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BLTVER DET KIB,U, ELLEB D.A.r. r 1959?

Da Vigerslev Boldk1ub i fcråret 1956 blev stiftet, blev klubben meldt i
Dansk Arbejd.er ldrætsf crbund ell-er D.Å.I., som fo"rbundet til daglig kaldes.
Iten hvorfor valgte vi D.A.I.? Jo, af fiere grunde: tr'ørst og fremmest kræve-
d.e D.A.I. ikke så meget med hensyn til anta.l-let af turneringshold. Vi kunne

]omme med de få hola, vi havde. - Dernæst vay det et økonomisk spørgsmåI,
\; så havde klubbens d.aværend.e ledere forblnde1ser inden for D.A.I,
VigersLev Boldklub hay nu sendt ansøgning til Københavns Boldspil Union
(K;8.U.) om optagelse fya 1. januar 1959. Såfremt vi bllver optaget, vi1
det være et skridt af stor beiyd.ning: Det bllver knald eller fald!
- Hvorfor søger vi nu ud af D.A.I., når vi klarer os fint her? Jo, vi er
simpelthen nødsaget til d.et, da vi eJlers risikerer at miste vor ungdoms-
afdeling, som så mange and.re D.A.I.-klubber har gjort d.et.
I 1t å.r har vort 1.-lilleputhold spillet i alt 25 turnerlngskampe og kun
fået modstand i to kampe! Vort 1.-d..renge har haft mer.e mod.stand, men for
få hold at spille imod.. I efteråret har 1.-drenge kun spillet 5 kamper oB
heraf to mod henholdsvls vort eget 2.-d.renge og A.I.K.s 2.1 0g hvord.an vi1-
le d.et så ikke gå vort junlorhold til næste å"r? I øjeblikket tæller juni-
orrækken 1 D.A.I. t holdi
Det, der fik bægeret til at flyde ove.r, - d.et, der fik bestyrelsen til at
tage den endelige besl-utning om at søge i K.B.U., var, dt båd.e Thor og
United trak d.eres hold ud. af d.rengerækken: de havde pludselig ingen spil-
lere! 0g hvem har skylden herfor? Ganske givet lederne i de pågæld"ende
Ltrbber.
x<ltcun få klubber med ungd.omsafd-eling er d.er tilbage i D.A.I. Derfor sagde
Vigerslevs bestyrelse til sig selv: rrHvem kommer vore ungdomshold til at
spilLe imod. næste å"v? Vi1 d.er i d.et hele taget være nogle modstandere?tr
D.A.I.-ungdommens antal er stærkt dalender og det ser ikke ud. t11, at det
vil vokse.
Det, d.er i dag drivev hund:rede-tusind.er af unge mennesker i Danmark ud på
idrætspladserne, e.r konkurrencemomentet. Og hvor der lngen konkurrence er,
søger idrætsmanden nye græsgange! Vigerslev ønsker ikke at miste sin store
ungd.omsafd.eling i fod.bold., fordi d.er- lngen mod.standere, ingen korrkurrence
eI .
0g derf or søger Viger sl ev Bo1d.klub ind 1 K . B. U.

Dennis Andersen

SENIOR}IOLDET PÅ VEJ FREIVIEFTER E

Efter 1.-seniors ked.elige forårssæsonr- vi vandt kun 6n kamp - var det med
bange anelser, vi 1mød.eså efterårsturneringens kampe. Ilien alIigevel var det
med. en vis spænding, man g1k ud og så d.e første kampe. Klubben havde nemlig
fået 1-6 nye seniores, og d.a flere af d.en faste gard.e skulle ind som solda-
te.r, mødte 1.-holdet med ikke færve end I d.ebutanter i den føyste kamp. 0g
]ad det være sagt med d.et sållnme: Vi blev heldigvis g1æd"e1igt overragket.
De føyste resultater er: mod. Viben 2-1, Fix 5-2, Cito 1-4, Danplex 4-2 og
Vanløse 5-1.



V.

