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E}T HJERTELIG TAK TIL SV. AGE

Ian]-ed.ningaf,atSV.ÅguLarsenpåseptember-genera1forsam1ingen
trådte tilbage fra iorEandsposten, føLer jeg trang til at sige et par ord:

For at begynde fra begyndetsenl husker ieS endnu tydeligt den vint,ev-
af,ten i 1956, Aå jeg tilfætdi-gt fortalte dig og d.in kone om vores gad.efor---'d. I lf åv'stra[s-begej strede ved tanken om at gøve dette t11 rren rigtig
,r-rfl.br. D"r blev af os våtgt t1I fornand, og det viste sig hurtigt, 4t d.u

var- den rette mand på d.enne betydningsfulde post. D.t havde da lagt^grund-,
stenen til 'td.i-t'liv-sværkrt. Mange tlmer har du ofretr oB mangt et hård.t ord.
er blevet sagt j rrlen jeg ved., at d.u til trods herfor alligevel er -gIad for
den tli., du iar centium for det hele. 0g mon ikke også d.u nu og da Iænges
efter at væ.re ned igen?

Lige så sprud.lend.e d.renget du er på en bold.bane, }iS" så a1vor11g ?l-
du, når-der skåt tages en bestemmelse. IVian må beundre den evne, du har tiI
ikke blot at være låder - men også at gøre d.ig til kammerat, med os unge. I
dig havde vi sandelig en formanå, som repræsenterede 'rVigerslev" på aller-
bedste måd.e.

Man må håbe, åt de nye ledere viI bestræbe slg på at føve dit arbejd"e
vid.ere, eå klubben altid vil blomstre. Dr udførte et stort gtykke arbejde,
som vi al-Ie sætter stor prls på, og som du kun kan være stolt af.

Denni s And.er sert.
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J6$ T EMB E R - G E IVE RALF OR SAIVIT I NG E N

Mandag den 6. september afhold.tes der halvårlig generalforsamling i
trFal-kered.e[". Kun ca.- 25 af klubbens med.lemmer of rede en aften på en for
klubben så uhyre vigtig ting. Her vælges klubbens lederer oB hele klubbens
fremtld afhænger jo hermed af gene::alforeamlingen.

Repræsentanten fra bestyrelsen, Dennis Andersenr åbned.e mødet og qe-
kend.tgjbrd.e, at formand Sv. Å. Larsen pludselig var blevet syg, og derfor
ikke var mød.t. Af øvy:'ge bestyrelsesmed.lemmer mød-te kasserer Vagn Basmus-
sen og suppleant Alice Frederlksen. Næstformand Helge Jensen og sekretær
Aksel Olsen mødte i-kke.

Gerner Johansen valgtes som dirigent. Første punkt på dagsord.enen
var formand.ens beretning. Dennls Andersen redegjord.e her på formandens veg-
ne for bestyrelsens arbejd.e d.et sid.ste halve år. Derefter blev protokollen
oplæst af Alice Fred.eriksen. Kasserer Vagn Rasmussen op1æste regnskabet,
Begge d.e1e blev enstenmigt godkend.t.

To indkomne forstag fra Dennis Andersen bl-ev vedtaget. Kontingentbe-
talingen blev ændret fra månedsvis til kvavtalsvis kontinge4t. Dette t.ræ-
der i-kraft 1. januar 1918. Spllleudvalgene kom til at bestå af fem 1 ste-
det for tre medlemmer.
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Derefter gik vi ove.r 'ii1 valgene. Formani. Sv. Å. Larsen, repræsentant
Dennis Andersen og suppleani Alice Fred.eriksen ønsked.e at træde tilUage
fra bestyrelsesarbejdet. ierefter blev den nye bestyrelse va1gt. Fodbold-
spilleudvalget kom efter valget til at se så]ed.es ud.:

Hjelm Blom Rasmussen
Gerner Johansen
Svend Hansen
Poul Bæhr
Søyen Sørensen

Pi-gernes spilleudvalg vælges senere, d.a der lkke var mødt tilstrække-
1ig mange piger. Incassatorer blev Birthe Christensen og Helge Nielsen.
Som revj-sor genvalgtes P. Remtoft enstemmigt..
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Det er rigtigt, hvad du skrev i det fcregåend.e mecl=:::l=å, at det
e.r fint at være lste holdssplllerr lllen er oet nu det i V'r:rs*ev Bold.klub? -For d.et første er seniorafdelingen så iiiiet zi de spilleie, :er er, er Iselvskrevne på holdet. Der er ingen korx;rrenoe, men vi hå:err d.et Lo**er, ,ftr'ordetandeterrdet,næstenbarpn89sp:1lere:.ei1em16o5.i?åy,ogd.e
kan ikke være så gode sorc de lidt æl-dre cg =e:3 rutinered.e.

Så skrev du 6m opførselenl nr den;ærre =-r-:1d;-;;;; afdellngey?uEfter kampen er det-rigtigt, zt dislcussic:e-r-- Aå: 'tøTtr flefl vi er attia
liqo god.e venner, nå{ vl gg, hjem, På o?r.ej:'.2! -;! \aft store fejlr det
indrømmer vi, men det slcu.lle være mærkei:;:, :: tiJe vl har gjort lidigodt, Dt skrj-ver, at vi skulle lytte trl :ræier3i:3 tåd., men fivor ey hari?vi er jo ikke værre end din rrkære -:-11-ep;raj::-ang". Di skrev; di
de var rene rrengleft, men iror {i1 1kke, r.e har :e:e: "s5rte vlngerrf?

En- dag, da-en fra seniorafd.elingen crrerv=reåe -irieputtræ[ir:gen, kom
en, spiller tll at skubbe en fra det andei :-cl-d. Srya,:s jtæsie gang den r-
!glaig-" spiller havd,e bolden, fik han en, så han trii:.1-ede om [å Eanen.
Sådan kunne vl for.tsætte med mange ekse::pier. Næ, Dennis, r-ens du helle-re for din egen afd-eIing, fØr du begynder på de andres.

Videre skrev du, at 2 spi-1lere på i:cidei vil noget, og resten nær::.ester llgeglade. T.ror du virkelig ikke, &t vi alle gØrt-hvad vi kan? Men:iI
sid st bliver vi kørt sure i det på grund af manglend.e kon6itlono og pa
det tidspunkt tror du, at vi ikke gider. .,.en hvord.an kan du foryeslei skri-ve d,et? Du har jo kun set en af "d.et kære !ørstehold'ts kampe. Så d.et :.at r
du vlst ikke meget kendskab til.

Så skrev du, om 4-5 år ihar vi f øvsteholasspillere, som er opvorise?\;Vigerslevr men til den tio får de nuværende crenge og lilleputtei g*e etben til jorden i karnpen orii plad.serne på førstehcldetl for så skal i.; se de
nuværende førsteholdssplllere spille. - Det håber vi da.

Vigersl-ev ? s t'kære f ørsteho1i. " .

VESTFOSSE}TS BESØG FORT.,ØIJ STRÅIEIIDE

Det var en stor oplevel.se for Vigerslev at være værter for ce-l norskeklub Vestfossert I.F- i sornmer. Hvordan nord.mænd.ene har haft d.et, i:e:zå,raf følgende brev, som V.B. har modtaget fra Norge:
Kære all-e i Vigerslev Bcidklub.
Nu er vi alle kommet goql hj_em til_Norge. 0g der er gået ncll-e Cage,hvor d.e herllge lndtryk har fået lov til at-sætte sig, de'dejligE Cage"i

