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Nr. ,, j uli kv artal lg:e 2. årgang
}I,ORGESTUBEN FI4 qRAGENDE SUC,CPS TRA TØRST TII SIDST
ver nok den største succes 1 vigerelev Boldklubs z-årige historie blev Norges-
IH?:l"l::I:,3?."1^:o:: *::s"-]:g I**r;p;[;;iii"i**å"rtos med 5 ledere. skøntdr-tagerantartet vay så storI,. *lE ;ti;'iom a;i-;L"riEl'3å*'[år3"å;.:iliirå-flfol!+g beeøge vor norgke venskabsklub, Vestfo"å""-ia;;ti.-F;";il6; ?5 km fra0slo.
DeltaSerne startede friske og med,^g-odt humøt fra larsens plada løydag d,en 21-6 kI . 15 med m,/s 'r&iargrethe"-med, oEio 

"o* *årl-["iån gik iini-. Db, ,r, megetayt at se på. De sidste tre timer af se;Iaase", -ti,iu, 
gennem 0s1o fjordr bleven storslået oplevelse. lt{ed.ens sotån ;iåe;;-;å åi'"tyIrt:hirr;i, os fjerd,enestod stejle fige ned til vanaet, Åpi"t. vi åoiteiiiad.en: hav.regrynr te ogfranskbrød.

Fra 0s1o køtte vi vid,ere med tog ti1 vestfossen. He.r vented.e os en storeLåetmodtagelse. A]1e d'e norske værtEr var *g+t g_p tå åiationen. Efter at havehilst på atle værterne, d.rog-hve.r tit sit. fi 6f"r-privat i"dd;;teret ogføl-te os straks som hjemme,-for værternE-§iåiaå-åit'roor at vi intet skurle
Tangler . gg mang_e af os blev faktisk fortæiåaå. -0g så lidt omr-hvad vi oplevedel ---*-Y*v'
straks mandag formid'd.ag var d.er let træ$rrs.på stad,ion i vestfossen for de 2gfodboldsp111ere. 0m af{enen va-r vi til sanEtllla"-rå"t. vi^sejlede ud af Eikern1 motorbåde. Efter fætlesspisningen t*nOtii-rii--ååi-åio;" naf :"lii; vore d.rengeuS,prholdt d.a nord.urændene åed en-u*rigi ',vi rrår-JÅ i""p"", en keeper,r, og næ_§;,.. dag kunne a1le i byen denne 

"*rgf
iil:Eåå 3ii;å:iåfrl:å3:i:-il:E!liå'å::fttf:å"!*uå.$åt",:unå§iå"*:å"f,:t:*,:*"n.
Det bLev ti1 to seire til vigelslei, uugg" ^il-l-ii iren aet beåste var, &t vipavde repræsenterei oanmarlr-;å-;-;åråiE"*åå;.-onååg aften ,år-å" norske ogIdanske ledene samleder og det blev ii;;-6uår"iiui"åi"iortå*Ttå*åråuro"jdet.porsd'ag kørte vL i buå iir st"ilb"rA; h.v-or-p*gs* f,åraerr" skurre i ilden igen.Før kampen marcherede alle spillernå'omrcråai -æ;";;'uyen 

o,å[-ilirii. i spidsen.Jet var et bevæget øjeblik, h" aIle ståa oåtr"*å[å"* den norske og danske fiå_tlonalmelodi utev spiltet.'Mange-*å"nåårr-"";-åil";;; overværed,e, at J.illeputter_ne gav opvisnirg, oB at drengeholdet d.esværre ikle kunnu-fA-å;'iir"t ti1 atg1ide.
Den 9o km lange køretur i bus tll Norefiell blev en af de største oplevel'rer.På veien op ad r;eId.ene blev flår"- ar-å"u!.gur," Lettere køresyge. Men alligevelvar det en uforglemmelig oplevelse at se^riorau"-id6o m*tuy nede, fjerd.sidernebeklæd't med skov og ovei aåt hele en s[v-tri-[i*;"i:"Da vi havde kørt 9oo m:p med busr eik turen vid'ere til fod.s. i/i;*-ilii'oppe.i sneen, så vilde r€r§_dyr, hugorme, ekisvævebane og en dejlie r.:.ra;.-M;; iøyst og fremmest er netu_ren helt anderledes end d.en, vi var 