' ^" t en fast sta;i.::ie pe 1.-holdet. Ifaturligvis er det nød.vendigtVl- nar nu lae
nu oq da at skifte en spiller ud, men parolen må være: 'fGiv en spiller ixe-
re eia 6n chance for at spi11e sig ind på holdet.rtstørsted.elen af spiller-
ne er tenriiellg unge. Gennensnitsalderen er 2o §tr, så d.er er noget at bygge
på, hvis spillerne selv v11.09 det har man fået lndtrykket af, at de vil.
åri" riigerslev fra ffiret kommer i K.B.U., må vi være forberedt på^endnu
mere rnoåstand, i turnerj-ngen. 0g så skaf d.er både kæmpes og spilles fod-
bold' 
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STOR PAKKEFEST

afhol de s
f o ræ ldre

for klubbens medlemrner over 1+ år of f or all.e Cfg+f{,.e, g.g p,i$er s

SØNDAG DEN 25. OKTOBER Kt , 19 .1C
i'lFa1kered'entltrriøi)med.fø1gend'eprogIam:

1 . Velk ororoen
2. FælIes kaffebord
5, Auktion over pakkerne
+. En Ii}Ie sving-orl til kI

spil og grarornofcn.
ca. 1.cc til harrnonika-

Hver deltager medbringer en p?kke til en værdi af mindst kr. 1,oor oB d.et
ind.komne Oetøn fra pakkerne går direkte til klubbens hjælpefond..
Billetter 6 kr, 1,59 irrl<lusive kaffg=rn. bfød. og baltegn. \
kan købes hoffifEolm, Iieldcove j 75 cgTos de øvirge bestyrelsesmedlerr*-'
mel.
KØB BITTET I GOD TID, DA DER KUN ER PLADS TIt 5O 5O UTTITOSKER

ooo000ooo

SLUTST]L].,I1{GEN I PIGERI{ES SOI\IN]ERTUBI{ERING

Så slutted.e pigernes hånd.boldturnering for i somlner. Dame-ynglinge klarede
sig pænt med ei placerinq mid.t i rækken. 0g ud- fra den betragtnilsr^ at 'fdet
vi[tigste er itctce at vind.e, nen at være med.rt, kan vi også være tilfredse
med. pigeholdene.
Dame- : meL Point s
-'-rrr#.

mål point s

1o A. I .K.
2. KammerateYne
3, Fremad
+. Viger sl ev
5. A, B.I .
6 , B. 1950
7. Fix

0rion udgået

2g-1 )
19-10
1+-1 +
+-17

15-1 0
12-2+
' o-25

11
11

E
6
4
2

Pia er+hjc qå:
1. B.r.F.
2. A. r.K.
3 , Fr ernad V. I
+. Vanløse Kam.
5, Vlger slev I
6. A.B.r.

31-B
11-1 o
26*1 2
21 -11
19-g
1 1-11
11 -21

11
11
11
1o

E
7
6{ \-/'
2
o

o 7. Kammeraterne
B. Fremad. V. II 1-27
9 . Viger sIev II 1-11

I ind.endørs-vlnterturneringen j- håndbold deltager Vigerslev med 1 seniorl
1 junior- og 1 pigehold. Da plgeafdelinge n ihar fået trænere, må de fine
ve.sultaler- snart vise sig. , , - ,- - -+_---T._.

AILE ARTER PYIYIE-STIKNINGER SYES i CHR. MADSEN

Kr. 1rO0 pr. Løbend.e

Viger slev -IJle d.lemme.r

MARGRETHE TARSEN
Ileldbovei +1 ,1.

tlf . VA 96|,8 Y-Medlem

meter.
+ 1oo/o

af Vigerslev

sk ornagerroe st er
Pri sholmve j 48

PRIMA MATERIATER

1. k} . arbejCe

VATBY SPOBTSMAGASIN
Toftegårds aIle l1

(under søjlerne)
Ttf .. VAlty 650 x

STØT VORE ANNONCØRER DE STØTTER OS !



KLUBAFTEN FOR UNG DOivilu;Ei'{

Vlgerslev Bold.klub indbyder aIle slne piger og d.renge

SØNDAG DEN 26. OKTOBER KT. 16.00
i "tr'alkeredenrr (]n3ørnet af Lykkebovej -Prlsholmvej ) med

1. Velkommen
2. Evt. et kort foredrag af fold,boldinstruktør fra D.A.I.
1, Sod.avand til alle
+, F1]m (fodbold.- og håndboldfilm)
5, Lysbllleder fra klubbens norgestur.

