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DRENGENE OG I,III,EPUTTEBNE VANDT TO POKA],ER. I, FODBOTD

E'fter d.en sldste finale var d.er smil og højt lnurrrøy over heLe Linien hoealle d.e grøn-vøqe. ilVlgerslevtr havde nemli§ vuådet to pokaler i. 6ag,
t _ Det.va{ søndag den 1, december. Vigerslev stillede J ud af 6 fInaleho1d.,{--.}r1i8 to årelge- og et 1i11eputho1d, som fjorten dage fori-nd.en havde været'
lgennem {_e ind.ledend-e kampe i Københavnskred.sens store år1ige slxe-a-side-
stævne. skønt alle DArts 'tstorklubberrt: ArK, Thor, B. 195o 6.s.v. var med iturneringen, b1ev.d-rengefinalen et rent Vigerslevopgøy mellem A- og B-hol-d..
A1Ie vented.e t dt A-hold.et ville vinde; lng6n turd.e- iigtigt tro på Eensatio-netl. Iulen B-drengene_gik til sagen med knyttede næve.r og vand.t 1:O efter en
spændend.e kamp. De Q nokalvind.ere, som fårtjener ros f6r den flotte indsats,var! Jan Jacobsen, Tonnj- Irau Jensen, Jøyn Råsmussen, Søren Sørensen, JohnFrlsk og 01e Drews.
^ I,illeputterne mød.te B. _195o, og det blev en nervepirrend.e kamp, som VBførst vand.t efter omkamp.- Ier ord.lnære kamp endte O-Oi men i omkampen sco-
-redq Vigerslev en- gang i _hver halvleg og vånd.t såledeil 2-0, Iillepirtterne
Eavde_da pokalgn hjemme for and.et år-i træk. De seks lilleputvindåre var:Erland Bokelund.r -Bj?rng Blom Rasmussen, Benny Jørgensen, pår Henriksen,fvan Clausen og Willy Barfoed.

Vigerslev har^ng. tI?.pokaler i ejend.om plus et dipl-om for en 2. pLad.s ililleputrækken i fod.bold.turneringen 4956-5?-. Alle + aåte er vund.et i'1øbetaf_de 1+ år, klubben har bestået, og vi må håbe, &t det fortsat vif-gå så
.p.ad.t.
§/-

LIDT 0I/l ÅRET, DER SVANDT . .. r.
Man fattev d.et næsten j-kke, men nu skriver vi å,y 1959. Rent sportsl-igt

Yar 1957 et god.t år for Vigglslev. Medlemsantallet er steget i det forLøEneå,r. Klubben tæller nu ca, 4lo aktive med.lemme.r. Der er kofrmet mange-fferedrengei ryen- t1] sgngæld. må_vi.se L_øjnenet di pigeafdelingen er sfirumpåtgvqrt ind, hvilket er resultatet af ån katastråfåt ledermångeI bland.t'hånd-
bo1d.spi11er.ne.

I idrætskampene har fod.boldaf$-elingen klaret sig ovenud. godt, medene
pig_ehåndbolden har været lidt stillestående, hvllkef ikke Jr"pigårnes egenskyId.. I vinterfulnerl_n8eflr der slutted.e i foråret, placered.e"dåmeyngl-i;ge-
n:e sig pænt -mldt i rækken ud. af 12 hol.d. Småpigernå åtutted.e på en- sfast6-p1ad.s, men d.e holdt dog ud tll d.et sid.ste, rr?iIket fortjener åt blive frere-
hævet.

Drengehold.et startede fodboLd.året med at komme i finalen i DAIIs ind,en-dørsturnerlng, h''ror-d.e tabte knebent ti1 AIK 2-4, Lilleputholdei started.eforårstur:neringen_på 2, pladsen_i Yngsterækken. De holdi den turneringenud, men formåede dog ikke at væIte AIK væk fya føystepS-ad.sen. nei var-aoget smukt resultat, vore 1illeput'ter opnåed.e her, førsie å"y de d.eltog 1 tilr-
neringeno

Midt i sæsonen havd.e vi den store oplevelse at være værter for ZZ åor-
ske fodbold.d.renge med 5 led.ere fra Vestfossen. I kampene mod nordmændene



kLarede vl os også fint. I,i-l1c.iutterne vand.t 1-0 og 4-2 og d.rengene tabte
o-r,

Efterårssæsonen ind.led.tes tted. a1le tid.ers triumf for Vigerslev, &a 25
af vore d.renge og lilleputter v'and.t en sølvske hver ved at vind.e over ud.-
valgte Københavnshold. ind.en for i).A.I. 0g efterårssæsonen slutted.e med., at
båd.e d,rengene og lilleputterne vand.t en pokal hver ti1 klubben i D.A.I.rs
etore si-xe-a-sidestævne. I d.en nye fodbold.turnering, d.er started.e i august,
ligger aIle 4 ungdomshold fint placeret, hvllket er fin rekLame for klubben.