"uåt tii.' 
"'v" r

Lørd'ag aften var der afslutå:-ngsreÅt på_stådion. Først spilledes tre fodbold-kamper oB her fik vort 1.-iiii6put si-'t-rørst*-"åaåii"e i ovetr,et &r, af et ud_valgt hold fra Mjønd.a1en,der i åvrlgt spilieåe *Js;;Tiit]';;;r,s";_ spirlede
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f int og vandt +-2 over Ei-ker.
Under d.en efterfølgend.e fest raki<ede Vigerslev fcr det dejlige ophold og
overrakte V.f.F. et dansk fiag på stander, med en fodboldspiller på foden
og lnskriptlonen rrVi-gerslev ;oidklub 1958", Ved ankomsten havd.e hver dansk
dreng overrakt sin vært et 1ille dansk f1ag,
SønAåg formid.dag started.e vi så hjemturen efter en strålende tu.rr fuld af
oplevelser og nye indtryk. lViandag morgen var båd.en i Køber:havn, og vi
ski-Ites, men vi var li-gesom knyttet mere sanunen end før.
Re suLt at erne f v a turen halvlessresultatet i arant e s :

1 t d{engehgl*'viger 
s}ev-ve stf o s senr? -Steinbergrr -Eike r

1 . J-il=lepB_t3_glC ?? r.
Vfg er sI ev-Ve st t' c s s enrr -SteinbergIt -MJØndalen

Kombiqgret drg*See- gs 1i11?quthcld._ _r.F. 1-1 (o-o)
Altså f kampe, de.raf 4 vundne, 2 iabte og l uafg;3rt. I al-t sccrede vi
1? m&t, og 12 gange måtte vore nåLmænd hente bclcei ud af netret.
Vestfossen I.F. hay haft et stort arbejde r,ied til-reitelæggelsen af pro-
grammet for vort besøg. De no.rsKe ledere lnar siidt l det, og Vigerslev
Boldklub siger dem tak for denne strålend.e tur, s3r ingen af os nogen-
slnde vil glemme.
Derfor ey det g1æde}1gt at nøre oette nyt f ra v'e sticssen: trAlle vore
vertsfolk er meget begeistret fcr de d.anske gutier, sc:: de ikke kan få
fuld.rost nokk for deres fine cpførsel.rr

Dean.
STI].,L]NGEBNE I FODBOTDRÆKKER}IE

Pr,g.qg erække n :

AIK Fr . holm a 1+
Vigerslev B a 1+
Thor 1+
B 195o 1+
AIK Fr,hokn b 13
Vigerslev B b 1+
Unit e d 11
0rion 1+

to spØncsLrtÅ1, soli -ou_ sttli,- nosvann t

Mener du, at alt err som.det skal være i Vigerslev Boldk1ub?
Er du 1}Oqti, tilfreds med diri klub?
Hvls du svarer ja'ti] d.isse to spøfgsmål, behøver du IKKE at ]æse viCere!
mti1b1otdeteneSpøIgsmå1,1æsd.avid'ere1id'tendnu:
ffiigers1evt'beståetl}å-dennekortetid.hark1ucbenfE-et
ffisanta1påover175aktivemed1emmerp1usen1i11eskarepassive!
Se på resultaterne! I første række lilleputterne og drengeae. Vl har 1

r . F. 1-1 (2-1 )I.F, 1-t (o-1)
+-Z ('1 -o )

I.F. 1-1 (2-o)
I.F. 1-c (l-c)

2-+ ( c-2 )

.

d]

I>,

C-rækker]:
B 195o 2o 18 o 2 111 -?7 15
Thor 2o 13 2 5 >3-12 28
Cito 19 12 2 5 8o -51 26
AIK Fr.ho1m 2a 11 ? 7 +5-4E 2+
Vanl Ø se Kararn .19 1o 1 B 69-51 21
Danplex 2o 1o 1 9 1+-6+ 21
viben 20 B 1 11 61-76 17
BKIF 19 7 2 1a 65-69 16
Vigerslev B 19 5 1 11 +2-69 11
Lavia 2o 6 o 1+ 16-7 1 12
HIC 18 o o 18 1+-95 o
Yr#4.s}_erækk_eg:

Viger sI ev B a1 1 15 o o 1++-+ 1o
B 191o 15 11 1 1 9+-15 21
AIK Fr.hokn 1> 9 1 5 1o-2+ 19
Thor 15 618 25-39 11
VigerslevBblS 51 9 +6-71 11
tr'ix 1> + o 11 2+-57 E

Orion 16 1 o 15 +-117 2

1+
11

9
I
+
1
2
1

o o 77-1 28
1 2118-1 +21
o 1 4o*17 18
1 5 6g-2217
2 7 21 -+6 1o
1 1o 2a-17 7
1 1o 13-7 1 5
o 11 +-129 2