Efter. lysbillederne er d.et sid.ste frist for bestllling af billeder fra
norgesturen å )c øre og husk, dt pengene fra billederne tilfalder klubben.
Har du selv taget billed.er i iiorge, tag dem da med og Iad. kammeraterne se
dem. r
BILLETTER r, 5O ØRE INKI,USIVi SoDAVAND kan købes hos Paul Ho1m, Heldbovej 75
og hos de øvvlge beslyrelsesmedlemme.r.
VIL DU VåBE SIKKI]B PA Eii PLADS - KØB DA tsITi,ET NU !

ORDINÆR GENEBALFORSAIVIIi}G I AUGUST

Vigerslev afhold.t ordi nær generalforsamling 20. august, Vagn fhorsen valg-
te.s som c.irigent. Der,'iis Andersen aflagde f ormandsberetning f or den tid,
f6 rand Paul- Holm havde været på hospltalet. &a. fortalte han, at klubben
påny havde fået baner i Valby idrætspark og at klubbens noygestur var gået
flnt efter store forberedelser. Paul llolm fortsatte fra norgesturen.
Henning Chrj-stensen oplæste protokollen og Vagn Rasmussen .regnskabet. Begge
d.e1e blev godkendt.
Der var indkonmet to forslag, Det første om at væ1ge holdled.ere ti1 turne-
rlngsholdene, i stedet for spilleudvalg, hvilket blev vedtaget. Det andet
forslag var rrklubemblemerrr.. Bestyrelsen medd.elte, at de vil1e undersøge
muligheden herfor.
Under valgene blev Dennis Andersen genvalgt til næstformand., Vagn [horsen
blev valgt som kasserer i stedet for afgående Vagn Rasmussen, og Palle Esper-
sen blev indvalgt i bestyrelsen som repræsentant, som afløser for Mogens
Jørgensen. P, Remtof t bl-ev genvalgt som revisor.
Under eventuelt opfordredes pigerne og drengene til at spørge d.eres foræl..
d.re om at bl1ve passlve nedl-emmer.

til klubaften

f ølgend,e program:

EKSTRAoRDTT{ÆR GENERAIFOq§_Ai\ILING ] SEPTEUIBER

Onsdag den 19. september blev der afholdt ek-
st *1ord.inær generalforsamlirg med. følgend.e
d.åo.ø'ord.en: 1. Valg af dirigent, 2. lflndring af
lovene , 1. ,$rentuelt . Mogens Jørgensen valg-
tes som dirlgent. Derefter gik vi i gang med
l-ovænd".ringerne . B1 . a. blev kontingent et sat
e.n smul-e hø3er'e i forbind.else med., at klubben
havd.e fået Valby ld.rætspark at, træne i.
Endvld.ere blev d.et vedtaget, at klubben skul-
le søge om optagelse 1 K.B.U., da d.er efter-
hånden kun var l-4 klubber med urrgd.omsafde-
11nger i D. A.I. s københavnskred.s, hvorf or
vore d.renge- og lilleputhold fik for få kam-
Pe ' 
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P. RE-\iTCFT

T0BAK-VI N-BlttDE samt
PAPIRVARER

Heldb,\7år3 : ;å i ; vAlbv

TIPSFORHANDTER

Vlser s}ev
GUNNAR CARLSEN

I S ENK BAM d K(IT<KJINUD S TYE

VIGERSTEVVEJ 11?

VAIby 7609

D,EK DEIVI I

Assurand. øy i
S. A. LARSEN
lleldb ov , +1
vA 9658 y
me d} em af

DET GJENSIDTGE
FCR SIKRI NGS -
SETSKAB
DANMARK

Inspekt ør l
B. V, MEJBORN
Puggårdsg. 7 rY ,
Mr 2115

SfØT VORE AN}TONCØRER - DE STØTTER OS !
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TiI de medlemmer' d'er lkke var til- sted.e-på^generalforsamlingen, kan detoplyses, at kontingente t f ra 1 , orctåc ål' n=a er følgende:
år) .k-r , 4: oo pr . md..

seniores (over 1E
ung d.om 1+ -r 1g oer 2,75 -2roo -1,5o -

!_rænl ngsd a 1_ måne d.e fl.
ODBOTDEN I

*:i+*::*: T?11?g_k1. 1o.15 _ ?1.1o onsdag kI.= 
--;----. .rre.Å*e- r\Å. Lvt t) _ a.t,)o onsdag_kl. 20.oo 21 .10,{$ sr ll::q"s os torsdag k1. Zo.1i _ 21 ,1o.

hvorpå rned til at hjælpe d.in klubent
du er

første f r** på t er at

Yig er sl ev Eol dk lub har nlr f åe t si t
EI\{BLEIW, der sæl-ges for kun kr . \ oo.
Fl - 

rigtlgt vigei slev-me d1enr bærer &,1*tid klubbens enblern på Jår.ken ellertrøjen. Embrernet kan i øvrigi åå= irneddelelses-skahet.

