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v'f GERSLEV BOIDKLUBS ?,?STE sE_§Åe qI.!_VESTFOSSEN r NORGE

. Ja, s? er Norgestu-ren tilrettelagtr og det tegner til at blive den helt{'1re oplevelse for vore d.renge og fed.er6. -vi qejrår mea DFDs store nye§t'agski-b "ifiargrethe'r fra Købefuavå 1ørdag d,en 21:-i;ni kt.-iø, ";; er i 0s1osønd'ag morgen k1. ca. 7.1ot_ ll,e.re{!er går-vi gennåm-0slo tir nå"åEarå.r, --*"hvorfla vl kører ned tog til vestfoss6n. rogiejJår, ,ruo"o ca. j* time, såvi er i Yestfossen søndag kl. ca. 11 .5o,
straks efter ankomsten blive.r v1 privat lnd.kvarteret hos de norske kam-merater. il{andag skal vi til Sankt Hairsfest meo uår, 

-musi-t 
og und.erholdningved. Eikem, hvortil vi sejler med motorbåd. ----'

Tirsdag skal d'er spilles fodbold.kampe mod. Vestfossen, og onsd.ag d.ispo-neres til selskab med værterne med. eveirtuel tur-iii badå"tiu"aånl'
Torsdag spllIes mod Steinoerg f .F., 9g f:redag er der udflugt ti1 ,rsøIv_byenrrKongsberg. vi skal- også Bd og se Gfubene-Eg-trnuten (en høj fjeldtop).Der bl_1ver måske også besø§ i ttongiberg kirke, ;;*-;, en seværdighed.
Trørdag er d"I igen_kampe mod Vestfossen ogidrætspladsen. 0g søndag k}. 1o starter vl *5er i København mandag morgen kl. ca" halv otte

d,erefter af slut ningsfe st på
hjemrej sen fra Vestfossen og

-- Deltagerne mødes \ørdag d-"^ 21 . juni kl, 14.1o på larsens pIad.s med dentsJ'vendige bagage, og vi husker Tpgpatt<"n.iit i'øyal"i aften. -rååuårakampene
spilles i gummisko, da ungd.omsspillåre unde:: 1+'å;--i Norge ikke må spil1e,med støvler. Hve:: dansk d.reng får af krubben et iiri* d.ansk f1ag, som skaloverrækkes til de norske værter, ligesom v.B" gi;;;-v.r.F. et stort danskflag på stander.

0g her er så navnene oå d-e.22 drenge, som skal med.: Ir/i11y Barfoed., IvanClausen, Lei-f_ llor6n, Per* Henrik*g"; ffi;'nucfr, f"""y-Jørgensen, Hugo peter_seår Bjarne Blom Rasmussen, Andr6 B:ryd.e, .føråen iy[f.", Leif Larsen, 0leFrandsen, Harry Luplau, Tonny ],au Jehsen, Jo[n rriJr, Sven Knudsen, HenningHansen, 01e Moriensen, sø:ren- sørensen, rin_n n;o;l;;;'a3nv anå*"å" og KajHenning sørensen; følgend.e fire lederå skal *uai-Huigu Nielsen, Mogens Jøy-gensen' Poul Holm og Dennis Anderse-n og-yd.er1ig"r"-åi t"a"o aeitåger, menhvem er endnu ikke åreiort. Det er kuCtvr.teaåE-å* åt skaffe plad.s ti1 zZdrenge, da vestfossen f .F. j-klie så sig i" stana-tii åt ri;;;-irå"å]
Herefter skuIle alt være- klart, og vi håber nu blot, at hele Vigerslev_flokken vil repræsentere 1k];e arene li-gerstev, mån-rrere Danmark pa en vær-dig måde ved en frisk og god opførsel ilnder hele turen.

De åft.



UNGDOMSIEDERI\X§ STOBE OPGAVE OG ANSVAR

BøLgende er ekrevet af redaktør Bob Ra,rasing i Dagens Nyhed.err og da det
har bud. tiL aLler kan d.et ikke få for stor udbred,elee:

Mere end 18o.ooo piger og d.renge i den skolepS-lgtlge ald.er er med.lemmer
af vore idrætsforeninger. Det giver id.rætten et vældigt ansva! som opdrager!
Derfor e.r der i de sene.re år opstået en helt ny type id.rætsLedere. Ikke den
sejrglade lnstruktør-type' d.er først og fremmest arbeJder med, den tekniske
side af idrætten og af et ærIigt hjerte pacer ej.ne fol-k frem tlL nye bedrif-
ter fot klubben. Meå mennesker, d.er vil samle d.e unge om noget godt og
holder af d,em.

Disse ungd.omsledere kommer fra aIle sarrfundslag, og selvom mange natullig;
vis er Iære.re, fj,nd.er man også arbejd.ere, kontorfolk og forretningsfol"k.

Fol mange af dem vav posten som led.er af klubbens ungdomsaf,d,eling i stal-
ten Ildt af en tilsidesættel6e.