København, som lngen af os giemrner.
Tøvst vil vi rette en i;ak til alle de forældre, som havde os cg voregutte:: boend.e. Det ev jo i første række jer_es veIvilje, som var årsågen til,at hel.e turen gik i o.rd.en, Hjertellg tak allesammen ... Aet er synd., I ikke'kan høre vores unger tale orn turen herhjemme, for så er jeg sikkår ia, atI alle vil være stolte.
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Dernæst vil vi sige tak til aLle led.ere^i y.F., som jo også havde
deres besvær, medens vI var d,ernede, med at få hele avvangementet til at
klappe; men det lykked.es overmåd.igt godt, og vi er alle glade for hele
oplålget af jeres prog.ram. Iljertelig tak .. r- -Nu er der en ting, som vi alle glæder. os meget til-, og det er at' se
jer heroppe hos os i Vestfossen ti1 næste år, hvor vl glæder os t1} at
vise jerl-hvad vi har heroppe. Det er jo ikke noget med Ti-voli og Bunde-
tårn, og hvad, I ellers ha"r L København. Her har vi en natur, som I ikke
er vant til at s€, og dea g1æder vi os til at vi-se ier.

Nu til slut nck en gang hjertelig tak og på gensyn i Vestfossen.

Kai J ørgensen Haak on Smorg y av
for aIIe, som var med,.

Af resultater kan nævnes, at Vigerslevs lilleputter vand.t 1-o oå u-f
ove-r Yestfossen, og vores orenge tabte o-1. Selve opholdet var en stor op-
levelse for begge partzr. De norske drenge var rundt og se Københavr., og
de ble.,r Eeget J-mponerei=. Det var alle flinke drenge: sorr straks fatdt til
i dagiiglivet hos væ.rterne. Det var en hel festuge, og sikke afskedssce-
ller, der udspilledes ,ieC Osl-obåden, d.a vores venner re3ste. Det var., som
om vi havde kendt hinanden 1flere å.r. Vi glæd.er os vanvittigt til at
rejse trl Norge til- scmrner med et drenge- og et lilleputhold.

fra Vigerslev Boldklub tll alle d.e foræIdre, som\r'rnavde
E-ri hjertelig tak
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S-Å YAR DER venstre wing, som kom
;ffie-olcen havde siddet som
rc ernæ yko t , at st ØvI eb ånd.et hav de

på land.shold.et efter et opløb, hrvor han
Ij-mei til f od,en, d,a han LØb . Ingen havde

sat sig f ast i boldens sn Øy:-ng.

2,*Cre-rge hay spillet god.t oE vund,et over
spillei uafgjort meC AIK b o-o. Hcldet hay
iin stc: ære for d.rengeholoenes sllcces hay
-l-ingerne i Ce tre rækker vi} blive ophængt
TØRSTEHCLDET KLAEER SIG CVER FCRVENTNING I

0rion a 1*2, Unlted. a 7-3
5 point hjemrne, hvilket

t ræner en Ge rner J ohen selt .
ved. træninge n.
C-RffiKKEN

0g
er fint ,
stll *

De tc førsre kampe blev begge tabt henholdsvls 2-3 og o-7. Men deref-
_ter tog sp'illerne sig alvorllgt sammen. Det blev til to s{ore sejre, over
J,a-rrla 6-l og over H.r"C. 8-1, og to uafgjorte mod BKIF 1-1 og Danplex 1-1 ,
---1'e holdei er således ubesejret i de fire sidste kampe og har fået 5 point.
Iforsvaret har Poul Bæhr, da han stod på må1r "og Finn Mader gjort eig
sær1ig god: b'ernærkel. Moeerl Jørsens:" o* 
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Chr. Madsen

Skomagerme st er
Fri sholmvej 4E
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1. kl . arbej dele.rerer alt uCstyr til VB
SPCRT<CAI.,.PII'iG-F'ISKEHI

P . Rernt of t
fobak e Vil - B1ade samt

pap ]- rYar er
Held.bovej 2 E tIf . Valby

35082 - 9012
TIPSFCR}TANDIER

GARANTERET KØREKORT
65 kr.

VIGERSIEV KØRESKOIE

Motorcykler og Scooter
vA. 22+3

STØT VOITE ANNCNCØRER - DE STØTTEH OS I
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ang v ebet . llold.moraleri er
rned at Cer spliles bcld.

