
Årts TTDERS KNAID r ROSSTNT r pÅsrsw
-7DeL-€r ikke ofte, at i/1gers1ev Boldklub kald.er til f est. Men nfu det end.elig nu
og da sker, så morer a1le s1g. 0g nu skal vi altså more os!
'IIANGFREDAG DEN 27. - ].,ANGFREDAG DEN 27. - IANGFREDAG DEN 27 . - rr Ingen glemmer
de t nogensi nCe ! 'ilivilket? rt

rr LAAAAI.INNGG-FREEEDAAAGG DEN 27. -
Tirsd.ag den_]. marts har Vlgerglev Boldklub 1års fødsel-sdag. 0g d.et synes vi,
må fej.res. Og d.et e.r sikkert gået op for dig, at, det sker f,fucf'HnDAG DbN Z?.'
Klubben har lejet ROSSINIt S selskabslokafer på GI. Jernbanevej, og vi venterfuldt hus.
Vi er naturllgvis ked.e alt hvis der er nog1e, d.er må gå forgæves ti1 Rosslni,ford.i d.er ikke er pl3d9 _(I-,angfr_edag den 27.). Men det er deies egen skyld, får
der har været tid nok til at slkre sig ad.gangskort.
Vi ind.led.er IANGFREDAG AFTEN med et lystspl1 ved navn "DEN GIK IKKE CIRANBEnGrr.
QS både store og små kan more sig over det. 0e efter at cyklen på lodsedlen hår
fund.et sln ejer, åbner vi det store bal.a
Kur*ÆO mennesker er der plad.s til, så afle medlemmer, d.er har fået tilsendtbi:'fetter, må^selvfølgg1is først sikre sig sel-v og sin nærmeste famille ad.gang.
Men vi må også tærrlre på onkel Peter og taåte Amalfe. Ja, d.e skal allesammen med

IANGFREDAG DEN 27,
AngåeryLe-_biDetter og todsed.ler: Se r:æste side!

FINT SP{TTEIIDE V]GERSTEV-DAMER VANDT POKAISTÆJNE

lørd.ag den 21 . f ebruar Ya.r Vigerslev 1. damehold. i hånd.bold. til boldklubben FIXI
stævne I Rødki1d.eskolen. Vigerslev var meget spændt på stævnet, men at det skul-
1e gå så fint, var d.er ikke-mange, der fraid.e våntet.'
I stævnet d.eltog fire klubberr oB først vandt Vigerslev-pigerne over United, fra
A-rækken med8-5. Derefter blev FIX slået +-3 efter tl-o veå halvleg. Og derefterblev aftenens mest spænd.ende kamp spillet: Vlgerslev mod BSG tsnpor-Rosfock fra
Østtysk1and..
Kampen var meget jævnbyrdlg. Tyskerne føyte ved. haLvleg 4-) og var foran 5-r, d.eVlgerslev kom med. slu!"p*tgq. og_vandt under stor jubel med 5I5. Før kampen ovetrakte Vlgerslev en buket rød./hvid.e blomster til de tyske gæster, og eftel kam-
pen fik Vigerslev, forud.en pokalen for at vinde stævnet, et billede fra Rostock
af d.e tyske d.amer.
Vi ønsker vore d.amer, Ar:rtie S.e Johanne T.r Karen H., Birgit Due, Klrsten M.,
Marglt I.r Arurie R. og Grethe M. og træneren Arne M. til lykke med det fine
.resultat !
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Kære medlemmer ! 
&

Med d'ette blad' fø1ger et antar billetter ti1 klubbens srrFrErsEsFESt, ra'g-fredag d'en 27. marts, som d'u bedes-*ie" tii i;;ååi-"ror klubben. Kan d.u bru-8e flere billetter, kan d'lsse fås vea Eenvendelse til formand. p. Ho1m, Held_9oyui 75. Regnskab for birletterne gø""* til p*ul HoAndeiseå,i{oEenr,o].msa11e-i.:å.-"ir3it@#ru"f:1å}:I;*d75å1P
@-{+. oe r 5. marts-me1iåm'ril*i;+-iu.