Men efterhånd.en går det op for d.e fleste, &t de faktisk har fået over-
draget en af klubbens vigtlgste lederopgaver. Enten d.et drejer sig om 2o- 

_-.)o børn i en mind,re klub eller 1000 i en storstad.sklub. Disse ungd.omslede-
re skal tkke alene instruere i idræt' men også gøye det på en måde, så d.er
tages videst muligt hensyn ti1 børnenes udvj-kLing.

De bLivex på een Sang instruktørr anfører og skrlftefader for en samling
børnr som forældrene tillidsfuIdt har sendt hen i idrætsforeningen.

I sandhed. en stor opgave !

r0p,Fqr,qTgRmRrN,GEN 1 9 38
Så eI turneringsplogrammet faetlagt, og Lad, os begynd.e med pokalturne-

rlngen. Her skaL vort seniorhold. ikke deItage. Den 20. april- spt1ler 1.-d.renge
mod Ihol og 2.-drenge mod, United a, hvilket begge bliver en stor mund.fuId., men
mon lkke vi kLarer den? Begge kampe er kvartfinaler. 2.-Ii11eput spiller
kvartfinale samme dag mod fhor å. 1.-lilIeput er gået til semifinalen, som*
først epi3.les 1o. junir oB vl mød.er her Orion, som sidst blev elået 1?-o !

Begge finaler spiLles den 15. jun:tr og vi. skulle gerne kuane rejse til Norge
sorn pokal-vlndere 1958.

Den ordirutsre turnering starter skærto.rsdag for 1.-senior, det spiller mod,

Cito. langfredag spiller begge li1Ieput- og drengehold., og herefter går det
sLag i sIag. Sidste turneringsdag før sommerferien bliver for 1.-senj.or og
1.*drenge den 1o. junl, fo.r 2.-1i11eput den 8. juni., Z,-drenge ?, juni og
1.-Ii1]-eput 11 . msjr hvortil kommer pokalturnerir:gens semifinaLel og finaler.

§fterårsturneringen begynder for alLe fem hold 21,/2+, august og slutter
for ungd,omshold.ene d, 26. oktober og for senj-orholdet d. 2, november.

Nu ex d.er altså kun eet at gøve: Gå ud og kærnp for Vigerslevs farver,
men spil rigtigt fodbold samtidig. I år har vi gjort ekstra meget ved, vinter-
træningen, og nu skal .resultaterne vise sig.
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Sådan har mange sikkert spurgt sig
selv føy eller efter de er opfor-
dret til at blive passivt medlern i
Viger slev Boldklub r oB d,et er kun
naturligt, for roan smlder ikke n-
Cen vid.ere rned pengene nu orn stun-
der . i{en svar e t er så ab solut ne j .
Det er os ledere en stor g1æd.e at
arbe j de med aI Ie børnene r og hvo.u-
f or skulle Cet så ikke vær e f oræ1-
drene en gIæde at give børnene så
gode forhold som muligt at Cyrke
idrætt en und,er ved at støt t e klub-
b en?
Ganske vi st giver et passivt med-
lernsskab ikke nogle store fordele,
nen skal man støtte ungCornsfore-
trir€en f or at f å per sonlige f or d.e-
Ie eller rettlghed.e y? Naturligvi s
ikke , og i-ngen bliver pas sivt med-
13- med det for øJe.

Tre le dere har været rund.t hos cB.
halvdelen af forældrene for at tegne
passive medlemrner. Det skal ikkeskjules, at resultatet blev mind.re
end ventet. Ca. 75% svarede nej el-
Ier udsat t e det . Ilvor grund en skal
find.ese vides ikke.
De 15, der svarede Ja og indrneldt esig, takker vi for deres for ståelse,
og vi kan love, åt antallet vil vok-
se r måske lang somt , rnen, sikkert I 0g
endnu engang en opfordrlng:
Merd Dem ind som passivt medlem og
vær med. til at hold,e ungd.omrnen s&rr-let om iloget godt. Kontingentet er
kun fem kroner halvårligt- ( et ægte-par otte kroner ) .
RLng blot til vA 1o65+ CIg alt bli-ver ordnet .

Denni s And.er se.n.:\-

E§,,SJ r I rE .,Gpllpq4+,F pR gå!H, r§g
Onsdag den 19. rllårt s afholdt V, B .

ord.inær generalfor sarnling . Der mød-
te c&. 15 medlerrffierr Næstforrnafid.
Tonny Hansen bød velkomme.n, hvoref*
t er Mog ens J ørgens en oplæ st e , på
f ormandens og sek.r etærens v egne r

henholdsvis beretni€ og protokol,
og kasserer vagn Rasmussen oplæste
regnskabet.
De.r'efter gik vi over til valgerte.
T#bestyrel sesme d,Iemmer, f ormand.
Finn Mader r næstf ormand Tonny llan*
s en og s ek.r e tær Nl e I s Hans en s Ør1-

skede lkke genvalg på grund. af mar§-
lende tid. fre nye blev valgt, neilr-
lig som formand Pour Holmr næstfo.r-
mand Denni s Ander sen og sekretær
Henning Chri st ense o.
Spilleudvalgene blev valgt til fod-
b ol d og håndb ol d r og s oro incas s&-

