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vigerslev 3oldklub 1:.ar nu gennem to år
i?i:be j de t s ammei1 m.ed den liorslie klub Ye s t -
i-'-oE-,-serf. rdretts irorening" og d-et nære verr-
.-1-^ L.:j..Ll-ru fortsætter, icet vi i den første 11-
,fi* i au6'ust maned får Vestfossens junior,
fa::1,-ro1c-hord som rrore gæster i otte dage .
illrd.inændeile komrfler mecl L5 spillere me1-
l-ein L/+-L5 år samt 2 ledere" Idord.rnænclene
;-l,liål- j-nclklrart ere s ]io s Yj-ge r..j 1 evs liiedl efir.*
ncr ,, og når vi tænker på clen s t ore. gæs t -f'r:iirec og njertelighed vi mØclte, ca vore
l-il1ep,rtier fs drenge gæsted.e VestfosseiL
i. snnimeren L958, vil clet sikkert ikke
tllive s',rært at få indkvarteringerr i or-

,''---.-qln trer ::os os, : i

aler nord.mænd.en e s opho ld iler i København
fr d.er bl ive arrensere t ud f lug t er t i I
byens s eværdighed er, - og så skal vort
e#.;t jtir' icrlrol-.1 s e J-v følgetig,§pille niod_
n ord.nændene , f oruden a b d.e, 'sikkert også
får e-b par -:.,empe rnod. andre klubber,
Er d u. e en af dem , d.er Ørlsker at f å en
no:.sk dreng indkvartere t, bedes du hllr-
ti-gst ringe til kasserer Thorsen rvA 6o8h
e l- ler henvende dig ho s be s tyre ls €rr o

V}]ST.trOS S3J{S JUNICiI]R GÆSTAIT VTG§.ISLEV. E4l"ig r]-o!q :"F.r GpR§q fi,. .F.,L.rq §:B ol(ALpR p3,

qDDELT,

Så er håndboldpigernes flid.sooka-
ler blevet uCde]-t til tre af rrore
håndboldpig€r r ler var megen sp&rl-
ding om, hveril Cer skulle have d.e
flotte vandretriok;aler for første
gan g.
For at blive en af pigernes ejenclor
skal ilokalen vind e s tre Sange i
tr.Bk elJ-er fem gange i alt.- Og fo:

, at få pokalen kræves Cer, at ..ådkcli'mende spiiler viser den rigtige
interesse, flid og præcj_sicn og sar
t idig } ar de t re t t e karnrne rat l i ge
s indelag.
YngJ- lngeef de lingen f l idsåpokal ble.
t i lde lt Gre ttre l'iathi e s en , juni oraf .

d.eringens til Earin Blem iiaamussen
og plgernes til Lsne Christ.dnserr,.-
For alle tre piger Eælder det, at
d"e trrar vi s t klubb en o g hånd"b o l.Jen
stor interesse samtidig mecl , at d"e
har være t f lj_t t ige t il trænlngei rr r
0g når Ce så samtidig er 6ode spor'
skamme rat er , j a så er val.gene poplr..
lære og rigt ige .

Hjert.ilig tiL lykke, pigerl

;;;....t......................1..........

Y-9-r-',r-+-g-9-r- -r-9-ts- § -L-å-g- -9-p-r_r_it_p_r_ - 9 _s_y_€_L_T_§_r_lt_g_._
Tirsdag den 24. april afholdt klubben ordinær generalforsamLing i rrpalkerederrrl
som diriSent blev valgt i(aj Sør'ensen fra DAT, Jg han «rverl-od straks ordet tilfcrnanden Paul lrolm.'P.i{olm fortalte lidt o*, rriaa cler var sketr og sagde bl.aat der var on_ fin tflgang til vor ungdomsafdålin;. -
ijrotokollen blev op]æst af Erling Jøigensen, Da Fa1le Espersen 1å inde med denc::dinære i:ro'bokol, var der kun ueretnfng fra den 1, j.r.*,ar Lg59.^

fort sæt te s s ide Z .
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itegnskabet blev d-erefter opiæst -f yaEra 

Tvakte megen tilfrecsiied.. )et b13r. o_pil,_strverskud på kr: 4s6,;;;-;å"?.rle Espersens13troo, som klubben hæ:fter for._ Al_le t::e