:år"å,rrfrif"Iaåi *if_ålåflligvis held os rykke med at få solgt bllretterne,

åi-:i;fSirrfif"å,å1,3":r,*3fullll: :?*^Iyi kogter 10. ør_e stykket, o8 son
iå""å5§';å,r*"iå1.å3råil"$:?";.1"*:"?:- :liiq:i"*åå*"*;"å;".iååx3åi";å" Tå-f3;+::"ffi,uI3}*l,"].?t-II;^ry*"J;=ggEi9gi;"ffi:#håi;..åii:-åå:å:,"1,-}fråT"ffi,- visersrevåtrÅå" 3,Iå;',;,I1t+*18 ,
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På med vanten og gå så i gang! Du bed.es
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GøR EN INDSATS I'OR DIN KIi.T8 OG DERMED FOR DIG SEIV.
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K1ubb ens halvårlige Seneral-f or samli$g
b-}iver afhold.t efter klubfesten, i
begynd.el sen af april måne d..

De- Crenge og piger I d.er skal konfir-
rneres her i foråret, bed.es rneddele
d.ette tiI bestYr'eIsen.

t\æ s t e nummel af me dI em sbladet ud.koil-
ne r i maj måne d. St of he yti 1 af l eve-
res senest d.en 2a. epril tiI redaktø-
r p#l
- v-_Å a

GTIMT FRA VIGERSTEV
mart s er holdet på hoved.baneg ård.en kl .
11 .24.

Vigerslerr Bold.klub har skr evet til Dokka
i Norge for at få et damehåndboldhold der-
op. Ligeled.es er Steinberg I.F. tilskre,-
vet, idet vi og så ønske r at f å et d.re nge-
ho1d. til Norge. Endnu har vi ikke hørt
fra nogle af de norske klubber.

rlUSK, at d,et høj e st e, dll må vær e i koll-
tingent-restance er to måned.er. Kontirl-
gent modtages omtrenF-på a}le tid.er af
døgnet af kasserer Vagn Tklorsen, Vige.rs-.
levstræde 21 , ved lykkebo skole.

3r eda
g ehol
Østty

g den 27 . f ebruar re j ste et dre rl-
d f ra Viger slev ti I L ei Pzig i
skland.. -r>--ra- Sønd.ag den I .

f-{ v
HÅITNSOLDTRÆ i.IERNE UD TATER

I vlnte.rens løo har vi trænere været ud.e for en he1 del overraskelsev - g1æde-
lige for det neste, men også det mod.satte. En træner er svær at stille tilfred.s,
for lige meget, hvor meget I gøv ved. d.et, så kan det altid blive bedye.
For at anlmere vor.e hånd.bold,piger, sto.re som små, ti1 at gøye end.nu mere ved.
d.et, har vi besluttet os til at udsætte nogle pokaler. De skal uddeles til de
spillere, der viser den rigtige i-nteresse, flid og præci-s1on og saritidig viser
det .rette karnmeratlige slndelag.
Det har ikke spor med dygtighed. at gøve. AlLe kan deltage. Selv den dårligste
boldspill-er kan pludselig blive den bedste - blive et eksempel, som kammerater-
ne må respektere og ef terli-gne.
De nærme.re regler vil I få ti-1 t:ræningen, men allerede nu kan vi oplyse., at I
bliver bed.ømt hver trænlngsaf ten, og når I spiller kampe. Senlore.r, ynglinge
og juniorer bed.ømmes af Joh. Thorsen, Annie Roerslev og Ayne Mad.sen. Pigerne
bed.-'rpies af Joh. Thorsen, Birgit Due og Peer Frederiksell.

".,oo
^'itrså på ned. vanten, håndboldpi-ger og lad os ser hvad. I d.uer til, God fornø-jelse !