Så e.r d.er noget, vi alle er blevet overrasket over, Men he3.digvis po-
sitivt overrasket. Det er vort førstehold. i fodbold, d.er, selv om-d.e har
givet nogle billige pointg vækr har klaret sig ganske fortræffeligt. Det
er et godt eksempel pår hvad man kan opnå ved at tage sig selv i nakken, når
man ex blevet kritiseretr oB d.er har været mening bag kritikken,

Alt 1aIt har vi klaret os fint. Så har vi 1ov at håber &t d.et, vi end-
nu mangler, nemlig bed.re økonomi og fLere led.ere, må vi opnå 1 det nye år:

. 1959.
... a.pc I,IDT 0M DET' D-En KOMMER.

Det nye år vil sikkert blive 1nd.ledt med. D.A,I.ts ind.end.ørs fodboldstæv-
ne i Otto Mønsted.-ha11en, hvor vi må have båd.e senior-r d.renge- og 1tL1eput-
hold med.. Derefter sker der vel ikke noget føy Z-åysdagen for Vlgerslev
Bol0k1ubs stiftelse den J. marts. Der bliver slkkert ikkd ho1dt nogen fest
i år i lighed. med sldste års, men vl vj-1 dog tænke på |tVigerslev" d.en d.ag. _I marts måned. afhold.es d.en halvårIige generalforsarnling, hvor led.erne. -r
kommer og går. Vi håber på stor tilslutli-n[ og e] naturtigiis interessered6
i flere ledere til at hjæIpe os med den stadig større ungd.omsafd.eling.

Ud.end.ørstræningen starter sikkert i apr1l måned., men det bestemmer vej-
ret.-Træningen vil blive flyttet fra Valby Idrætspark tiL Vigerslevparken.
0g så kan vi begynd.e at tænke på den ordinæ.re fodbold,turnerihg, hvor aIle
vore 5 hold. starter på de forreste pladsel i rækkerne. Denne turnering elut-
ter først i november måned og ikke som ellers j. juni, hvil-ket vil sige, dt
aIle holdene spi-I1er 5 gange mod hinand.en. Fra og rr.ed. 1959 starter tuyne-
ringen så hvert å.r i april og slutter i november, nviLtet kal-des kal-ender-
årsturnering. Med. forårsturneringen starter pokalturneringerne i Ungdoms-
rækkerne, hvor begge d.renge- og lll1eputhol-d deltager. Seniorholdet er ikke
tilmeIdt, da bestyrelsen ikke mente, at hold.et var kvalificeret på det tids-
punktr da ti1meld.elsen skull-e ske. Da holdet nu e.r blevet bedrer or det
ængerligt, a! d.et er for sent at t1lmelde. Men vi skulle gelne hente poka-
lerne hjem båd.e i d..rerrge- og lil1eputrækken,

0g så skal vi til at pakke kufferterne med fodboldtøj, etøvIer og meget
and.et, for s å skal vi til Norge og besøge rrVestfossen-idræts Forenirlgit,
70 km fra-0s1o. Der rejser de 22 Vigerslev-d.renger som havde en norsk drenq
boende. Så håber vi på at kunne få yderllgere 8:10 d.renge med., eom ha.r ,-,gjort sig fortjent ti1 tuven. Med. d.rengene føLger 4-5 leaere, som naturlig-
vis ogsq gIæd.er sig eventyrllgt til rejsen. Vi skal sejle med. en af D.F.D.S.t
store både ti1 0s1o, hvorfra vi så kører med. tog til VåstfosE,en, Det bliver
en kæmpeoplevelse og I fornøjelige dage.
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Så er d.er jo instruktøykuyse.rne på Vejle ld.rætshøjskol-e i juli og au-
gust, som er hel-t gratis for deltagerne. Her skulle klubben ge.rne sende
åoS1å repræsentanter, som sid.en viI vlrke som trænere i enten hånd.bold el-
ler fodbold i klubben.

I august begynd.er vi på sidste tredied.el af den ekstra lange fodbold-
turnering, nemlig efterårsturneringen. Her skulle vi jo gerne slutte på et
par føystepladserr oB måske senlorerne gIæder os med. at vinde C-rækken og
dermgd. at rYkke oP i B.

Året slutter sikkert med. D.A.I.ts sixe-a-sidestævne og.gigantstævnet i
in6en6ørsfodbol-d. i Id.rætshuset. Så håber vi, at aLle Vigerslevmedlemmer må
d.ygtiggøre sig i d.et nye prr, meq førs_t og fremmestr Bt vi må få et hygge-
ligt cg kammeratligt klubliv i Vigerslev Boldklub.