J
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jeblikket et litfeputhold.r som hører iiI blandt Københavns bedste. Se
iot den række pokaler, de har hentet hjem fra fodboldbanen.
,land.t vore drenge e.r der flere store talenter, du er måske et af d.eml
Iange Af disse kan nå langt, men j-kke alene. Vi må være mange.
fgRT MÅI, må i første ongang været ai få-i1-V1gerslev'r ind i faste ramme.r
§Elffi at også du karr være tilfred.s med vor klub
0S føyst da kan vi begyno.e at tænke på noget andet
en sto.rkl-ub?
fo, sifr.pGTThen ved at bygge et godt spillende føystehold op, ved kammerat-
skab og sammenhold.
Spillerne til dette @_19 kan vi hente i vor ungdomsafdellng. Du bliver

af væ.re med til at f øre "'Vigerslevit fl6m. Der
kræves mange ting af mange drenge. Først og fremmest en iernstærk vilie
og troen på, at det -ngk skal lykkes. Det er en stor opgave for en li}le
kluE, men den kan lØses, !:-"is også d.u vil være med.
Det er l-ei at holde sami-::- i medgang, men hvad med nrodgang? Irader vi os
siffi?-
NEJ ! Det Ltay vi a11ereo.9_bev1_st ved at holde sammen under de d.år1ige

i f oråret. De f år, scm fa}d.t f ra, få,r
vi alligevel ingen b:;g for. De var for slapper uden ambitioner!
Mange storejlubber 'cegyndte som vi. HELT nede i bunden, ud.en hverken
deiler-eGTl-er. and.et. -,ien VI har bevist, at vi kan hævd.e os i kor:kurrencen.
Hvordan skal _au så være mea? Simpelthen ved at sige: 'rVigerslev er MIN

ord.en,ind'beta1ditkontingehtsomdi.tbid'rag-rl,bil vcr fæIles sag. Værn og beskyt V.B., kom til trænir€ så tit som mu-

a

: livordan kan vi blive

ligt cg vær rned tli at bevare d.et gode kammeratskab.
Klubben skal drlves frem uden stjerned.yrkelse, men under sunde korrkurren-

eller 2, hold betyder ikke
så meÅcir når biot d.u er med.
^ o o - . ' r 1 .i 1 - --- - nr- o rSå må vi t age, riYad. d.er kommer . I\,ltåske
kert også eij. GeI .ned.erlag båCe eå og
overYi-nCe s ve d salnmenhold. .
Det er digr d.et afhænger af. D.l er en lill-e d.e1 af klubbens Iiv, dine
kammeraffi-er en lille deI, o§lvis vi aIle udfører et stykke arbejd.e,
hvis vi alle vil være med, så kan vi nå-Td§et.
Derfor: Bust dig oghol-d. aiilrede, for snalt har vi brug for din hjælp.
Og så. øn e mange, d.er mød,er op.

ilPus si il

beskeCne træningsforhold, og sik-
uden for ba-nen. l/len alt dette kan

TCBAK-VII'{-BLADE samt
PAPIIiVARER

Fleldbovej 2 F tlf . VAlby
11c82 - 9o12

TIFSFOITHAIVDLER

VAIBY

ever end,Øv t i}

DANSK-SVEIISK TETTINDUSTRI
Valby LanggaCe 52

Tlf. VA +01

Te 1t e-Iuftmad.r a s s er - Sov ep o ser
til land.ets billigste prise.r.
Forhandling af sve.nsl<e t e1t e !

SPCRTS}UAGASIN
fo ft egår Cs alle 11

( und er søj lerne )

CHR. MADSEN

skonregerrne st er
Pri shoknve j 48

PRIIVIA I\IATERIAIER

1. kI . aybeide

Tlf vAlby 650 x

KØREKORT
61 kr.

VIGEFISLEV KØRESKOTE
Sylviavej 21 ,2.

MOTCRCYKIER og SC0OTER
VAlby 22+1

aybej

ST ØT VORE ANI\TOIVC ØR]IR T DE Sf ØTTER OS !



Du læser forhåbentlig Valbyblai=t
hver uge. Der er nernlig r ef e rar. af
næTen all e Vige r slev s karope , re su,}-
t at er og meg et andet , og -må ske er
ne t op $._u cltst al- i; I Kl ip d.crf or ud og
kllster ind i din scrapbcg hver uEe.

Klub b e ns kas ser er g ennem 2 år, Vegn
Rasmusse-G, må nli. træde tilbage fra
si-n pcst på gnlnd" af nrilitærtjeneste,
og vi siger harn tak fcr veluCført
kåssererarbejde. Vi tråber at se ham
efter tjenesten i 'rkongens klætr", og
Ønsker harn held og lykke.