Peev og Arne. .
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PALIE ESPERSEN BTEV OS EI.i DYE IILAIID

I august måne d. e rhvervede Vig er slev BoIC-
klub sig e n f od.b oldt ræ ner v e d. navil. Palle
Espersen. Han gik i gang med at træne
Crengene og viste stcr interesse for
klubben. 0g da har: sarntid.ig havde incbiik
i fcreningsledelse, gik Cet hverken væ.rre
eller bedre, end at han på september-geJle-
ralf o rsarnling en bl ev i nd.ralgt i klubb ens
besiyrelse.
Det vi ste sig hr,trtigt , at Palle var en
flittig foreningsled.er, der gik op i sit
klub arb ej de me d liv og sj æ1 . 0g vi var aI-
lesammen glade for harn F indtil en skønne
dag det blev opdage t, at Palle E. som leold-
led-er og, b e styrelsesmed,l ero havd.e modt aget
ko ntingent af rlogle ungdon:s spillere, men
i-l'1E,'1 rjcy,t rc51:iskatr for d.ette til kasser?-Ou
reJt. - Nå2 sagen kom i or.den, roeil samtid.i-g
kom det frem, åt Pal le E. havde haft vrøvL
me d. en and en DAI -klub f ør cn s emroe ernJle 3

menglende retnskab.
Pal le Espersen blev lige før jul udelukket
fra alt træner- og unE'åonislederarbejd.e i
Dansk Arbe j d er Idræt sf orbunc på grund. af

KI\IOKTE

-iil fe
det vi
og cre
æ1d.-r e

sten i RCSSINI vil \se si g r olrl pig erne \-if
ngene lriar nogl e f o.r -
I

falske oplysninger på licenskort._ --0g da var d,et, at Vigerslevs bestyrelsesikkert gjorde en sto.r fejl: Illan ]od Palle fortsætte i kfubben som beåtyrel-
sesmed.lem og seniorled.er. Vl havde lov til dette, meli burde ikke have gjort
Han stod for.regnskabet, og_dagen før afrejsen gik han til i.asserer Thorsenog bad ham ]ægge 1a k.r. ud for Dennis Ancersens-rejse - uden Dennisr vidende.
9g afrejsedagen fik han beta,ling for anden gang for Dennisr billet!
Bedre blev det ikke, da Palie E.. modtog 10 kr. af formanden for at vid.eregivedisse til Er1ing Jørgensen. Han har aldrig set skyggen af den tier!
Prikken over ltet blev sat, da besty:relsen i regnsliåberne så, at pa1le E.skyldte kr. )1)roo i Valby. Sportsmagasin for foAnotd.udstyr, han havd.e købtpå konto i efteråret. Kl-ubben hæfter for d.isse penge. palle E. e"r blevet ti1-skrevet, o8 tre gange har de-r væ-ret bcstyrelsesmedl-emmer på hans bopæl. iqer.han er som sunket i jord.en. I ^øvrLgt har han som klubbens tidl-iger"'"uLrC;"protokoLlen. Bcstyrelsen er efter att dette blevet enige om føl[endei - \/-
På grulrd af ovennævnte bed.ragerier mod. klubben har d.en samled.e bestyrelse
suspend.eret Pa,1le Espersen ti1 førstkommende generalforsamling, hvor han vilblive krævet ekskluderet. Efter eksklusionen vil Dansk ArbeJder Id.rætsfor-
!"^9 og Københavns Eoldspil Union modtage med.delel-se om forhoiaet, of han vi1da have svært ved nogen sind.e at blive optaget i nogen boldklub uden føystat have afgjort sit regnskab med Vigerslev. -
Pall-e Espersen Yar en dygtig idrætsledey, men det opvejer ikke, dt han ikke
kunne modstå fristelsen, da han fik betroet pengesager. - H*n ødelagde altfor sig sel-v - og meget foy maJige andre. 
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Lever andØr' til V. B. Tlf. VAlby 6jO x
Ansvarsh. redaktør: Dennis Andersen, Rosenholms atle 12r2.