'{2æ

æEg.trId sg
iiolnr, ;i-e1d,bove j Z 5, \raibr",lThorsen, vige;sråi,"træ,ie z-. y'ar_hy o5oB/$,,l'niciser i' vj_å*rsl_er, Åi I s ZLc, irlib-ys

F:'a Sven K,udsen var ind.kornrae. ,"rri;.";; ;;c:r bestyrelse ror hvei--J""o". to_ afdelfrrgu*var det gode, 
?t ""f"jali vi.tle blive forrieisen sldder så tre fasie iedte,,,*e, plus to melingsbestyrels,er. Forslaget biew vecitaget 

"
_,indvldere blev det ,.åt*iJ, t at købe nÅc.ercte
?å.fl*"r. en krone for ;;;" sang cle blive:, L)

opret't e e1-r- ]:c-,'-eGbe : ty:ei s e rr_lusfcClloli o? lui.:c;, li-c. ^-^.,-. r:\
f --..Å -(\,?- -- ") :'''t*-\-1-r:- 

rL- -:"3 - cFsia... IL Ira i*e:['e j:æ::cer, T h:\reCbeStViudl- enr.ier f :i,a ;rve r af ie r o af d e _

1e tii ia:nehor-cet, cd'1ace ,epir-ieerii-rtet, -i-11 cti-i n3,-lcrGulene er be

Il:; "" ;"iå;l l 3',,1å 3,3I; i ; ; l #: " 
" ;. I3lr: ; ;i:,":;, ii:Lå.,iiål: :,;:H :, :Få 3iTxvar16 Ix... IrJ r...,. valgt .

s9t sldtsepungt paa clagsord'ener: ,,iev ?ai1e Esperse:r eksklucle.et af klrrbben, H;å* ff,.:'*å:"åj":;t;";t.:;;ll;åi;':*""fu,*,li: *å::::.;tt:* I måned.s:irre:::,
Ti1 blut takkede clirigenten Iiaj -srr.rroen fo:- god ro o, crcr.en og bragte kiubbe:
en hilsen fra DAr-Købårriåir"-råa";;;-';; 

sagde cndvrder.e: _.,1rr kå.n se, at ae;. 
",l:i*ff"3;";-ff:"å fil;*l; ?9 ies vir-Ensr= ;o, 

-tii*.,yr.-i<e 
incd .ic:es r;1ub. ,: , r: 

{'r-a slut dr:islnten cg .de l"**r*rJt. iie.lei:rne:."

Iglgg*$e blev val.,qt nå cn.\nar-,_,.r.o^*_, i'- 9:9y-y31g! å_ gg19r31i9: p 3g*:r §g3-:.

f ormand. paul
kas s erer Vagn
s ekre tær Erill

,J,

'' :.: flof,ITlri, Jo}]-aRn_e Thors ert'''kasserer rirgil=;;ål'
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'. I --.: 
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/er venter fjorten af krubbens litreputter otte dejlige d-age på Bornholm til
;;;-;;:-iirrio"r, er komi:ret i kontakt mecl ØSTEI{i'TARIE Idræts Foreni-ng, der trar

V"=;';';"'jå tii-"t være værter for et lilleputh,old med ledere i en uge til som1ner

l,-frejsen finder sted 1ørdag clen 4. ju1.i med Bornholmer-båden til R"ønne" Herfra
kører l.oldet viciere ti1 Østermarie med bus" Under optroldet vit Vigerslev-spil-
terrre blive privat indkvarteret hos Øste;'maries medlemreer. Der vil blive arrarr'
geret udflugter rundt på :or:iholnr for at se øens seværdig rederr 06 så skal- 1i1'
1eput.:ro1_det spille fodbolc-<amp mod ostermarie LF,
-i,t det bliver en deilig ferie- og foclboldturr ef der vist ingen tvivl olllr og

at Vigerslew SolcLtfub v:-t itl-verepræsenteret f int r ef også sikirert '

SLEV.S LILLEPUT-II'ODBOLDiIOLT- TIL SOItlilIOLM 
"

fil næste sommet' er det så rnen].ngen, at Østermarie ldræts Forenj-ng skal være

vore gæster med et 1i1leputlr.olcl l-er j- tiobr:ntra"\rn. 0g forhåbentlig bliver begge

klrrbbår så tilfredse, at samarbe jclet vi1 ilortsætte frernoverr

Ba iilf eputber, dcr er udtaget, er følScnde: Flerrming Gernsøe, Tommy C?rristen-
(1., i;ugo Peterser:., Frans Victei, Flemi::in6 Friis Lrrrsen, Per Buch, Jan l'lortensel
Johan r\iielsei1, Steifen I'Tieissol'1 , Steen iiiud.sen, Peter Anclersen, Ole Sørensen
og Kåre Petersen. So:n leder re jser Sven :inudsen med.

