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TIT TYSKLAI\TD TIL FONÅNET

i:Iub på en rejlig ferietur til Tyskland. I alt bliver rejseantallet 14 drenge
cg + ledere, og rejsecs Øvylge deltagere kommer fra B.1950. - Det er en gammel'cekendt af ;:gersl-ev Boldklub, Kaj Jørgensen, der hay arrangeret turen, Det var
i ø-rr:-gt sa-r:i-? (taf, JØrgensen, C.er i 1955 var leder for Vestfossen f .F.rs fod.-
bold.d.renge, d.e.r i.er3ang besøgte Vlger sleT .

luren kon::i:er til at foregå i'bil, og rejsens mål er Leipzig i Midttyskland.s c&.
9o km fra Zrænsen til Tjekkoslovakiet. Rejsen går over Gedser Grossenbrode og
på r.ejen n.,d. gennem Tyskland. overnattes d.er på vand"rehjem. I leipzig, der er en
'..y på støryel-se meC. København, vil- lilleput-sp11lerne spille nogle kampe med
1;Jske hoid. I øvrtgt vil tiden gå med at bese byen og bl ,a. den store Leipzig-

fradoalllvUUv.

Deltagerne ira Vige.rslev bliver følgend"e seks drenge: Leif Hansen, Bjarne Blom-
I-.as:nussen, Villy Barfoed Jensen, Hugo Petersen, Per Buch og Frans Vede1. - At
d.er er mange and.re Vigerslev-drenge, der har fortjent en sådan tur, ey ganske
gi-'ret. lV1en i.e seks drenge, der er blevet.ralgt, vil repræsentere Vigerslev fint
med Q-eres gcde opførsei, flittige træningsind.sats og den rigtige sportslige ind-
sti- j.ng. - Og inar du væ-ret tige så flittig og haft en l1ge så god opførsel, Ja,
så Srnmer d-in chance også en skønne dag. Turens to Vigerslev-led.ere bliver Vagn
Thorsen og Dennis Andersen.
Søndag den B . me.vt s er holrlet igen t København.

VIG]]RSIEV BOIDKIUB SLOG IIFREMI' I

"r,/i-ger-slev" \r-i-ge.r-.slev" og 'rUd-med-Frem. Ud. med" Frefir'r. Sådan 1ød j-4oo dren-
ges taktfaste råb i Idrætshuset, d.a Vigersl-ev og iiFremiis lilleputter spillede
nod hinanden j- Social-Dernokra.tens indendørs fod.boldturnering i ju1en.
Det blev alle''iiders kamp! Først havde rtFremrt sp11let, men 1id.t efter lid.t bed
irige.rslev f:a slgr 08 pludselig skete d.et - Vigerslev kom foran 1-o efter +
nin, spil. Et mi.nut senere ud-ligned.e irF.remt?. Vigerslev fik derefter tilkendt
et siraffespark - men brændte! i\{en et minut føy tid scorede Vigersl-ev til 2-1
og r.andi d.erm.ed- kanpen u-nd-er øredøvend.e jubel fra d.e mange ungdommelige til-
<r,..--r:ira

Icrind-en havde lilleputierne sl-ået PTJX 5l 5-Z og Heimdal 1-1 . Hvid.ovre blev i
'<.lzrtfinalen clå"et t-Z og liigerslev nåede til semifinalen mod 8.19o3. Men
19c1'e.rne var en tal< for dygtige. Vigerslev tabte o-1, og gik ned først og
irernest på sainmenspillet, som ellers ha.rde været så fint i de forudgående
-ta-n:pe" Ii'len Cet er lngen skan at tabe til nogen, der e.r bedre end en selv, og
.1e-r \!e! en neget fi-n præstation af vore putter at blive placeret mellem de
:lire 'ced-ste ud. af 67 lil-ieputhold!
lli-l l.vkke til de syv raske d.renge Finn C, Hugo P, Leif H, Benny J, Jørgen L,
)ey B, og Peter A" Det var kækt giort, 
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YI KÅST.UR tsII?iKET TILBÅGE ?Å ARET, DER GIK!
Det vil være meget naturllgt, nu da vj- går ind i det nye år 1gjg, dt kastebllkket tilbage på året, der.er gået. O! for Vigerstev Bo1dklub må aei-si-g€sr at det har været et åt i uafbrud.t fremgangl
I 1958 har klubben fået en hel. del- nye ledere i form af bestyrelsesnedlem-
Ter og t!ænere. Det har vist sig, at det har været mennesker med stor in-teresse for klubbens arbejde. Et- godt stykke arbejde er blevet lagt ford.agen, og mange fine resul_tater har vist sig.
Fodboldafdellngens §orgqstur fgl drenge- og^1111eputho1d.et står stadig scme-a strålend.e oplevelse for 1"^?A a5-egEe !B fem teAere, d,er aefio!. Danmarkblev her repræ"9ftPrgt meget _fint både på 9g uden for banen. vi ilå [åtr; -
at det nye år vil brirrge os ftere af deir stågs store cplerei""".
Efter at fodboldafdellngen hele foråret havde trænet i Vigerslevparkenuden omklæd-ningsr}m og bad, var d.et en stor forbedring, d,å vi fik bane'i Yalby Idrætspark.

