problemerne klaret.

Det skete en gang imellem, at d"er blev d.annet et fodbold.hold.,og så spilled.e d.e
kampe mod and.re gad.ehold under navnet G.I.tr'. - Oårdstedets Idræts Forening - .

siges, at gfutiens to ho1d. ,rar ub"sejredå i de I t/Z i" rrklubben* bestod. Modsta.Lrd.ere
kunne man sagtens finde. Holdene spillede både I Hvidovre og i Vigerslevparken ligefra Damhussøen tll Køgevej. B-holdet var med. i et stævne på-Hotmegaro.sskåtep og ,unather sine to kampe.

_ Men drengene talte om at danne en rigttg k1ub, om at melde sig i en unlon ogspl1le turneringskampe. De forhørte sig rund.t omkring og blev klar over, at der skul-Ie mindst to voksne til at gøre klubben tit en realitet,

tarte en af dre,,*§,Et'ig'trs
d"age ef ter blev d er

to af d e ti Is ted.eværend"e ,
d"e så Iægge grundlage t

Febnrar nåned, L955, [o gange om ugen holdt { voksne og { unge møde. Der var nu
også ko::rmet piger medrsom skulIe spi11e hånd"bo1d". På møderie blev der bl.a. udarbejd.etlove. Iet blev bestemt, at kl-ubben skulle hedde 'rB. 1955'r og tilsluttes Dansk Arbejder
Id"rætsforbuncl. Før optagelsen i un:ionen, forlangte d"enne d.o[, at klubben skulle sklf-te navn, d.a man ellers kunne fonreksle os med en klub ved. nå.rn rB 1956',. Dette gJorde
vi r og klubben blev døbt "Vigerslev Boldk1ub'r .

I'øtd'ag den J. marts 1955 afh+ld.tes d.er stlftend.e generalforsamli-ng. Forinden var
d.er blevet smid.t nogle små d.ubl.ikered.e sedler ind.hos a1e beboerne i ',§t. Vi_ge""iu-r-gårdtt, som gav oplysrring argåend.e d.en qye klub. TiI generalforsamlingen roødte dercå. 50 ur:ge mennesker under I8 år.

He:med var rrljrBrr startet og fire dage senere beryndte trærr;ingen på Lykkebo skole.

Dean.

r,.i;* Rr{}ie?bLf.J

Denne hindring brev overvund.et. - En aften i januar L956
,^1 med nogle voksne månnesker, som vil1e gå ind for sagen. Nogle
\ *-'2" afhold.t et mød.e, hvori ca. 2l d.renge deltog. Drengene vargte

son skuIle repræBentere trc..r,F.rt. sammen med d.e voksne st<utte
til klubben.

J LÅ-i



L-llE,§ STIFTET§ESFEST t,tEI KÆlvrpE FIÆSKCSPII
afholdeg

lørd.ag den 2. marts l-g57 L
Frederikshorms selskabsrokaler, Borgbjergvei z8-1,o (ved Enghave bio),

KI . 19.00
18. ,0

EFTER SPILLET BÅL

fkke med.lemmer;
kr. 2 r5An 1,o0

Billettea giver adgang til
tens nuJnrner giver chance for at

Program:

Dørene åbnes
Flæskespi IIe t begynd.er.

TIL KL. 1,00 TtL ,-MÅNDS 0BI(ESTm.

Fill,etqr* peqi,

Med.lemmer:
Grati s ad.gang mod" f orevi sning
af S_,I , I, d q_f,. 3 med.lemskcrt.

en gratis plad,e i første spil sarnt baltegn. Billet-
vind e en s tor kr:rr i af tenens Iøb.

voksne
børn

Billetter kan købes hos
f ormand Sv. Å, Larsen, I{eldbove j 4L, I, tlf . ya. 9658

IIAITDJ0LDST,EVNET I HARESKoVBY.

