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SÅ GIK }ET PØRSTE ÅR.

Sønd.ag d"en 1. narts var
tl1.f øj es , &t d.er var alt f or

en s tor da6 f or VB. Klubben fJrld te I år. Derti l skal
rnange s om ikke mærked.e noge t ti I d.e tte .

F-.- l'ad os se tilbage på året, d.er er gået. Det siges jorat det første år er d.et
"V svareste. Ud. fra den betra6tning, har vi sa,ndelig tlaret os fint.

Rent økonomlsk har vi intet overskud. haft. Men d.et var heller ikke ventet.Klubben er endnu kun en stor ungd.omsafd.eling og vores ind.tægter består faktiskkun af kontingentet.

Sportsligt set har det været et godt år for Vigerslev. Klubben har fået slåetsit narrn fast blandt andre DAr-klubb"r. r hver eneste kamp Vigerslev har deltaget,har vB-erne vist en god sportsånd. og helt igennem spiltet fair. Det er d.en rigtlgevej frem. Resultaterne korrcer i and.en rækkel ulen ogåå ner har a1le gjort sit bedste.Mange gode resultater har vi opnået..Der er dog sikkert et eLler and.et vi ikke op-nåede; vi vil dog blive ved meå at stræbe. *
Dean.

EN T,EIIYKIGT r-ANS FEST.

net var wirkelig en vellykket fest, klubben holdt lørd.ag d.en 2. marts.
Vi startede kI. lBrJo med fIæskespil1et. nen ene store flæslcesteg efter denanden blev vundet af d-e d-e1tagend"e. rtl"r sjette spil var der en li1te pause. Herund'erhold't et J-mands orkester. Efte, p",r**i fortsåtte spillet. Nogle familiervandt mere end- en steg, og da farnilien l{athiesen vand.t deres tred.ie steg, skænked"ed.e den til klubben. Efter 12. spil var der så ekstraspil om d.enne steg.
Kl-' 22 bl.eu salen ryd.det og orkesteret ind.tog deres plad,ser. I mell-emtid.enblev vind'eren af den store frugtkurv udtruklcet. Dåt blev spænd.end.e, for hvem vi1leikke gerne have den d-ejlige kurv med hjem? Numrene stod på billetten, og de toførst udtrukne nunre var ikke solgt. Iåt treaie nr. var nr. 1!!. Det var en lykke-lig ung dame, som måtte have assi-stance for at bære d.en tur:ge i.r.rr.r.
Så sp1l1ed'e orkesteret op til dans. Da d.et var et fint orkester, var d.cr mangepå gulvet. Senere på aftenen b1",, d.er d.anset familied.ans. Det var et mægtigt synat se over loo mennesker, voksne og børnimellem hinand.en, d.anse hånd. i hånd..
Und'er dansen solgte et par unge mennesker fra klubben to amerikanske Lotterier.vind'erne af disse blev nr. 7T og 58 i gr«n serie og nr. 48 og 82 i brun serie. A1legevinster blev afhentet samne aften.
Men d'er var nogle som undred-e sig. Hvor var alle klubbens store d.renge ? Kunganske få ynglingeherrer var mød-t op. Den aften svigted.e de os. For ungd.ommensskyld" havd'e klubben givet 2oo kr. får et god.t orkester, og så var d.er så mange,som blev væk' Men tiI gengæId' var der ingån forælare, som-hoId.t sig i baggrunden,da vi d.ansede, og det er da tegn på, at åe ,oråå" sig.
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Også mange foræLdre blev hjeme d.en aften. Ganske vist var billetprisen 2.5o kr.
Men for den pris fik nan en gratis gennemgående plade (tit affe tolv spiJ.), plus
det at uan havd.e en chance for at vind.e en flot frugtkurv. 0g ikke nok med, dåt, men
baltegnet var iberegnet bil-letprlsen. Så man kan så,ndeIig lkke, som nogen gjorde,
påstå, at det var d;rrt.

Men festen var ovenud vellykket og at d.en økonomiske siale af sagen var nindre
gotL kan ingen, soo vår mett til festen, belastes for. En tak tiL alle de tilstecte-
værende foræltlre tlI børnene fra kLubben.

Bestyrelsen håber blot, at næste gang lrB holder fest, så møder a 1 L e d.e opl
som har mere eLler mindre tilknytni-ng til klubben.

SuIar/psan,

III0ERSLET's IURSTE POKA-L.