Tak til seniorpiterne
og træn eTen f or opmætk-
somhcd-en På rnin fødse1s-
c1-ag ' J ohanne ?hors err,

.leg talcker tillePut terne
iir drengerre s f orældre lil&rr-
ge Serlge for derr flotte
statr-rette, sorn det var rnig
en stor ære at IiIoCtaSe'

Denni s And-ers €la r

å^J

,' E'rF. DU tsETALT KCiiTIj'IG-$i\? ?

, i.TÅ rKKE I sÅ sx, AT FÅ DET

GJORT.

Kasserefefr.

CHR. I',IÅDStrN

skomagerme s t er
Pr j- sho llrrve j lt I

PRIMA IVIAT]TJIIALIIR

1. kl , ?Tbeide

YALBY

Leverandør ti]. V.Bn

SPORTSi4AGÅSIN
Toftegår'ds A1le L3

(under sØi1-erne)

TJ-f . YAlby 65o X

GUNNAR CAi?.LSEN

ISDNKRAI'I - 1{ØKKEI'IUDS'IYR

YIGDR.SLE\rVEJ L32_

vAlby 7 6 o9

P. RXMTOFT

TOBAK-VIN-3LÅD§ samt
PAPIIiVA;ltrR

lierdb';;å 
81 : ;li; 

vArbY

TIP SFCiI'.iÅNDLER

sTfri'T voRE ÅITNOI{CøR.DR E DE ST:J;}',1'1}p os
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vigerslevs kombinerecle 1i11epu'b- og circngei:o1d fik clen helt store oprrrråse,da ce don første uge i;.:arts måied o-ai på o, J"3iig tl.stlandstur.Turenr:'å1 var Leipzlgrog clet var en af lil-ubbens vonner,Tiaj Jørgensen, cler skaffde forbindelseh i stand. r,red en tysk ,!pionerorganisationrr,
Fredag cen 27.febau:.rrejste iroldLt fr a riovecibånegården orn aftenen og lø16morgen k1. 8 var vi i tserlin;tTer.var ophotd et par-ti;";;';;;;;;;1.:i,turengil: videre ti1 Leipzig.- vi blev h;ertårigt;:rodiaget af de t;,,ske ledere olværtsfolk og hver især blev priwat ind.kvarteret"såmne efternj-i.d.ag sarnt 

"r.=tS.formidclag var drengene ude t'-l- en gang 1et træning på ,,Der Stadion d.e,Freides. rl

Lej-pziger-rnessen blev bersøgt nandag forii:icldag, og her var i.leget at se på.on efterrniddagen spillcde vigerslei-hotaet den fårste fodboldkarno mod u 59Grundschulerr, og det blev tii en pærr sejr tir aanskein=";;";:i'"i"", z_otrtiralvleg.

og

'ridrigt 1ørdag morgen started,e vi hjemrejscn fra Leipzig.vi travde 1o {-::rerophold i 'Eerlinr o8 så både ,Bran.clenå*"3"i-i;";;;r;;;"=tendai,rm,stalin 411eflioIIl' Løadag aften :Hørte tc,3et atter lrå lerlin cg.sønd..rg forrniddag var viI(øberthavn.
Turen var en me8et stor oplevelse taT alle, dr.r var iaed..og at cleltagerne,sver drenge som^ledere,repræ9?.terecle vigerslev Eo1d.::1ub b-g dernied Danma:.kP.å en værdig måcle 1rar sråaeligt at konstate::e.og at vore tyske.værter også
;ffi::.dette, 

viser de ilange invitationer, soin hcldet havciå med hjem ti1_'r-
:------- : D.tH