I ar:gUst nåned t956 var pigerne og daneynglingene for første gång ud.e at repræ-
sentere rrYBrr. Yi var blevet inviteret af Hareskovby Boldklub. Spillerne - d"et var
pigerne - og d.rengene tog af sted en søndag morgen. Drengene var med for at heppe. Tu-
ren foregik med tog og var meget festlig. Ti sang bl.a. ån sang, som formanåens-svoger
havd.e d.igtet. Den gik må melodienttDavy Crocketrr, så i kan nok forstå, at stemningen
steg. Straks efter ankomsten begynd.te kampene. Vi klarede os hæderligt. Pigehold.et
sLutted.e som YIr. 1i sin række, men skønt vi havd.e fået at vide, at d.et var et po-
kalstævne, fik hoLdet ingen pokaI. Vi nedlagde naturligvis protest, og holdet* lr*rrur,
Margrethe Larsenn prØver stad.ig på at få pokalen hjem.

Efter stævnet tog de små piger hjem. De større piger og d.renge kørte så tit bal
på Værløse Kro. Yi morede os godt allesammen hele uft"r,"n, åg ef tår en vellykf<et ( .ltog vi hjem. - ''v-

Spi 1leud.valge t.

sqHmJ
Damesen-i-or: H'ris du er over lJ år, så meld. dig ind ssr så d.u kan d.elta6e i sommer-
turneringen i hå^ndbold.

fts
Y\<.#

Chr, Mad.sen,

Skomagerrne s ter,
Pri sholmsve j 48 .

PRIMÅ MÅTERIALER

1 . kI. arhe jd.e.

Jro"f"ntrum

va' La,ggade 52 'v/valby Teater

tlf . Va. 401 .

Leverer alt ud.styr til VB

SPORT E CåI\IPING T FI SKERT -
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Da6sord.en!

1. Valg af d.irigent.
2. Formandens beretning:
]. Protokol
{. Regnskab
l. Ind.komne forslag
5. Valg
J, Eventuel_t.

Følgende står på valg:
Fonnand, sekretær, repræsentant og suppleant.
To spilleudvalg, et for piger og et for d.renge, hver beståend.e af 1med.temmer.
1 revisor.
A1le aktive med"lemmer fra det fyldte 1{. år, der opfylder sine forpligtelser,

har stemmeret.

Skriftlige forsl.ag skal tære bestyrelsen i hænd.e senest I d.age før generalfor-
samlir€en.

Yi håber at se A t L E med.lemmer, fra d.en mindste 1i1leput ti1 d.en æId.ste senior.
AlIe foræld.re er verkomne. Bestyrelsen.

H i$ogo rD runxrru Ne E-RrE .

I oktober startede vintertr:rneringerne i hård.bold. De små piger klarer sig ikke
så godt, men de er alle nybegyndere, så d.et skal nok komme. Damå-Vnglinge klarår sig
bed.re. For seks kanrpe har d.e fire point. ilold.ets resultater:

OA}I}.TdR GH§EAAI;TOR SAUITI NG

afhold es

mandag d.en 18. marts L957 kl.
i

?ffalkered.enf t. (tt;ørnet af Prisholrnsve j

2099

og lykkebovej ).

1-1
0-17
5-4
5-7
4-4
2-5.

GARAI\TTERET KøREKORT

65 kr.
WGT,RSLEV KøRESKOTE

Motorcykler og Scooter

Ya, 2245,

Eerre-Ynglingeholdet består udelrrkkende af nybegynd.ere. faget det i betragtning
har holdet klaret sig fint i turneringskampene, skønt det i fire kampe ikke er blevet
tiL et eneste point. Efter hver kamp har der været frenq;ang at spore, så d.et går'd"en
rigtige vdj.

Spilleudvalget.