- Sønd.ag den 18. novenber a)J6 spilledes de første kampe i Itøbenhavnskredsens
årlige six-a-side fodboldsturnering I Valby ld.rætspark. Hvert hold var på seks mand,
og Ii"B havde tilnelclt tre liIleputhold.

. 3-holilet spillede første kanp og vandt over Fix. Derefter spilIed.e cte mod [hor**,b
og tabte. C-hold.et tabte sin første karnp mod A.LK. med et enkelt uål. $A-holtlet klarede kampene ud.en nederlsg. Første kamp btev rnrndet over A.I.K. b
og r:æste kamp vantlt vi også over B 195o. Derefter skulle d.rengene møde thors A-ho1cli seuifinalen. fhor fik her sin sag for, og 1i"B va.nd.t ned 5-o. Tre karnpe uden at tter
var scoret hverken nåI el1er point mod os. 0g vi var i finalen på Genforeningsplad-
sen sønd.ag den 2. d,ecember mod arvefjend.en a.r.K.-trred.eriksholn.

Det bLev en herlig finale. Skøn A.f.K., inod reglerne, ænd.rede hold.et, SLk iIB-
drengene herligt friskt ti1 sagen. Men før kampen rar der nerver pår både åoI spillere
og Ied.ere.

- Vigerslev kom foran på straf,fespark ved Finn RorsLev. Derefter uctlignecle A.I.K.
da vores målmand., Benny Jørgensen, fistede bold.en 1 eget net. I'ørste halvleg end.te
1-1.

f anden halvleg vatr neryøsiteten gået af vore d.renger og så begynd.te de at spil-Ie fodbold. vi scorede 2 points, og det var fortjent at-vi flt overrakt pokalen. vi-gerslevs hold bestod af føIgende spillere; Benny Jørgensen, Ilamy T,uplau, Erland Bo-
kelund., Jørn trBoncort Rasmussen, Leif Birle ilansbn ogi Finn ftorslev.

DeaJr. 
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Næstformand Helge Jensen har ud.sat seks flid.sprærnier. Trænerne fik tiL opgaveat ucLd'ele:.præmlerne, et fLot askebæger til d.rerrgene og en lige så flot vas.e tii pi-
gerne.

, Efter Helge Jensens ønske var d.et ikke afgørende, om d.e
særIlg dygtighed inden for deres sport, men d.erimod. om de ved.
utl.enfor banen aLtid har vist en god. sportsånd. og været eu god
har virket til fremme af li"Bts ånal,

- FøJ.gende modtog præmierner Pigeaf,delingen; Alice Fred.eriksen, Jette Justesen ogBente Laxsen.

Drengeafdelingen: Ove MathiesenrBenny Jørgensen og Tonrry tau Jensen.

valgte splllere har vist
d.eres optræden på og
kammerat og såIed.es

Dean.



I{EIE BESfYRETSEN BTEV GEN\TALGI.

Mand-ag den 18. marts afhold.t 1I3 halvårlig generalforsamling i trFalkeredentr. Ca,
en tred.i-ed.el af medlemmerne mødte op.

Tørst blev Jørgen Larsen valgt sorn d.irigent.
Sv. Å. Larsen. Formand-en talte om d.et forløbne år
styrelsen havd.e arbe j d.et rned_.

Derefter skulle sekretær .Aksel 01sen oplæse protokollen, men man blev enige omat und.lad.e d.etterd.a det var d.et samme, 
"om 

iormanden havde berettet om.

Kasserer Vagn Rasmussen oplæste reglskabet, som blev enstemmigt godkendt.
Der var ikke kommet nogen skriftlige forslag, så man gik straks over ti1 5. punkt

på d.agsordenen, nemllg valget,
Formand.en rejste sig d.a og oplyste bevæget, at ha,n helst vil1e være fri for atfortsætte, såfremt rnan kunne finde en afløser. gf.a. sagd.e han: ItJeg mener kun atkrfne gå 1oo procent (/r) op i min post som formand i sted"et f or Zoo/0, 

"oo,-*r, lr",når man er formand. for vigårslev.'r De tre næste som fik ordet, protestered.e kraftigt
inod. dette. Resultatet blev d,a, at forma^nd.en beslutterle at blive på sin post * a,
endnu.

sekretæren, repræsentanten og suppleanten blev alle genvalgt.
Iierefter valgtes to spilleudvalg, som kom ti1 at se såled.es ud.:

va' La*ggad e 52 
' vf Yalby Te ater

tIf. Ya. 4o1.
Leverer alt ud,styr til Iru

SPORM - CAiVIPING - FI SKERI -

Tobak -
P. Remtof t

Yin - Blad.e samt

papirvarer
Heldbovej 2 - t1f. Yalby

15A82 - gal7

TI PSFORIIANDLER.