9gsa_for pigeafdelinge? har der været fremgang. Ved. årets begyndelse hav-de vl næsten ingen håndboldpiger. l,{en i løEet"af sommeren og.-åf teråretfik vi en d-el nye trænere, og-straks voksede vor nanA5åfa"iE"ii;å. Og veddet energiske stykke arbejd.e, d_er bliver gjort, må resultaterne 6guå"k"i-snart vj-se sig.
Vort med-d-elelsesskab på h,l ørnet af Prisholmvej-Heldbovej har nu stået igodt et halvt år, og vl må alle være rnec til åt beskyttå aåttå,-åa d.et d,es-værre har vi-st sig, at der er nogle, Cer ikke har kunnet lade skabet være1f.red..
Efter -ansøgnlng hos K.B.U. modtog vi i cktober meddelef se ornr at vor fod.-boldafdeling va-r optaget i K.B.U: fya 1. januar 1959, det føyste år somekstraord-inært medlem. Det vil sikkert blive un rårnedring for osr og sombekendt ha:r 8.195o gjort os føLgeskab

1- liIleputhoId. vandt , som d,et før ste Viger slev-hold , en tu.rnering, ld etde blev r1r. 1 i uåde den ordir:ære turnering og 1 pokaltur""iiinsåI, et re-sultat, som v1 kan være stolte af"
Som den første klub har vi fået tillad-e1se til at benytte den nye, flotteHansted.skole til vor fodboldtræning i vintur.-Og-ai-vi ,,ay forstået atværd-sætte der:"ne tillid rriser, åt vf endnu ikke [ar ød,etagt r"åå, el]erredskaber' hvilket er fint i forhold til sidste års mange skader på-iyr.rr."-bo. Dermed ikke sagt, at vi nu godt kan tillade os at silaare åi-på" ru&- _elLer rive et par gulvbrædd.er opi Nei, lad os fortsat pJÅ""-påi
0g hvem har så ikke med. iver læst valbyblad.et hver uge hele året rundt?Valbybladets omtale af vore resultater-har været åf ,rv,rrderlig betydning
I::.o::*Ofl^:å" vi ved. årets udgang gør-medlemsantallet or, ;iI ;i s€, atogså her har vi,haft^fremgang. Sidste 5y ved. sarnme tid våi,,ri "r. 14o med-lemmer. Vi starter 1959 med. et medlemsantal_ på-g;-. Z1o, og d.ette vil sik_kert stige i året, der kommer. 5--

Lad os i d.et nye år holde os til ,,fair play" og efterleve sportens motto:trTab og vind med. samme sind.r.
qODT NYTAR ALLESAMMEN I

ATIE ARTER PYNTE-STIKNINGER SYES

Kr. lroo pr. Løbende meter.
Vig er sl ev-me dI emroer + 10%
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"pE .FORsrÅE Ar FESIE EBSr,Ev +,iå"f,5tåv u ?i 1? i ,z 1^:.:i zi:=@ _irrE"---- 
- Vi I 1 13 31- 65 1sSådan skrev sportsre d.t<iøy vagn I:f ?+ + o z6 å>_ gl IHansen efter ådn anden =i ror,r8nun" orion z+ z i i; ii_laa 6to klubaftener i efteråret. i -Dea første klubaften fand.t-sted. 26. oktober. vi- startede med ungdommen omeftermld.d.agen. vi fi-k en rigtie hiåsåiie eftermld.dag ud af det ;'-#.I3iu,i**"r#i' iå; åå" 

