
*i;b llft tJrf;HE HUilfiS
YTLilEHÅfi§SrOE ?5-}
lebS r#BtilJ*vil rr

VIGERSLEV

l:9,
ETHGMBSLINY

BOIrI)fr(Yruffi

7. årgang

X
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Nr. 4

Bfterårsturnering:en
r968
7 . senior:

18/8 kl. 10.00 Valby: Vebro
24/8 kl. 15.30 Valby: Bispebjerg
l/9 kl. 8.15 Valby: AIK
7 /9 kl. 15.30 Valby: Trekanten

l4/9 kt. 15.30 F ælledparken: Borup
28/g kl. 15.00 valby: IJnion
6/10 kl. 8.15 Vatby: Politiet

20 /10 kl. 10.00 Kløvermarken: Hakoah
27 /10 kl. 10.00 valby: viktoria

2. senior :

1g/g kl. g. 15
25/B kl. 10.00
r/e kI.8.15
7 /g kl. 15.30

t4l9 kt. 15.30
2t/g kl. 15.15

ø/ t0 kl. 8.15
12/r0 kl. 15.15
20/t0 kl. 8.15
26/10 kl. 14.45

7 . gnglinge:

Valby: Posten
Lersøparken: Stefan b
Valby: Pioneren
Ryparken: Ryvang
Valby: Hekla
Fælledparken: Borup
Valby: Vebro
Grønnemose: Velo
Valby: Frederiksholm b
Valby: AIK

l5/9 kl. 8.15
2g/9 kl. 10.00
6/ t0 kl. 11.45

20/ l0 kl. L1.45
27 / l0 kl. 10.00

iunior:
24/8 kl. 17.15
31/8 kl. 77 .15g/9 kI. 8.45
L4/9 kl. t7.15
22/9 kl. 8.45
5/10 kl. 15.15

13/10 kl. 10.00
20 /10 kl. 10.00

d; enge:

18/8 kl. 8.45
25/g kl. 8.45
31/8 kl. 17 .15

7 /9 kl. 16.00
l5/g kl. 10.00
2l /g kl. 17.00
2g/9 kl. 15.30
5/ 10 kl. 16,15

L2/10 kl. 16.00

drenge:

18/8 kl. 10.00
2518 kI.8.45
3u8 kl. 17.15

7 /g kl. 17.15
2r/9 kl. 17.00

Valby: AIK
Valby: Stadion
Fælledparken: Viktoria
Genforeningspl.: Union
Valby: Hakoah

Kløvermarken: Sylvia
Valby: Sundby
Valby: Frederiksholm
Lersøparken: Bispebjerg
Valby: Fremad Valby
Kløvermarken: Standard
Valby: Dragør
Fælledparken: Borup

Valby: Dalgas
Sundby: Olympia
Valby: F rederiksholm
Kløvermarken: Sylvia
Valby: Borup
Valby: Union
Sundby: Sundby
Valby: Valby
Kløvermarken: Standard

Valby: Dalgas
Sundby: Olympia
Valby: Frederiksholm
Kløvermarken: Sylvia
Valby: Union

7.

-t
lo

I

18/8 kl. 10.00 Lersøparken: Bispebjerg
24/8 kl. 15.30 Valby: Skjold
l/9 kl. 10.00 Ryparken: Ryvang

Valhy Sportsmagasin
Fodbold
Håndbold
Tennis
Bordtennir
Badrninton

Rabat ttl
klfibtst dfunur!

Toltogårdr Alle 13 . Ttl. UA 65Ox
(urdcr Srllrrnc)



Tobak - Vin €/ Spirituoso

Alle dag- og uggblade

Tipsforhand Ier Hugo Jespersen

Heldbovei 2 - TII. 30 92 63

zs/g kl. lb.Bo
s/ to kr. 16.1b

12/ ro kl. 16.00

7 . lilleput:
t s/s kl. 1 1 .15
z+/g kl. r7.rb

t /g kl. 1 1.1b
I /g kl. 17.lb

zt/g kl. 17.00
zglg kl. 1o.oo
s/ to kl. 16.15

rslto kr. 1o.oo

Sundby: Sundby
Valby: Valby
Kløvermarken: Standard

Valby: AIK
Valby: Olympia
Fælledparken: Viktoria
Valby: Vestia
Sundby: Trekanten
Valby: Borup
Jessensvej: Mariendal
Valby: Hakoah

Borup ..... ...o o..... .o... o.....
Union ..... .........o o... r..o...
Vebro ........ r.. t..............

