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Jernholdet mod toppen
Den, der endnu ikke har været ude for at se

, Jernholdet «, også kaldet 3.-holdet, spille, har
noget tilgode. Dette hold har simpelthen alt, hvad
et fodboldhold kan indeholde: Klubbens ældste
samt klubbens yngste seniorspillere på samme
r, DId, nogle af hlubbens bedste, men sarntidig mest
utrænede spillere, en lynhurtig wing og en noget
Iangsommere. De .siges, at han er så ,langsom, at
han kan nå at tænke sig om 3 gange inden han
afleverer.

Og så er næsten hele forsvaret nyoprykkede
ynglingespillere, som skal vænnes til seniorfod-
bold på en morsom måde, og samtidig blive vant
til de knubs, som seniorfodbold kan give. Indtil
nu er det dog kun gået ud over modstanderne.

I{oldet ledes af Svend I(nudsen, der dygtigt
dirigerer sine medspillere med venlige tilråb kam-
pen ige,nnem. IJtroligt, at han også har luft til at
løbe.

Jernholdet spillede ingen træningskampe, da
turneringen jo gerne skulle gennemfØres. i\Ien
de første resultater ser lovende ud:

Vigerslevs mål nævnt først:
Tingbjetg . . . . . . . . . . . . 10-0
VeIo .......o.......... 4-0
Posten .....,....r.... . 6-8
Borup .....i.......... 4-4
A.r.K. 5-1
Heimdal . ., . . . . . . . . . . . 1-1

Da redaktionen sluttede, havde Vigerslev 10
points for 6 kampe. AIK 7 points for 5 kampe og
Heimdal 9 points for 5 kampe.

Grunden til successen ? J a, onde tunger påstår,
at 1. og 2. holdet først bliver sammensat, når
Svend Knudsen har taget de spillere, han har
brug for til Jernholdet. Men man skal vel ikke tro
på alt, hvad man hører i omklædningsrummet.

Genera,lforsamling
Grundet turneringskampe er datoen for gene-

ralforsamlingen flyttet til: onsdag den 78. iuni
kl. 19,30 i Valbg ldrætspark.

Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Protokotr og
beretning. 3. Regnskab. 4. Indkomne forslag. 5.
Valg ,og 6. Eventuelt.

På valg er formand Mogens Jørgensen, sekretær
Kaj Terkelsen og ungdomsformand Leif Ander-
serl. På sidste generaHbrsamling meddelte Mq3ens
Jørgensen, at han kun kunne bestride formands-
posien indtil denne generalforsamling, så en, ny
formand skal væIges.

F'orslag skal senest 8 dage før generalforsam-
lingen sendes til Mogens Jørgensen, Kongshaven
12,2500 Valby. På gensyn onsdag den 18.
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Bestgtel'sen.

Itlub nyt
* Til lykke med datteren, Britta og Dennis. §n-

delig en nærkaffip, der gav resultat, men eet
skal I vide: vi mangler drenge i klubb_en.

U ngdomsf ormanden.

Klubben forsøger at arrangere weekendtur til
Strøby Egede for et seniorhold. Det bliver i
juli måned, og der afholdes pokalturnering for
seniorhold. Nærmere meddelelse til træningen.

Det er lørdag den 28. juni at Vigerslevholdet,
der skal til Spanien, mødes kl. 17,00 i Kastrup
Lufthavns afgangshal. Holdet er i København
igen søndag den 13. juli kl. ca. 05,00.

Indsendt til redaktionen: »Et gammelt minde:
Der går en schæferhhund i Valby Idrætspark

Fodbold
Håndbold
Tennis
Bordtennis
Badminton

Rabat til
kltbfritt nrdltmnrer!
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Tobøk - Vin €, Spirituoso

AIIe dag- og ugeblade' 
Tipsforhandler Hugo Jespersen
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og leder efter en lygtepæl til at lette benet op
af«. Har det noget med fodbold at gøre? Vi
venter spændt på pointet.

Vigerslev ude af pokalturneringen. Klubbens
kampe i dette års pokalturnering blev alle tabt
i første omgang. Resultaterne, med Vigerslevs
få måI nævnt først: senior: B. 1950 0-5, ju-
nior: F.B. 0-4, drenge: Standard 0-9 og lille-
putter: frremad Amager 1-5.