Godt nytår ! Dean.
xxxxxxx

Til forældrene:
BLIV PASSIVT MEDLEM I VIGERSTEV !

Så er vi inde i det nye åv, og en af Deves mange nytårsforsætter må
være: rrJeg må hurtigst blive passivt medlem i Vigeislev Bo1d.kIub", såfremt
le ixke al-lered.e er aktiv eller passlv i V.B.

De har tillldsfuldt send.t Deres søn eller datter hen i klubben for at
han e1ler hun skal lære lid.t om id.ræt samt lære at omgås. kammerater og an-
d..re mennesker. Men De skulle vide, hvad d.et koster i penge at få en 1111e

&-desvær.re mange gange noget, som ikke kan und.væres. Man kommer ikke langt
ud.en de forblstred.e penge; soro kan volde een mange bekymlinger. Men når blot
viljen er d.er hos mange meruresker, må det bLive ti1 noget.

Derfor: Bliv ikke forskrækket eIler afvisend.e, såfremt et par rep.ræsen-
tanter fra Vigerslev Boldklub en dag ringer på for at tegne Dem som passivt
medleml men HJÆLP os at ud.føre d.ette store urigdomsarbejde.

De kan også selv melCe Dem ind, blot ved en henvendelse t11 en af le-
d.erne. De får ikke meget for d.e 5 kr. hvert halve åy, men De er med. ti1 at
hold.e ungd.ommen ea,mlet om noget god.t.

TAD BOLDEN GØRE ARBEJDET !

Denne parole må lyd.e til os alle i Vigerslev Bo1dk1ub, både seniores,
d.renge og 1illeputter. Disse 4 ord. må for enhver pris læres og s1ås fast:
fflad. bold.en gøre arbejdet. tt

Vi skal gøre os d.et klart, dt vi har et seniorhold. bestående af bar unge
friske gutterr de:: til enhver tid kan nedspille en hvilken som helst mod-
stand.err og hvorfor så ikke gøte det?

Hvad vil det så slge, dt lade bold.en gøre arbejdet? Jo, nå.y en spiller
tr.-, bolden, skal han qflelære tj-l en medspllley, i stedet for at drible hen
i hoved.et på ham. Et f&lffifdEold er sammensat af 11 mand, oB netop holdspil-
let består i at fordele arbejd.et så meget som mu}lgt, og som bekendt bliver
bolden aldrig træt!

Man ser tit det rigtige hos ældre spiIlere. De Løbev ikke mange unødlge
skrid.t på en barle, for så vill-e de sikkeyt mange gange ikke kunne holde
hele kampen; IVIen de spiller derimod bolden ag gØr d.erved. d.et rigtige.

Så hører der selvfø1ge1ig mange and.re ting til at skabe et god.t ho1d.
Alle spillerne skal- hele tid.en skabe sig nye positioner, så man kan mod"ta-
ge bold.en, der så kan vandre fra mand. til mand.. Stå aldrig stille og vent
på bolden, men }øb den i fiød.e. Dette, altid. at pyøve på at komme føyst ti1
bold.en, giver en spiller et dejligt gå-på-mod, eom mod.stand.erne tit er ban-
ge for. Og så skal bold.en tæmmes så snart som muligt, Lad aldrig bold.en
hoppe, men gå til deq.- - En ting, som også ofte forsømmes, er opdækningen, skønt den er uhyre
vigtig. Tænk, hvor generend.e det er at have en mand. gående e]1er løbend.e
ved sid.en af sig, som udelukkend.e ptøvey at mod.arbej d.e dig, nemlig ved. at
forsøge at erobre bold.en.

AIt dette kan man ikke lære ved. blot at læse det. Nej, du skal gøye det
und.er træn-ingen og i kampene, for først d.a opnår d"u sikkerhed. i d.et. 0g det
er nok værd at gøve et forsøgo for jo dygtigere man er til at spi1le bo1d,
des bed.re morer man sig.

f ak fo r sange Jt . tt Zat opek tr



NY KONTINGENT-BETA!]NG

-II* og me-d d-ut nye^år betales kontingentet-i V.B. hvert kvartal forud,og ikke sam føv hver måned. Dette er indiørt_på grund af det ståaig stigå;-d.e-medlemsqnta1,. og v1I derfor betyd.e store tåttEtser for k1ubben,".åfrE*i
medl-emmer.ne vil- betal-e af sig selv-ved trænlngen lnd.en aen 2J, i--tøiÅiå-,ra-ned af kvartal-et. Kontir:gentet ud,gør førgende pr. kvartal:
serriores...........kr. gr"9o Piger og gTgIIge (.12-1* åy).............kr, 4; oo
lnslinge..... . o o o e. - Q,5o ^_ 

do o[ rirrEputter (unaår'ab'Ai):: ::: 
._- j',aåJuniores........... 5roo Alre passive 5-roo kr. halvårlig (Gi+å op- -v--

kræves selv af klubben).