7. gnglinge:

Vigerslev ..... .o.r.. .......o. o ..
Stadion ... o. !... o........r.....
RyVang ... or.ro.........r......
Bispebjerg . .. .... .. .. ... o.......
AIK . . . . . . . o . . r . o . . . t . . t . . . . . . .

Union ... ...... o.............. o o

Skjold ..r r....o......... or.....
Viktoria ... ro... !.. .. o......... .

HakOah ......... oo.. or...o.o...

gk. 6gk. 6
9k. 3

p.
p.
p.

10 k. 20 p.
10 k. 18 p.
10 k. 17 p.
11 k. 14 p.
11 k. 13 p.
11 k. 12 p.
11 k. 11 p.
11k. 7 p.
11 k. 4 p.

9 k. 14 p,
9k. 13p.
9k. 13p.
9k. 10p.
9k. 9p.
9k. 8p.
9k. 7 p.
9k. 6p.
9k. 5p.
9k. 5p.

Yng:lingleno og: drengene
i toppon
7. seniot, A-rækken:

AIK k. 14
Bispebjerg k.

k.
k.
k.
k.
k.

T4
11
10
10
I
7

I
I
I
I
I
I
I

Mariendal . . o . o .. .... o o .r.. .... o trukkgt
Piongren . . . . r . . . ., . o . r . . o . o . . r . trukket

7 . drenge:

Trekanten ............... o... ...
Hakoah ............. o.r....... o

Politiet . o. o. . r.. .. o. o. o ...'. o. .. .

Viktoria . .. o. o. r . .. .... o o.. o r.. .

Vigerslev o o.. t o.................

Vigerslev ..... ....... . .o r.......
Standard ..... .. o... o. r.... o... o

Sylvia o.. o. o.'... o.......o.....
p. BOfUp ...... o......... o r.. r.....
p. Ftredgriksholm . . . . . . . . . . . . . . . . . .

p. Valby . . . . . . . o . o . . . . . . . , . . . . . . . t

p. DalgaS .......o.....o.r..o.......
p. Sundby ........................
p. Olympia . .. o.'.. .. o. .. .. . r . . . .. .

p. UniOn ............t.o...r.o....

Vigerslev afdcling

Vigerslevvej 137

30 38 11

ER TIL

LANDMANDSBANKEN



1 . lilleput:
Olympia
Vigerslev
Trekanten
AIK
Mariendal
Viktoria ... ...... .. .. o..........
Vestia
Borup ..o o..... o..o... !. r... o..
Hakoah

2. senior:

RyVang ......... o.o....... o....
AIK ..... ........ o. r...........
Pioneren .......................
Politiet ... ...... r. o.............
Borup ..r........oo....r..r....
Stefan b .......................
Posten .........................
Vigerslev ..... ......... .........
Hekla ..... .... .................
Frederiksholm b . . . . . . . . . . . . . . . .

Vebro ...r o........ .............
Velo ........o..o...............

7 . iunior:
Sundby . ....... o...............
Vigerslgv ... ......... r..........
Sylvia .........................
Fremad Valby ... .... . . ....... . .

Bisp&jg*g ..... . r....,. ro. i.....
Dfagøf ... ...... ...... . .. o......
Frgderiksholm . . . . . . . . . . . . . . . . . o

Standard .......................
Borup ...o..............o......

2. drenge:

12 k. 22 p.
12 k. 20 p.
L2 k. 18 p.
12 k. 18 p.
12 k. 13 p.
12 k. 12 p.
12 k. 11 p.
12 k. 11 p.
12 k. 9p.
12 k. 4 p.
12 k. 3 p.
12 k. 3p.

8 k. 14 p.
8k. 12 p.
8 k. 11 p.
8k. 9p.
8k. 7 p.
8k. 6p.
8k. 6p.
8k. 5p.
8k. 0p.