VB - Fremad, \ralby
VB a Kamme rat erne I
VB a Fix
VB - AB]
VB - III{K
YB ! Glostrup

STøT VORE ÅNNONCøR§R T' }E STøTTER OS

P, Rts{TOFT

fobak e Vin - B1ad.e samt papirvarer
Heldbovej 2 - tlf . Valby 15082 r 901

TTPS'ORIIÆ{DLER.

t
a



1. LILLEPUT SO}/I NR. 2 I YNGSTERÆKKtrN.

1.lilIeput klarer sig fint l, turneringen.
De to første kampe blev begge vundet !-0, og så havde drengene fået blod på.

tanden. Hold,et kæmper nu hfud.t om førstepladsen, som de må dele meå ÆK i vinter.
Der er blevet benyttet IB forskelltge spillere i efterårets syv karope. .Af disse er
der trersom har været med. i a1le syy kampe. Det er må1mand. Ole Lund, venstre half
Bjarne Blom Easmussen og venstre wing Finn Rorslev. Atr}e spillerne har gjort en fin
insats, hvilket resultaterne også viser. Af syv kampe bLev d.e seks vundet og en
spillet uafgjort. Denne uafgjorte karnp mod AIK skal vi dog nok få afgjort til for-
året. Det er vi allesarnmen stærkt opsatte på. Så derfor, d.rurrges F0RTSÆT MED ÅT
MøDE FLITTIGT [It TFTENINGUST 0G GØR NOGET Vm DET, så skulle der være en chanoe for
at vinde turneringen. §ttllingen i yngsterækken, hvor aIle hold har spillet syv kam-
pe, er følgende:

1. AIK a
2, Vigerslev a
1, B Lg50
4, ArK b
5, Thor a
6, Danplex
7, Fix
B. Thor b

P9ÅJIL

L1
t1

9
6

5

4i
2

0

OqmeI

A-,
40-4
42 -10

2-54
L9 -L2
10- 10

5-14
o-75

Mldt i efterårsturneringen fik vi et 2.1111eput med i yngsterækken, d.a 3K
ud'. 2.Iilleput spll}er uden point. De har spillet to kampe. Den første blev tabt ti1
ÅIK II, og d.en anden vund.et over ITIOR II. Desud.en vandt holdet over AIK I uden ka{rp, :

d"a AIK ikke mød.te til kampen J Formand. tarsen måtte d.a af med en sodavand til h{rer
af samtlige elleve spillez'e plus reserver, d,a han hevde lovet d"et, hvis de vandt ry--rupen. - ,..

Forud.qn d.isse to hotd. har vi mange lilleputter, som endnu ikke har spillet kar[pr'j'
Men d.e træner a1le energisk, og det er den rigtige vej frem. De første turneringskam- -.pe spilles sid.ste søndag i marts. 

nean. 1[
TO NYE T'ODBOTDHOi,D I TUNNERTNG.

Da vi i Løbet af vinterhalvåret har fået en bel d,e1 unge senioresrhar vi ti1-
meldt et seniorhold i 'fodbold. I forårsturneringen kommer då sikkert til at spille
i.A.-rækken, d.a d,er er et par hold,, som er ud.gået af ,lenne. Hol-det spiller uden pointrt.
d.a d.e træder ind mid.t i turneringen. fil ef teråret starter vi i C- eller D-rækkg)^ r.og d.et briver spændend.e at se, hvordan vort førstehold klarer si-g. f i:

Vi har også haft en lilIe tilgang af drengespillere. Da de
neringen, håber vi, at d.e fortsætter med. at træne. Måske kan de
flere ilrengespil-lere tiI holdet.

SIGLD IID.......
Ethvert med,lem har ret til at skrive sin mening i bIad.et. Enten man viI skæ1de

ud el1er rose så kom bare frit frem. Eventuelle indlæg ti1 bladet skal afleveres
tiI red.aktøren'senest den 20. marts. Næste nummer ud.kåmmer i begynd.elsen af april.

Dean.
Besfyrelsen.

forrnarrd. Sv. Å; Larsen, Heldbovej 4I, f n Va. 9658 y,
næstfoxmand. IIelge Jensen, Rørholmsgad.e 20,
kasserer Va6n Rasmussen, Ya. Langgade !Jl, \a. 8449 y,
sekretær Aksel 01sen, Held.bovej 2J, II,
repræsentant Dennis Andersen, Gård.sted.et !11 II,
Suppleant Alice Fred.erlksen, ,, 55, st.

.Ansvarshavend.e red.aktørr Dennis Andersen, Gård.stedet 5r, rr.

nu e r ti kne Id t tur-
også skaf f e nogle {

Dean.