torer genvalgtes Helge Nielsen for
fod.bordafd.elingen og Jytte steen
vargtes for pigeafd.elingerl . Klosk-
e j er P. Remtof t genvalgt es sorn .f e *
vi sor .
under eventuelt brev d.iskuteret fI e-
re aktuelle problemer, og der er ffi€-
get for bestyrelsen at gå i gang med."
vor nye formand. pour }Iornr har arIe.ts€-
d.e vist stor interesse for klubbenr
og med. ham i spidsen vil vi kæmpe os
vi der e, f or som Pour Horm serv sag-
d e : rrKlubb en har vær et i st or f r eill-
gang i d.e to år, d.en har eksisteret,
men ud.viklingen skal lkke stand.se rlu,,
Vi har endnu roeget at nå. rr

Generalf or samlingen slutt ede med, ai:
IIolm takked.e for god ro og ord.en,

Red.

VATBY SPORTSMAGASIN
Toftegårds alle 13
(under søj Ierne )

Leverandøy til V. B. TIf. VAlby 65C X



GLIiIiT FRA VIGERSLEV

Dansk Arb e j der I Cræt sf orbund. af -
hol der ca. 27 , j uli -. 3 . augu st et
kursus til uddannelse af fod,bolC-
i nst ruk t ø v ev og rni Ct i j ul i ud.d,an-
nelse af håndboldinstruktører på
Den jyske ICrætshøjskole i Veile"
Både kursu,s, ophold. og reise er
gvatlsr cB er du interesseret og
fyldt 18 år, tal da hurtiest med
en leder om det. :

Lægen til 01sen3 "De bliver for
tyk, min kære hr. 0lsen.
Fodbold ville reducere De-
res vægt, rr

0l sen til lægen: I'Crk eei , d.et

rytter ik§e, ieg har set al -
å;ifi.foiog*:ham,e' 

cer er

Spåkonen til lis Groes; I'De har eil
stor fremtid for Denr som cell-
t erf orwar d på Vige.r sl ev s f øv-
st eho1d.. "
( HvaC så me d. ?tvig er slev s

Fodboldspilleudvalget ser såle Ces uC :
Aksel 01sen, Tonny llansen, ]irik Ro-
er sl ev, S Øv en Sør ens en og llenni ng
Hansen. Pigerne s hånCb olCspilleudvalg I
Jytte Steen, Margit Jensen og Annie
Sulaki eur:t c?' . '

Klub b e n ]hav f åe t ny lev er an d.ør i val -
b y Sp o yt smagasi n ( under sØ J} er ne ) .llusk, når du køber noget her, at ber
oro en kvittering og aflever Cenne
til en leder. Klubben får ca 1od/c af
beløbet, som vil blive brugt ti1 en
ny b o Id, eI , Iigll .

llusk inden 1. rnaj at have betalt for
april kvartal. rncassatoren er: fod-
bcld.af d.elingen llelge Niel sen, Vi-
gerslevvej 21 +, og hånd.bolCafde-
linS en Jyt t e St een, Sand.husve j 11 .

'rTab og vind meC sailrne sind?t er
sportens rnotto, cE C.ette bøy vi
også i Vigerslev tsoldklul: gØre til
vort rnotto.
Klubb en ligger inCe me d. en hel del
glemt tøJ, b1. a. en duvetinej akke,
sorn er glemt ved d.renge- eller 111-
l eput træningen og et par yød,e f od-
bcldbukser rr.fil t .l'

Det bed es afhentet omgåence.
StrØroperne til klubd.ragten er Bn-
dret til at være helt grØnne (uden
striber).
Dette træder i kraft nu fra for-
år sturnerlngens begynd.else .

ooCoo

BESTYREISEN:

formand.: PouL Holm, Heldbovej 72r2, Valby
næstformand : Dennis Andersen, Gårdstedet- 51,
kasserer: Vagn Rasmussen, Valby Langgade 137,
sekretær: Henning Christensen, Heldbovej 29 r1
repræsentant I Mogens Jørgensen, Kobbelvænget
suppleant : Annie Sulakievij.cz, Rosenhotms aIle

VaIby, VAlby '1 o 65+
VAlby 84rr9 y

. ) Valby
25, Brh., tlf. BElla 12oj v
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D.tplikering : Esther
Dennl s And.er s en, Går dst e Ce t
Ulriksen, Dianavej ?9, Vanl .

51, VAIby 1o6>+,
, tlf .7o o1 7o,

KØREKORT
61 kr.

VIGERSLEV KØRESKO],E
Sylviavej 21 , 2,

MOTORCYKIER og SCOOTER
VAIby 22+1

P. REIVITOFI

TOBAK-VIN-BLADE sarnt
PAPIRVARER

lleldb oTg! _? -l T1 f . VAlb y
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DANSK-SVENSK TETTINDUSTRI
Va1by Langgade 5ZTIf. VA 401

Telt e-Luf tmadras ser-Sovepo ser
til land"ets billigste priser.
Forhandling af svenske telteI

CI.IR. MADSEN

sk omagerrne st er
Pri sholmve j 48
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