Sylvia ......................... g k. 18 p.
Standard .....................o. g k. 12 p.
S_yndby ........................ g k. lZ p.
Yige_rslgv . . . .. .. . . . . . . . .. . . .. .. . g k. 1l b.
Frederiksholm .................. g k. g p.
Valby .......................... g k. g b.
IJunion ......................... g k. g p.
Olympia ..o.................... g,k. 8 p.
f)algas .......................o. I k. 0 p.
Borup ...............o.... ... trukket .. 2 p.

Stillingerne er efter afslutning af forårsturne-
ringen iføIge KBIIs cirkulære pr. 1. juli. Yng-
Iingene og 1. dreng e fører fint i deres række. Det
bliver spændende, om de kan holde 1. pladsen
sæsonene ud. 1. junior og Iilleputterne er hver på
en flot andenplads, og kan nå at komme helt i
toppen i løbet af efterårsturneringen. Desværre
har vi måtte trække 2. junior på grund af mang-
Iende tilslutning. - Men alt i alt har vi opnået til-
fredsstillende fine resultater i ungdomsafdelin-
gen i første halvdel af sæsonen.

a aaaaaa oa aat aa ao aa ca aa.

a aa oaat aa aa aaaaaaaaa oa a

8k. 16gk. 14
8k. 12gk. g

8k. g

8k. 7
8k. 4
8k. 2
8k. 1

VIGERSLEVBILEN

'30 15 1l

det er os med de gule skilte

40 vogne dag og nat

Vigerslev
Kødforsyning

Kød - Flæsk - Pålæg - Fierkræ

Vigerslevvej 150

vA 80 66

Kurts Farvehandel
FarverrTapeterrLinolium

lsenkram

Vigerslev AIle 168
Ttf. vA 3744

Fodboldstøvler
gummisko & støvler
i rtort udvalg

VIGERSLEV SKO
Vigerslewej 1|52

Reparatloncr udf. på eget værksted fra dag til dag

FOTO

-

KINO

SPECIALFORRETNING
Toftegårds Alle I
vA 6422

Tocob's

oJuanett«
Toftegårds Alle 10

VA IO8I7

Smart tøi for kvinder

Aktivt medlem af
Vigerslev Boldklub
Johnny Jensen

STøT VORE A}INONCøNEPI



I. holdet rmanglerP points
I seniorafdelingen har forårssæsonen med hen-

lyn til resultater og placeringen ikke været til-
fredsstillende: 1. holdet er nr. 7 ud af 10 hold
og 2. holdet nr. 8 af lz hold. Det burde nok være
bedre med det spillermateriale, vi råder over.

1. holdet har ganske vist besejret nr. 1 AIK
med hele 5-1 og nr. 2 i rækken med z-1, men til
gengæld sat points til mod lavere placerede hold
som f. eks. til Vebro og Borup, så vi er fjerde-
sidst, hvilket ikke er betryggende, når de trb sid-
ste hold rykker ned i B-raekken.

vi har bragt KBUs stillinger her i bladet, men
laTm_enlignet med vor egen opgØrelse mangler
1. holdet to points. Efter vort regnskab hai vi
besejret AIK 5-1, Bispebjerg 2-l og lJnion B-1
!3Tt uafgjort mod Hakoah Z-2, Politiet 0-0 og
vebro 1-1. Det giver g points, men vi har i KBII
stillingen kun fået 7I

Formentlig bare en skrivefejl, men det kan og-
så være fratagelse af to points i en vunden kam[.
Som omtalt i sidste nummer af bladet, benyttede
klubben nemlig den samme spiller i Låd" 

" 
1. og

2. holdets første turneringskamp i år. z. holdeti
\?*p blev erklæret for tabt, og pointet frataget
Vigerslev. Men har vi også mistet pointene for
1. holdets første kamp i år? Det var mod Llnion
på Genforeningspladsen, og vi vandt B-1. Det
står ikke tydeligt angivet i turneringsreglemen-
tet, om begge hold (1. og 2.) taber pointene, men
6n af kampene, nemlig den første, var den på-
gæIdende spiller berettiget til at spille. Og det var
1. holdets kamp mod Union.
_ U., 2 points mangler vi i 1. holdets stilling, og
de kan blive meget betydningsfulde. Men aet ei
måske bare en regne- eller skrivefejl? Red.