--_ _:_ __-
TAG OG- \TIS LTDT IN IERES SE I

Gang på'gang ser''dran vore hold spil1e deros karnpe uden andrre tilskurere ergrås,purvene! iiet sætter lkke kamlhurnø:, et i vejret hos spillerne. og; hvor efordelen f . eks. wed ?rjenr:ebalte, irvis lkke een gicle r at ule jlige sig ud at,heppe irat e
D9t må lrære ganske naturli-gt, at l:ran, h.vis man ikke selv skal spillertagerud fof'at'se -kammeraterne.; Der er garanteret altid. plads pårt1ån€sid.ennbåd-e ti1 kairrraerater, far og rlor s.r-irt iie,].e d;r;;.i;. familie. og så er detoven i købet gratis! I endnu. '

Altså, kære venner, fincl ucl a.f lewornån næste kan:p spilles og kom så! HarI1an een 8ar1å været med, ia så kan man simpelthen ikLre undværc det.-
l:,.i ,rlolger .llenriksen:' passivt nedlem-aktiv tiJ-skuer,

er
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Eeldagsturen ti1 den'lil1e b]'I'RETZ§CH war også en af de stor.e oplevels\ri startecie tidligt tirsclag morgen fra Le i.p,zig og \rar i pretzsch iige tnok til at få -,iddagånaden. r Pretzsch war vi børne-irjemmet ,,Åd.olf Reichinsr! so? {'er, -- Iier biev også =p:-ri"t 
t.- 

L..*p ,roo ,rDyNA},Io.rr 
, pi.etzsc}r, og een spæncLencre kai:p gik yi6;erslev af mej sejren ned. z_r efter 1_o ved pauorrsd;'.ig besø$te vi d'en ctanske- stand p:,. "r.ssen, cs her blev wi begejstrettaget og.beværtet af de danske rorråtn:,:,,gsfo1k. c-:r aftenerr var vj_ til_ fbolclkamp på dct store stad j-on, der lian ri.r:.:;ic 1oo. ooo ffiun,,esker.Torsda,; spi-ilece vi clen siclste f',cdbolclkåmp r og cia r eciernc var *ed., tabteselvføl;e1is r,ied o'2! rkke et ondt ord. orr kasiu"or T;;;;;rif;år^""irr1ede

bJ-. a. den tyske h.ø j skole f or legemesi._u_lt*r.

t'
I
i

s å ska1 vi
RØDOVRE E VIGERSLEV

oTSCag Cen 2o. rra j k1 , 19 , co
på ilød.ovre s ban€ r R Ødovreve j,

-'T t'
;iitISRrpSr{Alrimp

. vrGtr§SLEV ?_ Ø "8,
t 1, sClag C.dri.:: t g i,; :-:: J kl , 1B , o opå I,-igers l errs bane , Valby i-
dræt spark.

DRE}iGtr.POKÅLI(ÅMP

t ii pokali<amp
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.i}._$.ry,rår en turne:'i,g- slutterrn?: *?r, en passende anledning til at gpre,rsta-tusrr, og hos ps h:r wi iråioig_rj_s *".i-åt gtæce os or_er. i,Iedens f-lere anc.rel<'lubber i- w'nterens Iøb ha-iått.t-;;*ik" nogre åf-aur*" hord fra turne-ringen' k:'lrr vi g1æde os ott.r-o-.r, staciig tilgang af spj-11ere i alle aldc:rs-:rlass€E' Øget^titgangiar-spitlere b;;;å*, bedrå træningsmulighecler og ciet

;:tf:".11.r,*:rå,iiii."'* _ så det å, a.o, ri.stige vej det sår.
;";;;,";;;**nd. ?i1næste vinter har vi sitiert flere r.oiJ-i turneringerne end i år, så det eret stort problere' r'r'anåråra 

"" *ai,,åiaen o.et rrarie-hold, så clet koster osnange point at ri:angle ai"t" spi11ere.- De rorredrecie træni-ngsmuli6.1ederliser qrg allerede i u"r,*"r, id.et vi fra 1.maj træner så,ed.es:
,pEt'If ORIS mand.ag & t orsCat kl , ZI-ZL

Ilenl-te træning
cg" rjted ri_gtfgo
det er hver

I,4§qe_ nrand ag &
t::e8ar Y*ÅFy-J$æperk. r)etmare - Træ*ingen æne er
TIR iDÅG kl . 19- Lg ,3o og
TO_.SD_\.G kl , 1g_Lgråo,

torsdag kl .Lg*Za,
er bane r i normal s t øTT* 1s efl.yttet ti1 Årholm skole ;g

vEL I'iØllT Tr;, unirl{DØR* -TR,ENr}IGEN .