En ny rnand i ungdornsledelsen, Arne
Bryde r påtænker at arrengere en "Iag-
kage-turnering" for de ce. 6o liiI=-
putter, som ikke spiller på holo..

I nd. end. Øv st ræ ai ng en i vi nt er c egyno. er
1. oktober og slutter 1o. epril. Pj-:
gerne kommer sikkert til at træne på
Lykkebo skole og d.rengene på lia-ns-
stedskolerr.

Grunden t iI , &t rne dl em sb l ad.et c e nne
gang udkornroer senere end. d.et ege.rlt -
lig sku}Ie, er at træningstj-Cerne i
Valby Idrætspark skul le rnec i blaCet,
og først nu har klubben fået Cisse
at vide.

De r gPa:,r r J tT er orn, &t en Vig e r s}ev -
d.re ng i ldorge var oppe oE slå s me d.

knive. lien kom nemlig hjorn med et
sår i hoveCet. Men d.ette for, eT
stanCse aIle rv ed"

så ikke været
cppe og sIås me d. knive.-
Efter næsten 1 måneders sygdom og
hospiT,eIsophold. er vcr forroend., Paul
liolna, kommei hjernr og vi håberr at
han tager fat igen med" .rryc kræfter
og Ønsker harn goCt l:e1bred.. €

I cvers]-Si -t. over senicres efterårs-
kai:l; i'2c,r-i3Y to. LIef aT ie;
sgrj.aza 

=/'1kl . 1O.Oo nci vanlØse i I
--,amhusengen og

LØrLz?,':t/',: -ri, 15.oo r:oC B. 191o
pa Fæl}ed.ens barie 1.

4 -r -: -r -'-?put vanCt , = f : er e.n spænden- aI o -.i:i j

de f::al-ekarnp, over :. '?)c, og vi -
fik r;t?fter den src!;, iictte v&n-
Crepokal , som er uc,q:t-l=r nos klub-
bens rivascr, kioske;.! !. Rerntoft,

Blanar K'jJ*-=is:urne på Vejle ldræis-
ktøj-=<cie a,rz! -.-leerslev Bo1d.klub igJt
i år T.præs?i,.ivr:r af Dcnnis Andc-r-
setle solii ceitcÅ -,. fcrtsættelseskurs;
i f cåbold..

I{TÅNEDENS I NTER VIElI\i

I^ an"':edning af , at pigeaf delingen pludselig ei begyndt af vokse, bringer
måned.ens interview her en samtale med Annie Sutakiewicz, som ve1 nok er i.er:,
der har bedst kendskab til håndboldsp11let i pigeafd.elingen.
- Hvad er egentlig^gr'unden tit denne pludselige fremgang? spør§er viriSuia".
lekammeratermed til håndbold.
- Hvor mange piger e.r d er i alt ? JCa. 1a-12 ynglinge og over 25 snrå piger.
- Hvordan går d.et i turneringen?

Jah, vort dame-yngllnge ligger midt 1 rækkeri, og vo.r t 1 .pigehold klarer
sig fint. Vl har også 2.-pigehold i turnerlng.

Er der nogle talenter imellem plgerne? spørger vi videre.
Ja, hos d.e små har vl Birgitte Frandsen, l,issi Kvisgård, Eva L,up1au,

Ethe1 litunkstrøm og Evy Sørensen. Også Joan Elsbo ogJuay lversen !,ør:--en3r
ud. af træningen.trsularr siger dette med en vls stolthed, for hun t-ræner selv de små prger.
Vi spørger igen:

Bliver d.er gjort nok for pigeafdelingen?
Svaret er bestemt: Afgjort NEJ! Der er for få, der interesserer sig.:åde
Annie Roerslev og i/largit Jensen hjælper mlg, men vj- savner støtte frå fiere
andre.
0S til slut spørger vi:
- Har pigeafd.elingen noget ønske at fremsættc?

Jar næsten råber Annle, - een eLler to trænere vill-e vi være lykkelrge for.
0g så ønsker v1 endnu stø:r.re tJ-Igang.
Annie sulaklewicz, også_ kaldet 'rsulari, gøy et stort stykke arbejde f or ilvi-
gersl-evifs piger, og vi håber, &t hun vil- fo::tsætte længe endnu li] gavn for
en stor skare _ 

piger . __ _ Red..ffi,
I reaaktionen: Peter Frederiksen, Vigerslevvej 296, VAlby 9+?4 x
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