Prøver til:
feCheXd.teknik mærhet

Drengenes træner Hans Petersen har været på
DBtIs trænerkursus 1 og har fået en masse nye
ideer og impulser at arbejde rned. En af de ting,
som blev gennemgået, var prØverne til teknik-
mærket, som kan erhverves af alle i alderen 10-18
år efter aflæggelse af prØve. Mærket findes i
bronce, sølv og guld og skal erhverves i nævnte
rækkefølge.

Hans Petersen begynder efteråret med et godt
initiativ, idet han lægger drengeafdelingens træ-
ningsprogram til rette med henblik på træning
til teknik-mærket. Ved træningsaftenerne kan
drengene afprøve de 7 øvelser, der kræve-s for at
få broncemærket, og i Iøbet af efteråret vil Hans
Petersen arrangere prØver, der skal kontrolleres
af 2 medlemmer over 16 år fra klubben, hvoraf
den ene kontrollant skal være bestyrelsesmedlem.

Prøverne kan aflægges valgfrit i støvler eller
sko. Mærkets pris er kr. 2,50. Et godt initiativ,
som formentlig ved hjælp af trænerne breder sig
til de øvrige ungdomsafdelinger.

Prøue nr. 7 : Indersidesparlc mellem 2 pinde på
6 meters afstand. 7 5 cm afstand mellem pindene.

5 spark med hver fod. Bolden må berøre pinde-
re-, men sparket skal være så hårdt, at bolden går
mindst 6 meter på modsat side af pindene.

Bronce 6 træffere - sølv 8 - guld g.

Prøue nr. 6: Head øuelse. Bolden heades, uden
at den berører''anden kropsdel. Ved øvelsens be-
gyndelse vippes bolden op med foden, hvorefter
der heades. Efter øvelsen skal bolden lægges død.

Bronce 5 gange - sølv 10 - guld 2b.

Til broncemærket kræves aflæggelse af prøver-
rro l-7, til sølvmærket 1-8 og til guldmærliet 1-9.
vi har bragt 2 af prØverne. De øvrige bringes i
næste nummer af medlemsbladet, der udkom-
mer i begyndelsen af oktober.

En tak til bestyrelse og medlemmer for udvist
opmærksomhed under min sygdom.

Suend Rasmussen.
*

vi takker for opmærksomheden ved vort bryl-
lup. Karen og Bent Rasmussen.

*
Næste nummer af bladet kommer ca. 1. okto-

ber. Stof sendes til Dennis Andersen, Danhaven
29, senest den 15. september.

*
Trænilsen er begyndt i valby Idrætspark på

samme dage og tider som i forårssæsonen.

IDrenrg:eny*
Først et kort tilbageblik. Den forløbne sæson

er gået fint, som det også fremgår af stillingerne,
som står andetsteds i bladet. Vi skal lige nævne,
at 1. drenge har deltaget i Roskilde KF IIMs som-
merstævne, og blev her pokalvinder ved at slå
Hedehusene i finalen med 7 mål mod b, ordinær
spilletid 5-5 og 2-0 i omkampen, og vi ønsker
til lykke med resultatet.

I den kommende efterårssæson har vi meget at
se hen til. Vi skal prØve, hvor mange af jer der
kan tage DBIIs fodboldteknikermærke i bronce,
og dette vil vi opØve ea. 15 minutter efter hver
træningsaften, for så om et par måneder at gå
op til prØven, hvor der så skulle være mange,
der kan opnå broncemærket.

Når jeg siger 15 minutter efter hver trænings-
aften, er det, fordi træningen slutter, som den
plejer, ved ea. 18.30-tiden, og dertil lægges 1b
minutter. Det vil altså sige, at vi kommer senere
hjem, end vi plejer. (Til orientering for foræl-
drene) .

Vi skal også til Berlin med 14 drenge, og det
bliver ternmelig sikkert fra mandag den 14. ok-
tober om morgenen og hjemkomst søndag aften
den 20. oktober. Det vil der blive talt nærmere
om med de af jer, der skal deltage på turen.

Den første træningsaften, hvor vi alle sammen
skulle være samlet, tirsdag den 13. august, bli-
ver der holdt spillermøde efter træning€r, ellers
starter vi allerede den 30. juli for dem, der er
kommet hjem fra ferie, og mødetidspunktet er
som sædvanlig kl. 17.15 pr.

Vel mødt! Hans Petersen..",
t - _ 

: ,i

Aronlofl . TelI. ,a æ 0l