J.T.

DER MÅ GØRES NOGET N u 3ll
Den er gal med vortden. I)et er ikrr: det
Seni-oerne
mer.Aksel
,?1ed Cem.

senj_or-f odboldholC, - De får de n eneråt de tabef n'men det er clf-rene, d.e

,:

sæk efter den år1.-
taber meclI

såf rent vi trækkcr vort s en lorholdat "p-*lr e turneringe.r- i*r;t;]t rrens cn , k;:-n vi ikke cl;lt age me d n ogera
rayn8dorrrsholdr så det meå at traekke
1..;;r n I e n Løsni-ng..

er s e 1v de 1vi s ud.er:" skyldOlsen har kendt spil_lerneiierfor ha-r det væråt svært

. Træningen har ltgget i for Løse rå.rr-fo* godt og været fol tneg;*; ;;;.;;;-for Aksel at få resultater,
af tu'n eringu= n r f år^. urltfd,ornsho lden e 1 cvhar v j- ikke e t ;s snl orho Id t i 1 næs t;e s&_hol-cl i KBU-tllrneringen, herler i-kkeh.olcl€trsom cler irar været tale offir er

idvad on bestyrelsen så sig om efter en }.åndfast trænei., som'åpillerne ikkeknndte og clerfor travde i:-åt respeti io, ? Aksel olsgn. eg jo forma.ncr for
iiiå:;:il3:'itsff":s"lri.*;1""""åu å' r,,*loe*a;å,,a",. r..å r,å,,-*.o stort
'-jeg'hved so4t' "I do,t kan- være meget svært at finde en senir-trænero Menmanden s k'a 1 'findes. Klubbens-eksistens utåi--åg farder :ned rra:a, For
lJ':t er e, kendt sa8r at klubben ikke har r,rid.leg til at betale en trænerkrverl;en 5o e11er fåå tro.r*, om måneden.l..{en havde vi det, vil1e det værelettere at fincle t:r.am. joÅ' *a *å il;;;;; skaff,es!Jeg kender cen først;, åer.vit årr8"i-i kroner åm måneden til hjælp tj.]. enseniortrænerr oJ så må d:l t*1e-i;;"i".r* oirgave at finde.de mJn*esker,dereri sband til at give lidt ti1 'fordi-au 

har*irrt"resse i klubben" l{en det'bedste wj-11e være, om vi' kunne finde manden, cler ville udføre arbejdet gra*tis ligesom de arråru ledere i klubben gøq det. , i

$år dlss* 11'::I 1æses, er træneren måske allereåe fundet. Men er han ikkedet, sÅ cølr ooe lrocp.i' ll u I --

å{å+*p:**tt gg
kan efherr.{-e s
rnan d J otranne

glemte t i n g. og. s a S e rho s hånd b oldaf de l irrgens f or _,
Thors err. , Vi rge r s 1evå t ræd.e ZL ,

't

+'

Red.
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liluobens ineddelelsesskab er nu op-
s at ig,rn ef t er e t par riråned.ers ira-use i winter. I):t står ti1 venstre
i'or kiosken, i{eldbovej Z, og }rer
kan man al t id. holde s ig ori ent ere t .

u'cr er uc.sigt ti1 en pinsetu.r til
Ye iibæk f or klubb erls cne ,c.ren geho ld .
{i har f åe t t illacle 1s e t 11 at s lå
teit op vec vcclb:;ek tsoldr{lubs klub-
lius .

