
tient 20-6 - 3,33 Her har B I903 li-T
- 2,14, mens Frem får lB-l | - 1,64. b)
bedste indbyrdes målkvotient 3-2 =
I ,5 . Her har B 1903 5-4 - I mens
Frem får 3-4 - 0,75 c) bedste samle-
de målforskel med 14, hvor Bl9O3 får
B, mens Frem får 7 d) bedste indbyr-
des målforskel med plus I , B 1903 har
0 og Frem har minus l. e) bedste åh-
tal samlet scorede mål med 20, hvor
Frem får I B, mens B 1903 får li.
Eneste parameter, hvo r 893 ikke er
bedst, er indbyrdes antal scorede måI,
hvor B1903 har 5, mens B93 og Frem
hver har 3. På dette grundlag er det
hævet over enhver tvivl , at 893 er su-

verænt bedst, når vi går ned i detaljer-
ne, mens B 1903 er en klar to'er, mens
Frem dermed også er sikker nr.3

Skulle man i dag være i tvivl om B93's
værdige krav på denne hidtil uafgjor-
te titel, så er det en kendsgerning, at
893 var klart stærkeste mandskab i

perioden I 927 5, hvo r 893 erobrede
5 af sine i alt 9 DM-titler på de tider
var det næsten et krav, at 

man 

havde
A-landsholdsstatus, hvis man ville
gøre sig håb om at komme på B93s
t hold I den periode, hvor Danmark
kun spillede 4 landskampe pr. år, var
893 derfor repræsenteret på
A-landsholdet, med bl.a . Fritz Tarp

(44 A-landskampe), Svend Iensen
(41), Michael nohde (40), Poul Jensen
(30), Anthon 

Olsen 

(16), Poul Zølck
(1 1), Svend Petersen (5), Helge Scharff
(l ) oe Einar H Hansen (1). Alle de ni
nævnte var med i den uafgiorte turne-
ring i 1927 /28. Og understreger at det
var et super-klassemandskab, der ud-
gjorde B93s hold i 1927/28 Var det
ikke 

på 

tide, her næsten B0 år efter, at
DBU rådede bod på den forsvundne
DM-titel, og udråbte 893 som DM-
vinder 1927/28 ?? Dette vil B1903 og
Frem næppe have væsentlige argu-menter 

imod, vel ??

..oså fik de skam ooså
et ungddmshold...

Vigerslev Boldklub fik tilgang af et kuld ynglinge som forhåbentlig kan skabe nye tider i klubben.

> AF NIELS RASMUSSEN

Godt nok spiller I holdet kun i serie
3, og resultaterne har ikke iust været
prangende i denne sæson. Men der
sker skam mange gode og positive
ting i Vigerslev Boldklub.
For et par år siden rundede klubben
de 50 år Uden en ungdomsafdeling så

det 1o ikke for godt ud, men siden er
der sket ting og sager
- Via en af seniorspillerne, der havde
en sØn, som sammen med sine kam-
merater godt ville i gang med at spil-
le fodbold, fik vi et ynglingehold i år
Der er nogle dispensationer og nogle

luniorspillere med på holdet, og så

hænger det hele sammen. Det synes
vi selvfølgelig er meget positivt, og
når 75 procent af spillerne rykker op
som seniorer til årsskiftet håber vi, at
de har lyst til at blive, så de minimum
kan gå ind og spille på vores 2. hold,
siger klubformand Per Green
Vigerslev er klubben med de mange
kvadratmeter klubhus og de få med-
lemmer. Men hvis man kunne skaffe
ledere ville det nok se helt anderledes
ud.

For i naboklubben Hvidovre IF er der
trængsel og ventelister, og så ville det
måske være smart at nogle af drenge-

ne spillede i Vigerslev, så de kunne
komme i aktion. Men når lederne nu
en gang ikke er der, falder den id6 til
jorden
- Vi har en ide om at vi gerne vil gøre
det rigtig attraktivt for de unge at
komme i klubben Ynglingespillerne
har selv fået en nØgle til klubhuset, så

de kan komme og gå som de vil, og de
fungerer fremragende. Måske fordi
ynglingetræneren er far til en af spil-
lerne, siger Per Green.
Der er planer om poolbillard, bordfod-
bold og bordtennis i klubhuset
- Vi havde lige en repræsentant for et
firma forbi. Udgiften ville blive på
14 000 kr , og det er mange penge for
os, så nu skal ieg til at sØge nogle
fonde i håbet om, at vi kan skaffe de
penge. Det er jo bedre at de unge mØ-
des i klubhuset end ikke at have noget
at tage sig til, siger formanden.
Ungdomsholdet er ikke det eneste
positive nyt fra klubben ved
Rosenhaven.

Tidligere har der været frygt for at
Københavns Energi, som ejer grun-
den, selv skulle bruge arealet. Med et
års varsel skulle Vigerslev Boldklub
så forlade grunden At de gerne måt-

te tage klubhuset med sig var en stak-
ket trøst.
- Men nu har vi faktisk fået lovning
på at vi minimum kan blive her til
2008 Det betyder så, at vi vil gå i gang
med at få lavet en 7 mandsbane på
arealet uden for klubhuset Ellers spil-
ler vi jo ovre i Valby Idrætspark, men
det er bedst for vores identitet, hvis vi
har en bane så tæt på, siger per

Green.

Selve klubhuset fremstår efter en
grundig omgang svingen med maler-
penslerne, en fredag-lørdag for nylig,
langt mere indbydende end længe.
- Vi var en lille halv snes stykker, der
mødtes, og formålet var bl.a også at
det skulle blive mere attraktivt for de
unge at komme i klubben, siger Per
Green.
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