Fra 1. au"gust begyndte fodboldtræ-
li^Sen i Valn+_L*l"L-p+fq, oB efterf or 5,ret s ,rviger sleiparkeJr.?roma d-et siges at være eå stor iorbed_rl ng i t ræningsf orhold,*n* .
Et bol4skab i vqlby rd.rætspark gjord.es-to@landt [rubb;rr*- Ie d ef'e r-_ d.avi nu e.r f r 1 f or at s tæb e b;1å;;;{"" ;;frem og tirbage to gange om ugep""'\-r*"*

Jan Jacobsen ønskes hermed tlI rykkelffi---

med kffitionen, da kl"uben ved eI§fejltagelse iki<e fik sendt tei*gram.
0g så beder vi drenEene og pigerne , r

der skar konflrme:ruå, rneddere dato-en til be --f.onfirrnatj--
nnal.l 

-'r

v aÅ\z IJ. r

It

It
12 -i 1+ -
8 r- 12 r

En af Ce rnåCer,
betale dit konti

-t 

ta -,rtlDrene el#{ -.._. . tirsdag og torsOag tt. f e.o6 2o.15.
+H4'Y}*{j ^Tlndag ^og onsdag k1 . t e . Å" 20 . oo .
Irå:"ågT#;:"1:? ::-f "i :g:: "t?"il*tf r i;tri " +"å! 

"åu, må lkke spi I 1 e siIh'*åååå:u-å:å3?"lgx}":::*-=ffi'4"IftoI"å.,f?-Hq"f;Eiåi33.,'å}3Tå-
3;E#:: "$3å f;*3"1 : ""Yi*. ;* :;*:" :i i;; "iffiåå'åå" i ;lååååi:, 3å3 3il3i 3f :L{b trD'9nge, 4u" ik4P. e r fyl dt 12 ei- i nd,en i - i
r:l*::_ il;,,ffd;; åi'iyråt iå,'iiå;"riuu t\Ygi 

7'^?'.'.;nt11:" "?T- 1*11":v inden 1. -j&n. r spiller som
tå;§f ":iili:;"*3fi $ffiå::=a", "i liraffi å;, "å"å,,ffif"- i o, iååå".{i.}å;"å?1959, spiller som juniSres. \
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GtIlyiT FRA yJ G E R S r E v
Klub b ens f ormand., Paul liolmr sæIgerstore pPe-gepøl.seå f or kun b, jc t; .- ''log rul},e p øIs er f r:r kr . 6r o o , hv or af-*- ---'l kr. tilfalcer klubben. vær Øko.rro_
rNi SK Og Køb PAUIS NULLE- & SPEGE PØLSE

?å hj øyne t af ijel d b ove j /? ri sholnv e j
try lieer srev fået opsiirret et rned_derels@9, hvo.r d; altid. kan iffi

-

d.e dig orlenteret om alt aktuelt i-n_den f or klub b en .

Idræt sleder f or pigeaf Celingen rinn*Le
W Ltar,inelat sig ud pE grffiat- uove.rensstemmel ser med. rreie 1e-
d-er e .

De nnl s And er s en t akk er 1 , -1i 11e pu.t -hold for teleg.rarnrnet ogpå 50 kr.r som han fik i-anred.ningaf at han var ud,Iær t d en 1 /io .

ItBoldklubben orion* bad. om at låneen YigersJev-rilleput til en tysk-landstur i eft er å,rårerien. valg;t-faldt på højre wing Iven crausejl .

I'iIG qq§ljlv, p_QtDKtUB S_ EESTYRTTLSE :
Formand : Paul Ho1m, Heldbovej ?-1,l. , ValbyNæstformand: Dennis Ander*urrl cåi,dåi"ååt _51,2,, valbyKas serer : Vagn Thor sen, Viger sl ev stræA" Z 

.l 
_Zl, , V*itr,Sekretær: palle Espersen, fr"U"r"S;å;-å; t Ø._Bestyrelsesmed.lem:- Annie' Sulak1å;[;;, -Rosenholms 
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