Incassator for pigerne er Firthe
Christense.rj, Ileldbovej )"t, cg fcr
d"rengene I{eIge l\lie}se rlr Viger sl ev-
vej 21 +,1. I{elge lVielserl hcl-der e-
bent på sin bopæl Ywey nerrc3.S kI .
17,1o a 18.1o for koatingeniiret,e-
linger.
Klubb e n Tfrang 1 e y t o eTfiet ø rt ræ ner e r
en foCbolCtyæner til senicres og
en hånd b ol dt ræ ne r t il d.ane ynEl- i rr-
Eene . Interessered.e bed.es sltarest
ri nge t il f crmand.€rf ,

Der ey i vint erturne rln;en til-
meldt et heyreholC i hånclbo1 d,
som skal spille i B-rækken.

2> Viger slevCr eng e vand t en sØLv ske
hver i fod.bo1d. ved. et DAl-stævne i

blevet neget bed.re,
Bliv ved meC det !

nu kæmpes d.ere sa,rll-

IITTEPUTTERI(E AIENE I SPIDSII}I
4 1; r l aput klarey sig ovenud. flot i yngsterækken. For seks kampel. ]!M

har vi tolv point og en målscore på ,6-2. Unj-ted biev s}ået 1?-o, Thor
7-o og arvefjenden AIK 1-o. Rundt omkring i- klubberne taler man med re-
spekt cro Vigerslevs lilleputter. I,[en det er ingen enkeJ-tmandspræstation,
men er gllmrende holdspil.

2, lilleput klarer sig over forventnir:g. Det er en ren fornøjetse at
se den iver, hvormed di-sse små nybegyndere spiller bold. De vandt overra-
skende str:rt over Orion a roed 1o-o.

1. drengehold begyndte godt med at vinie over AIii'c 't4-o og over
United a 14-o ! ltllen AIK standseo.e sejrgar^.er-r, Fire VB-ere :;Ødte ikke, ud.en
at mel-de afbud.. Da der i forvejen var to afbud., blev hoic=t stærkt svækket,
og AIK vandt 2-1 . l/len med e:i sejr på i-1 ove-r .i 195r, er vt igen med. i top-
pen" irlålsccrelt er i feni karpe t-t=-). Dei nå:neo aet samme ulSerstreges
kraftigt, ar såfremt man ir<ire senest aagen før nar meldt afbuo til en kamp,
bør man altid møde, uanset vejrforhol-d. ..
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fDRENGENE SOLDEDE 2 POINTS VEK, i\]iEN ER STADIG JVIED I SPIISEN
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FælleCparke.n. Stort referet
pene stcd" i vaibybladet r1.r,
+, oktober.

t.§-t.- Z.

af k aro-
4C fye

Den påb egyndt e f cd.bold.tur.nering
strækker sig over halvand.en sæsoor
Cet vil sige i,iI cg nieC decernber
19>8, Der ef'ter begyncer tur.neringer-
-ne for f'yenrtiCen i marts og slutter
i -n ov etxb e.r .

Fra 1. j anuer 19=8 b et a1e s kont i.n-
ge ni e t som f øLger :

pr . kvar tal !
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tSeniores... o. c,. o....... r... "kr.YnEi-inge.. .. o.. .. r. .. o .. c. r.. i-
Jurr-i cr e s
Piger og irenge, .
Pi,ger oE liileputter.. o..
Al-le pas sive i kr . halv åylig ,

BESTYREISEN:

formand: Flnn Mader, Veras alle 27, Yan}øse, tlf. DA 2o42 x
næstformand": Tonny Hansen, Vigerslev alle 19o B, Valby, tlf.
kasserer: Va,gn Rasmussen, Valby Lang,gade 11?, Valby, tlf . VA

sekretær: Nlels Hansen, Jægersborggade 7, N.

repræsentant: Mogens Jørgensen, Gårdstedet 49, Valby, tlf. VA 6179 v
suppleant: Annie SulakiewLcr, Rosenholms aIle 7, Va1by, tlf. VA 11+4

71 1+ 11
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Ansvarshavende yedaktør t Dennj-s Andersen, Gårdstedet 51 .

Duplikering: Esther Ulriksenl Dianavej 29, Vanl.r tlf. 7o o1 ?o