!1 I f5i Ut *i ifrii;Filf,åt*fe,B**it ;i;åtål 
"-

medlemrnerne' Også d'enne forløb tilir;å:"!ili;n;;'-se1v om vi mangled.e en$;å"f?å3'$åi;,3"år?å3lu3l pænt,;;;a;a-iii-;t;iå"Å, arbeide, os dansen
lørd'ag dea 5' december måtlu "i-på den igep-! Kr.ubeftermj-ddagen for ungd.om-men var denne sans-delt i to aiaåIifi;;,_Åai"åå;_;; pigerne os drengenekom hver ror. "te-[a gtunå.li ;iffiil:"bå*5*åå""å åårre_ fi.rr vi Etoi sukces.0m artenen blev-dåt åiru-ti*:!;l{;ågnåE-*"tåå-J; Bål i.o* så mange menne-skert 4t de sidste måttå sldd'g ,'ea [r*r"Iu.t ge åiikke kaffe. og 

-Epise 
lag-kager Det satte selvførg"rlq_iru*årut-;l !4 i-y"j;;i.. 0g efter rårren d.an_;if"p;:dilåuiu"i, "iu' åå",:it "ffå#:. k i uå.å?iå:' 

å';8" - ;i -å"i; 
sønaagån

når holder vt. rest i§"'i"'- 0g det-må-ir.årø*"*, "åi ål:-:"ffi"ntåilåii";51"t-smagte af merr, så aEt bliver itte sioåte gangt
De a.u. . -

DBr blev på generalforsam-1i'e?L den 17.. september 1g?g vedtaget at oprette_r afdelins med mot:_onsgtm?aEtitl;" kvindår. Såirå*t nogle af børnenes. lødre ønsker ?:_d:li:g,u:i aåÅ"å*riåårir,e, er mt nogle af b
der nl, Åhantder mr åbent f or^tilmEiai"å"rr;; _;#;'iiiåi.åå_*___
Iåfff :]:xf:f*$^" -'1i :l* yat.v" rppi: rrr i omr DH{Kontingentet for at aetiage vit blive kr. +; ryr'r*_ r
Pr. md. så snart .d., er til"t"*r;;ii; tir- i lJ.\ , DET GJENSTDTGE
meldins, vi1 4", blive luJg!.. 

"p1, oå-uår[ua i , /fr f*] §glS*fsrNGS- jom tid os sted. tilgå aem,'der har t;r**iåi"i / l" ..$ D A N M A R K i
sig.

i / {,'\ - \\)\ ir.r rnunÅuosun i re+ffiflsi idgt er glemt ,"+.dreqge- eller juniortræ_ i f/ 
\r'\t' 

irrlngen, Lisger lil arEentn:_"g-lråå-'ilili:- I Assuranqgl: Inepektøy, iAndersenr Gårdstedet 51 . ------' '-"" r'l=r*r*r 
i §r*iiIIisEN- å..Ti-fip;ronr ii uerooovej_ +1 luggårdsg. TrV;i va 955a y trtt-dt55 ' ' 'i
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''KNOKIEiI
D, A. I . s Køb enhavns kr e d.s i hånd.b o Id. af -
ho1d.t kreCffi,Ød.e den 18. septernber 1959.
Vigerslev bold.klub yar her, repræsenteret
af Birte holm og Pal le .rjsperse,n, d.er her
give.r .nog1e glimt af , hvad Cer blev b e-
handlet:
Der var fra K.H.F. fremsenCt en fore-
spørgsel om sarnroenslutnlng af D.A.I. og
K.H. F. Hvorledes D. A.I. E lederne vil
stille sig til dette tilbud vides end.nu
ikke. Grund.en til K.l{,F.s beslutning er
d.en, at man meJler, at det for begge par-
ter vi1 være en fordel med. een stor tur-
nerlng i steCet for som nu, hvor K,lI .F.
og D. A.I . Ltay hver sin turilering.
Forslaget er nu taget op til benandling,
og man vil rneC megen interesse afvente
DrA. I. -ledernes beslutning.
Såf rernt nogl e af Vig er sl evme d.I emrne rne
ø nsk e.r at ud t aI e si g orc salnnie nsl ut ni ng e fl ,
se.r vi med g1 æde dette, da vi så Ttar 1id.t
at rette os efterr riår afsternningen om
dett e problem skal stå.
EnCvi de-re kan oplys e s , &t Viger sl ev Bold -klub f ik j-nCva1gt Birt e liclm i D. A. I . s
håndboldudvalg, 98 at klubben fj-k meget rosende omtale fra D.A.f.s sidefor det store arbejde, der bliver ud.iørt i klubben.