Lilteputterne ligger i toppen af deres turne-
ring. Dog er det kedeligt, at 2 ktubber har måt-
tet trække holdet. Men vore putter har vundet
alle kampe, undtagen en: Bispebietg 2-0,
Heimdal 16-0, H.B. 0-3, AIK 4-3, Hakoah
5-0 og Vestia samt Trekanten vundet uden
kamp. Vigerslev ligger i toppen, sammen med
AIK.

[. holdet
har-i forålsturneringen spillet nogle fine kampe.
Det har betydet gode resultater i de første turne-
ringskampe, og sammenholdet har været ualmin-
deligt godt, siger træner Mogens Jørgensen. De
første resultater, med Vigerslev nævnt først:

AIK

I)reng:ene spillede i pinserr
Lørdag den 24. maj var drengeholdet til pinse-

stævne i Gladsakse. Undertegnede fik ved en tele-
fonopringning til den arrangerende klub, at vide,
at drengene ikke måtte være ældre end fra 1. aug.
1955, men da programmet kom viste det sig, a[
de måtte være et år ældre. Vi havde imidlertid ret-
tet os efter første dato, da vi gav drengene be-
sked, så det var et meget ungt hold vi stillede med
i forhold til de andre hold. Men vi gik til den i det
gode vejr.

I den førse kamp mod Gladsakse førte vi 1-0,
men i anden halvleg to c'rlagte off side måI, så
Gladsakse vandt 2-t. - Derefter spillede vi mod
tyskerne. Første halvleg tabte vi 0-2 og anden
halvleg ligeså, så resultatet blev en sihker 4*0 sejr
til tyskerne.

Den tredie og sidste kamp var mod F.B. Det
stod 1-1 ved pausen og i anden halvleg kom F'"8.
foran 3-1. Men vi fik udlignet til 3-3, som blev
slutresultatet. Godt klaret, drenge !

Ungdomsf ormanden.

Godtilgang
hlarrdt deyngste

Da Holger Nielsen og Svend Knudsen i vinter
overtog træningen af litleput- og puslingeafdelin-
SefI, var vi klar over, at det stod dårligt til med an-
tallet af spillere i denne yngste afdeling i kluhben.
Vi startede med kun 12 spillere i årets første må-
ned, men inden for de følgende 4 uger fik vi for-
øget spillerantallet til ca. 24. Tilgangen behøver vi
derfor ikke at være kede, åf.

Vi startede med lidt bange anelser i Valby-ktub-
bernes indendørsstævne i Valbyhallen. Vi rnødte
med et hold bestående af puslinge fra sidste tat,

og det er hårdt for dem at spille mod 2. års lille-
putter. Vi forberedte dem på det, og det vise sig
jo også, at vi korn ud for nogle store nederlag.
Det tog vi dog ganske roligt, for drengene lærte af
deres deltagelse,, så resultaterne skulle nok kom''
me senere. Een ting fik vi konstateret, nemlig at
kammeratskabet var helt iorden, og der fik vi
1 point!

Så blev vi inviteret til Boldkluhben lrentrs in-
dendørsstær,ne, hvor vi kom i en hård pulje rned
bl. a. FREM l,KØG 1, B. 1901. Aldrig har jeg set
et lilleputhold kæmpe som vore gutter gjorde det.
Og med udmærket spil nåede vi helt til finalen !

Det var en fin præstation.
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Trekanten . . . . . . . . . . . . .

Viktoria . .... .... . .o ...
Ftr.hotrm . .... r'i.. r r... .

Borup
Politiet

1-1
1-1
1-0
3-2
L-2
1_9
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Det gav 8 points for 7 kampe og betyder, at vi
ligger i den bedste halvdel af rækken. Kampen
mod Frederiksholm var vel nok 1. holdets bedste
i år.

Vi førte 1-0 ved pausen, målet scoret på hoved-
stød af Oluf. Efter pausen scorede Arne til 2-0
efter et godt skud af John. - Fr.holm kom på 1-2,
men minuttet efter var Arny igen på pletten og
øgede til 3-1 føring. Fr.holm, der lige er nedryk-
ket fra mellemrækken, pressede hårdt resten af
kampen og fik reduceret til 2-B et kvarter før tid.
Nfen hele Vigerslevs hold spillede begejstret, og
sejren var hjemme. Kampen havde, samlet et par
hundrede tilskuere trods den silende regn, og de
fik'en underholdende og spændende kamp at se.



I finalekampen mødte vi et udhvilet Frem-hold
(de havde vundet deres pulje i januar måned) , €f-
ter at vi havde spillet hele eftermiddagen. Så der
var ikke noget at sige til, at Frem vandt finalen
rned 4-1, men det kunne vi sagtens være bekendt,
for de spillede også godt. Men en stor ros fortje-
ner vore lilleputter for den præstation at nå fi-
nalen.