IIan gav deref ter ord.et iil f ormand"
og kcm nærrnere ind. på, hvad. be-

Dæ{rplqi

Akse I 0lsen
ltTiels Hansen

Denni s fu1d"erset1.

en d.eI. Sven llansen bebrejd.ed.e næstformand
lid.t til ham på træningsaftenerne. Dette var
at IIe lge Jens en bor på Ø sterbro. tr'or Øvrugt,
skal ikke forklejne mand.ens arbejde. Næst-
lidt oftere r

luf t for d.eres harme , takked.e d.irigenten for

Chr, l/lad.sen,

Skoma4:e rroe s te r,
Pri sho lmsve j 48 ,

PRIiViA 1VIATERTALER

J.. kl. &rbe j d"e ,

GARÅ}ITMET KØBEI(ORT

65 kr,
lII GERS I,E\I KØAE SI{O i,E

I/lotorcykler og §cooter
Va. 2241 .

\i Piser:
Lilian Nie lsen

Anne 1i se rt

Irrga Kyrstrup

P' Rsmtoft blev genvalgt som revisor, Nye inkassatorer blev valgt: Annie Sula-kiewi-cz og lleruring Chrlstensen.
und er eventue rt brev der d,i skutere t

IIe lge Jensen skarpt. Med.lemrnerne så f orrigtigt, men man må tage i betragtnihgr
arbejd,er han ivrigt med. klubb€rr og man
fornnand.en loved.e for Øvr:,gt at kigge ud.

Efter at d.e forskellige havd.e fået
god.ro og ord.en.

Dean.
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JøRGEN IÅ.RSET{S VAI{DREPOKAI.

^Vores d'ygtige hånd.bo1d.træner, Jørgen Larsen, ud.sætter hver måned en pokal ti1
en håndboldspilter fra VB, som har v*råt ftittie tii træni* 

"; samtidig har yist
en god. sportsånd.

Spillerens navn bliver i-nd.graveret i pokalen, og ved.konrnende ffu 6en så med hjemi en nå.ned.

' Fra'tE har førgende mod.taget pokalen i nærrnte rækkefølge:

Dennis Andersen

Ar::de Sulakiew-ioz

Lilian Nielsen .g
Niels Hansen.

DRE§GES}I I,IERE.

skrev rri, at d.er rrar tilmeldt et d.rengehold. i- turner§**a
at vi har fået en mægtig tilgang af d.rengespill
her fjort et stort ,rt"ja". - I ar orengespLrlere$ 

#"
Red..

..§TI GI,fi}EIJG rrI,GAl[G ÅF

I sid"ste.rnffirrne? af blad.et
g€or Dette har nu resulteret L,
iienrrir€r Peter og Ote }rews har

. SMWOBÅ3}ETINGEENE fu]r&T.

Nu har klubben åbnet for aktive seulores tll
AIle d,er vil lære med i legen &arr blot kourne

d'aroer og hemer og også f oræld.rene. Der er sikkert
chance.

og med. 7o åT.

oS meld.e sig ilrd.. Det gæIder både
mange voksoe r d.er vented.e på denne

Enten åu kan spille bold, e1ler ej, så kom over

§eniorkontigentet er kr, 1, - Fr. måned .

og mor dig med. os a^rrd.rer

Bgs.tyrelsen.
formand Sv. Å. Larsen, Heldbovej 4L, I, va..!5!g y1
næstfo:rmand. Helge Jensen, Børhalmsgad.e . 2o,
kasserer Yagn Rasmussen, Va. Langgade tlTi V^, 8449 yt
sekretær Åksel 01sen, Hetdbo.nej ZT, II ,
repræsentant Dennis nndersen, Gfud.sted.et J1, IIp
Suppleant Alice Frederiksen, " ]:5, st.

rndlæg til bladet gives tiL redaktør Dennis .And,ersen,
B ciage t føt blad.et udkommer.

Gårdsted.et 51, fI , senest

nnsvarshavend.e red.aktør: Dennis .{ndersen, Gård.sted.et )1, rr.
JOIIR}TAIISTM ANTAGES.

Jeg har bnrg for nogle medarbeJd"ere. Hvis du er fyld.t 14 &r og kunne tær:ke d.igat være med til at arbeJde med. opstillingen og sa.rnmensætningen af medlensbladetn *åkon og tal ned. raig,

Red.aktøren