GLIiviT FRA
Palle Esperseil .

YIGERSTEV
VESTFOSSEN I dr et t s For eni ng k omme r
til sommer heytil sorn vor'e gæster
roed, et j uni or-fod.b oldhold beståence
af 15 d.renge gg 1 led.ere. Vort juni-
orhold skal så tll næste sommer til
Vestfossen som VIFs gæster.

Palle Esperse.n, der sid.der i besty-
relsenr or blevet udelukket for aI
ungdornslede yarbej d.e ind.e-n for D. A.I .
på grund af urigtige oplysni-nger
på licenskoyt. Vigerslev besttrel se
havde ved redaktionens slutning end,-
nu ikke f åe t b ehand.let sage n,

I DAI I s Six-&.:- si de s tæv.r:.e i d.e c eft-
b er d.el t og v j- me d 4 d.r engehold og
f ire lilleputhold samt et senio.r -
hold.

e Hvis I,holdet kun spillede
six-a-side icarnpe, vår d.et
fuldtalligt hver gang I

Tirsdag den 1.rnarts 1959 er det yi-
gersrev Bordklubs j års fødsel_sdag.
r den anledning bliver der sikkertafhordt fes!, .revy, b'al eller 1isne.n-
d-er og så itåber vi, et der bliver
plads nok t il ce mange vig e.r slev -me d-
lernm?r , der rnØd.er op d.en årg .

vigerslev boldkiuns 1,hold komrner Li
K,B.u, til at spille i B-rækken sarn--
roen rne d bl , a. B. 1 95o og valby KFUII .

Dansk rdræts Forbund afholdt i week-
end.en 29.-1o. Jtovember et lederku_rsus.
f, * vig er slev delt og J ohanne Thor senrBirthe FIolm og lViargr . Lay sen. Det vayet meget Iærerigt kur sus om br . a. f or-
eningsarbej de, træning og idræt sskad.er .

1, lilleputholdet og. 2_.d.relgeholdet u Ungd.omsled.eren Sven Knud.sen og Iille-hTemførte-hver en poka]'ved ?t yin-: putppilleren lvan Clausen derTog-i-ut-
de deres finalekampe på Klosterha- teråret i en Tyskland.stur arran§eretvens stadion. af. ',0riorl" gg ,r8.195o'?,Turen fo7ågiki bil, og på-vejen til Berlin oveinat_
Yig"""glg" Boldklub har til KBU's tede holdet på irandrehjem åiru" yay
fodbold.turneringer tilmeldt følgen- indkvarteret- privat.
d,e hold: 1 senior t .2_lunior, 2 dren- Alle d.eltage:rire fik mange gavey.BI.a.ge : og 2 lilleputhold. Desuden er fik spilleine hver et "åt fodboiAtå; 

-

1. dlenge og 1. jurrlorhold tilmeldt i den tyske klubs farverr rie dens leåer-pokalturneringen. *u rir en tysk sportsbog. T,rr".r* ene_KBU afholder lngen pokalturnering ste kamp utåv vuhdet l-\, åÅ tvan c.for 1i119futter. scored_e de to måI.
VIGERSIEV BOIDKIUBS eoSTYREt§.E;_(f un-_formand., rræstformand og kasserer p.gr.Forinaed;-E 2;2. Valby af p1ad"*å"!årl"r- '
Næstformand: Dennis And.ersen, Gårdstedet 51r2., Valby
4asserer: vagn Thorsen, vlgersLevstr@de_?1:?5, valbyl trr vA 6og4