I februar havde vi en morsom fastelavnstønde-
slagning på vigerslev all6 skole, hvor puslinge,
lillep_utter og drengene boltrede sig omkrirrS B tøn-
der, hvori der var mange fine præmier. Aftenen
sluttede med en indeturnering, hvor der blev
kæmpet som ved et verdensmesterskab. Alle til-
sk_ue1ne på balkonen fik noget for pengefie. En
tak til bestyrelsen for den øfonomiske [jætp, vi
fik.

Ungdomstræner Suend Knudsen.

3'orårets sidste
turnering:ska,rmprl

2. holdet: L4" juni kl. 15,80 mod vebro i valby.
19. juni hl. 19,00 mod AIK i Valby.

3. holdet: 14. juni kl. 1b,80 mod Trekanten i
Sundby.

Junior 1: 18.
i Valby.

Junior 2: 14.
Plads. 18. juni
Valby.

Puslinge: 12.

Borårets første rosultater
2. holdet: AIK 2-7, Borup 0-0, Hekla Z-4, Ste-

fan b 0-4, Posten 2-2.
1 . drenge : Bispebejrg 8-0, Hakoah l0-1, samt

3 kampe vundet uden kamp, nemlig over AIK,
Borup og Vestia.

1. junior: Fremad Valby Z-8, Sylvia B-0, Valby
t-3 .

2. junior: H.B. 1-3, Skjold 11-0, Valby 1-1.

§hovtur
Igen i år arrangerer klubben , skovtur « for

nredlemrnerne. Selve ordet »skovtur« er vel lidt
vildledende, for den smule træer vi ser på turen
er gennem vinduet i bussen. Men at det hidtil har
været nogle pragtfulde ture, giver løfte om at dette
års søndags-komsarnmen til Strøby-Egede syd
for Køge også hliver fornøjelig for deltageffire.

Turen er fastlagt til søndag den 15. juni. Møde-
stedet er som sædvanlig vigerslevvej/getabovej,
hvorfra vi kl. ca. 7,30 søndag morgen indtager
pladserne i de behagelige turistbusser for at be-
give os sydpå.

Arrangementet gælder alle klubbens medlem-
rrler, der på disse ture sorn regel består af både
ledere og passive medlemmer, seniospillere samt
drengene med forældre.

juni kl. 18,15 mod Frederiksholm

juni kl. 17,15 mod Union, Genf.
kl. 19,30 mod F'rederiksholm i

juni kl. 17,00 mod Frem i Valby.

Smart $j for kvinder

o?"anett« Aktivt medlem af
Toftegårdr Alle l0 Vigerclev Boldklub
VA 10s 17 Johnny Jensen

Kurts Farvehandel
FarverrTapeter-Ltnolcum

lsenkram
Vigerslev Alle 163

Tlf. vA 3744

Tacoots ffi
SPECIALFORRETNING

Toftegårds Alle 8 - VA 6422
Nordens Plads 10 . 30 07 94

Efter anko,msten itl Strøby arrangeres forskel-
lis* sportskampe. Der er lilleput -og drengefori-
bold, og efter frokost opvarmer holdet bestående
af fædre og ledere, til en dyst med strøby. - Også
damerne skal i ilden, idet vi spiller håndboldkamp
mod Strøby. Såfremt vejret tillader badnitrg, ar-
rangeres der tur til stranden for de interesserede.

Klubben har lejet Strøby forsamlingshus, hvor
frokosten indtages. Smørrebrød bestilles på ud-
vejen i bussen. Madpakke kan også medbringes.

Vi plejer at samle deltagere til at fylde et par
busser, det vil sige omkring 90-100 deltagere.
Billetter kan købes hos bestyrelse og trænere.
Evt. tlf. Valby 7835 Svend Rasmussen.

Hjemkomsten er påregnet ca. kl. 18-19 søndag
aften. Vi håber på en vellykket »skovtur« med
mange kendte og muntre ansigter. God tur!

Husk gummisko, det kunne jo være, du kom
i kamp.

Prisen er kr. 9,- for børn og kr. 13,- for voks-
ne. Der er ikke billetsalg ved busserne, så husk
at købe billet i forvejen.

EODPLEJE
LÆGEEXAMINERET
ANTISEPTISK BEHANDLING
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