REGLER FOB INDENDØRS-TRÆNING PÅ TYKKEBO SKOLE

1) D.l skal forholde d.ig rolig!-i skolegård.en, indtil omktædningslokalet åhnbs.
^\ 

o r r r'2) Du må ikke køre på cykle eller motorkøretøT i skolegården.1) r omklædnlngslokålet-er a1 boIdsp11 og rygåing forbudt.4) Du må lkke forlade gymnastiksalen under åIn tiæningstime uden trænerensti11ad.eIse.
5) Efter trænlngen skal du klæd.e hurtlgt omi skrigen og råben er naturlig-vis forbudt.
!) Qnhola i skolegård.en efleS- træningen er f orbud.t. Forlad roligt skolen. ''r
7) Fgt -ale iøvrigt efter klublederneE råa oå-""ji"åning unaer-aln færd,en iklubb en.

. Dl"qe-regler e.r ud.formet på gTgld &f , at d.er har været klager til k11;-r '
bens lede1se. Dette skal for f:remtiden undgå", tvorio, ALLE *"Efåmm;; ;å---overholde reglerne, hvilket også nemt kan Iade sig gøye.

I den første tredied.el af fodbol-d.turnerlngen har Vigerslevs 5 hold k1a-
Iet sig strålende, hvilket naturligvis er en fin reklamE for Vieerslev.Begge d.rengehol-dene ligger j- den beaste halvdel af feltet. iiffEo"tternerep.ræsenterer den eneste f ørsteplad s, med z. Lirleput-som' * .-r-I;"il-t;1. hoId. Her er stillingerne, som vi starter til fåråret. --
k=kampeogp=point.
l,i1].gputrskken: k p Drs-+sg-rqkken: k p c-rækken (1.sen:_or): k p@ A-12 ilT:73;-- 6 -{6 ffi ? -1+2. B. 195o q -1o 2. Thor a 5 -lo 2: Cito I _1+1. [hor q q 1, vigerslev a 6 -1o 1: iiror å -11+. A.r.K. q 6 4. B.-195o 6 _ g 4: våmøse 1o g
2. ligersl-evb q + 2. Vigerslevb 8 ? 5: Vigerslev g 

=96. Fix q + 5. A.I.K.b q ?'6-. DåLptex g_.a_.7. Orion 6 o ?. United. 6 Z i: .q..f .X, 4 _;Fix b er udgået 8. Oyion B Z g. B.X.I.F. å _T
9. Fix B 2 g. Viben g 5tLrol b og Fix b er 10. Lavia i _ 2udgået. 11 . H.I.C. 6 -.;

_ -1. lilleput ha.r ikke afgivet et eneste point og ey fartorit ti1 føyste-pladse?. 1. ^d"9ngg.tabte til A.I.K. 1-2, men har ifte spillet *oa Thor ogkan end.nu nå at blive irr. 1 ved at anstrenge sig U-di.-"2,-e;å"gå*rigger 5e-
mærkelsesværd.1gt fi,nt foran 1 1.-hold. Seniorfroldet kan også nå at sluttepå en føvsteplads, hvllket dog^btlver sværeye. l\Ien hvad vi ikke nåeåE-i detgamle åy, kan nås-i det flyer så på med vanten!

1. senior i håndbold klarer Fig «lgså smukt i vinterturneringen i B-ræk-ken.. Holdet ligger 'nr. 2 af t ho1d.-med 6 points for 4 kampe. wrI 1 ey Uni-ted. med.5 points for 5 kampe og Sport ligger på j, praaleå;g;A'mea-6 iåints,men for 4 kampe som Vigersl-ev.
JUI.ETURNERI}.{G POR DRENGE OG LI].,IEPUTTER AFVIKTET

_ Vigerslev.afhold.t 11ge før jul en turnering i ind.end.ørs-fodbold for
drengene_og 111leputterne. Drengerækken blev v[ndet af Henning Hånsen, KajHenling Sørensen og Kim Yfeber. Vind.erne i li11eputrækken blev"Erlan,L Boke-Iund., Erik Sørensen og Bent Rothgarn. De fik hvår overrakt en 1il1e statu-ette af en fod.boldspiller sl|ænket af Vagn Rasmussen og Dennis Andersen. Vlhåber, dt d"! vil blive en år1igt tilba[evend.ende turåerirg, -og -nn.tå--å, 

*asenloreg o så me d.
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