-- .- DeJ-**rra.r"^ en--deiiig ",-f,"o-s t,-ktruleb(>rr
iecldt i Ros s ini ' langf redag den 27 .
Der \rar rilange meili-rr:slcer og i:,øj steilr-
ning hele aftenerr, Lystspillet fik
stor succes, og det efterfø1 ..3end.e
bal varede tii ;i].okken Zl
o,gså økorlomj-sk var festen i rLcssini
en gevins t f or <luh.ben, s å vi_ kan

. s,tadig till-aie os at slge 3 ttvi for-
står at festc i Vi,r3'erslev 3old.kllrb.tf

l? lt l? tl ll ll tl tt ll tt tt tt !! tt tt tt tt tt n il ?? n.n.il !t n rt n n lt tt il ti n n t? n

?AMP;FpNI91 BLEV aqg
T)i:" icluhoher:]. ilroclt og måned.s bltd.e t Tra DAr , Lvar cler s t or glæd€ . D &r?ter'r:r-e s l_ . lio l_cl ver 1blevet nr. 2. iføLge sti-llingerr, F{en z
s en ere bl ev de t opi{l are t , at DAr havcle 3regnet forkert, o8: At ViEerslcv ilkunil 4ver blevet nr, 4lDet var dog også et 5pænt re su.l t at . F Dame juni or bl ev n r , 6
9 af 9 leold rned en s pigcrne blev w , 5 Zaf t h.o ld ,r,ed 9 po int f or E ka::rpe . B
-;g trer er så d.en rj-gtige slutstilling 9i s en i or B-rækken t

aaa

KOI'IKUR.;IENC E - KOr:TI(IJI? .:rCIl C E å

vrGIl ,f;SLEVr

D=r f ore llgger endnu int e t f as t om
f odbc lal- junioern"e s tyskland.s tur t ij-
s ornmer . vigers lev liggcr i kontakt
mec i'a j i ørgenseir, Gur opirclder s ig
§ olx lærer på e t oørneir j e-tr i pr etz,s ch
i '.1s t tys-<land. *Ian skri-ver , et h.an
1ænge irar arbejcet på vcres turercenr
at tilladclsen fra tti)-nanos,t hovecl-
be s t)-rL., 1s e end.nu ili;.-e f ore 1ig licr r -
i"'Ie:-;. -lå snart d.er er ]lytr får-ju.nio-
ernc besked.
sønda.g den 24,maj afhclcer Roskilde
et s t ort han.cbolcls tæ.i,-r1e , --lub 3en er
inviterct og d.elta8er:ncd et d.acre-
seniorhold.
ØsTE3i'iÅ:trE rdræt s Foreni-rlg, s cm vi ,V
sonmer skal bcsØge .ne'i et lillepr-lt-
1:,o1d r sp ØTger om vi kan få L5 1i11e-
plr.tter og tre ledere indkvarteret i
dei:. før'ste uge i au.gl;.st, Interess€ro-
de bede s ringe t il Sven Knucls e n t lf ,
)a 3o 29.
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BZol6t-L6
.sCIi.,ID;titBRO B 4 2 214-24
.YIG3-ISLEV E 5 o 3 4o-Zz
.FREI,IAD V. 8 3 o 5 ZL-38
.rciiøYArt B 2 I 5 2g-56
.TCNO B 2 1 5 L3-&g
.SjTORTY 8 2 o 6 ZT-ZZ
.IK L\Zc B 1 o 7 2-22
VanJ-øse ucl-gået.
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KÅ},i DU TEGiIE 3T NYT TiL 3LÅ}ET
Vigerslew-b1-ad.et trænger ti1 nyt hovede! Forandriyrg fryderr og da vl godtlrunno'tænkr: os et ancict hovece ti1 bladet, udskri-ver vi hervcd en.t--onkur-rence blandt ned1,:nr:rerne, lM,l KAN TlGliX ET A..,TUELT OG pÆl"TT;{CVEDJ TIL }fED_LD}.{SBLÅDET ?
Hovedet sltal incLeholde klubbens ri,avnrevt.årsta1let for stiftelsen (aet vartg56) el1er r-nåske k]-ubrnærket i nindrJ-forrrrat. ;ier er noget at gå i gang medfor dern, de:. kan lide at bruge fantasien. o--

Forslag afleweres ti1 redaktøren hurtigst reu]-igt og helst inden 1.august,Fornanden. ] ar udlovet en mindre præ;rie til tegi.erei af cLet hoved.e, d.er vilb1ive anvendt på reeclletrsblaciet.
Og se så at kom i irrigl

Ansvarsiravende re d.ak t ør : ilenni s
Duplikeri-ng : Vigers le\r-tryk,
Næste nurflmer agtes udsenrit ca.1o
senest den 25. juli L959.
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L2, fI F Valby.
ti1 redakt,øren
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