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Irn idrætsklub bliver ofte hun bedømt ud frzr
de sportslige resultater. og mellem medlemmer-
ne er det selvfølgelig først og fremmest turne-
ringsresultaterne, interessen samler sig om.

Men vender vi i Vigerslev Boldklub blikket rnod
det mere administrative og meget vigtige arhejde,
er der her sket ændringer og ting i vente, sorn rri
kan glæde os over.

Seniorafdelingen har siden turneringsstarten
i år kunnet glæde sig over N{ogens Jørgensen som
træner. Vi ved alle, hvor enormt meget Alfred
bet5rflsr for seniorafdelingen. Det har resulteret
i, at denne afdeling ligger i så faste rammer sorn
aldrig f ør.

På juni-generalforsamlingen overlod Alfred for-
mandsposten tit I-,eif Andersen. Og netop Leif er
manden, som kan give de øvrige ledere inspira-
tion samtidig med at hans evne til at knytte litub-
bens forhindelser udadtit er god. Det betyder rrle-
get for vor klub med gode forhold til KB{J, Valbv*
trdrætspark, andre hluhber, Valby KBU o.s.v.

En af de ting, klubben i efterårssæsonen han
glæde sig over, bliver de nye omklædnings- og
hlublokaler i \ralby ldrætspark. Byggeriet er lidi
forsinket, men lokalerne i den nye tribune er
sandsynligvis klar til brug ca. 1. september 1gog.
Der bliver indgang til klubhens omklædningsrurn
i gavlen og midten af tribunen og klubben får
efter sigende eget omklædningsrurrl og fast bane

hver ugedag. F ølgende KBU-klubber skal flytte
til den nye tribune: Politiet, Posten, sporvejene"
trr.holm, Valby BK, AII(, Vebro og Vigerslev. Hvis
denne omflytning svarer til forventningerne, bli-
ver det en klar forbedring for vore medlemmer.
Endvidere arbejdes der med den ny ungdoms-
lovgivning, som klubben sikkert også kan drage
fordel af. Økonomisk kan dette få stor betydning
for vort ungdomsarbejde. så også på det ikke-
idrætslige område er Vigerslev en levende klub.

red.

Billigt
at være

forsikret .

Vil du hjælpe din hlub med at tjene penge og
sarntidig få personlig gavn af ideen for dig og
din familie, så læs her.

som du måske allerede, har hørt, har klubben
fået et glimrende samarbejde i gang med forsik-
ringsselshabet , Normanniao. Vi får 80 pct. af før-
ste års præmie af den forsikring, du tegner. Det
er på den måde, du kan hjælpe til. Mangler du
en forsikring, så sæt dig i forbindelse med din
klub og lad os se på sagerne !

Vi er en slags ,forsøgskanineru i et samarbejde
også med D.B.U., som er meget interesseret i at
få oplyst, hvor stort et behov og interesse der er

Fodbold
FIåndbold
Tennis
Bordtennis
Badminton

Rabat til
klubbens mdbrnrner !

Valby Sportsrnagasin
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Alle drg- 0g ugebli,de

Tipsforh an d Ier

hlandt f odboldspillere og sportsfolk f or f ritirls-
ul-vkkesforsitrrringer. f)et vAtr" meningen, at lilu};-
ben shulle have tegnet ell forsikring for san:ttige

seniores, rnen en uådt tt dæhi<er ikke clen enlielies

personlige behov og ville ogsfi vætr'e for d3''r"-for

kt,rtrt en; selvorn il,an han sige, at tlet -io il<]re kar-t

vE rr for dyrt at forsilire sine ilredlcElilrcr for errL.

uheld.
Men vi har nrl rralgt at lacle vore nrr:cllern rller

selv'bestemme) hvill<en forsihringsform dct ell-

kelte rnedlem har brug for" For at vende tlll;agl'
til de B0 pct.,, soltl kluirben rnodtager, kan -*'i flor-

tælle. at Leløbet ihhe biiver udbeta"lt kontent til
kh.rbben, men bliver inclsat pfi en ha.nhhog. I{iu}t-
hen kan så ved henvendelse titr forsihringssenskli-
bet fzl materialehjælp i fcrin af {odbolde" ne[,

hjælp til forskeili§e arrangenaenter rn' v' Vi karl

,rb"rr., åt selsl<ahåt allerede har støttet l<h-ni;hen§

lotteri med 500 kr. sanrt rned ctrl ,,tzrk-tihu tavle

som komraer i brug her i efteråret. I(lubben kar-;

altså på denne mååe få mangc S!de1. Sel*,'fø}ge-

lig er- clet ikke alene f ritlds-tilykl'csforsikrrnger'"
*.r, også antlre arter fo;:sikringer,_der kan tegnes

gennem vort forsikringsselslqal: » i{orrnanllia t' .v 
For at holde os til .ien forsikringsforll], solll r';

startede vort samarbejde med (trnitids-*lykkes{or-
sikring) , vil vi stille et eksernpel oP'_ invaliditei
kr" gO.00O og ved død kr. 10.0C0, i alt-kr. 100'00t}

koster i øjelilikket kr. B0 pr. år" Den han sclvfø]'
gelig og.å omfatte dagpenge" Det Jqoster kr' t'6{}

ir. i,gd kr. D.r,.s. ønsiiet du da.gpenge pfr 2b ]ri'.
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orn d agen i I Et) dage, trdlletalt f ra f ørsted"agen,

ptrus dJn ovenllær'rete forsikring, Itoster dette kr'
?O pt. at. Tænk dig,du er forsil'^re ,i clin fritid for
kun 70 I'"r. otrl året.

fJer fi nce s ogsfr f orskellige f orsilq.ringsf ormer
f or. ungco*urpil!ere, ]ri " a" tandskadef oi"sihring.

F{r,is clJr er nredietnll}er, So}11, ef.ter at have træst

dctte, er }:lerret interesserel, kan hc'nvetlcl"else ske

til f'ormanC X,eif Andersell, tffi'. 30 43 80, og senio-

res på ii'reningsaf tener tll tl'ænerc hlnogens ;\}ii^eel

.nørgcnr;ci1. Ailå opl-vsning'er gives st"lr'følgelig 1$en
f orliinclendc. ;Lltså, støt f orsii<ningsselskabet » l{or""

ma.nnra,, rreC at tegne din f'onsihrixrg geilnern klub-
Ilen, de støtter os.

{tlf r ad '

piGliF()DBOL,D. Xla vi i ]{lub}:en har cxr lnassc

ilejirge friske lliger, foi"søger vi nlt at oprette et

*ai"i,-toiholclhold. Mange af pigerne har -vtret
q;nslie olll at være mecl i {odho'ldtegen, l}1e11 r'i er

iilar Ovei", at det tr<ræver ln CEen Selv<)l'eH'indcl se

,"or andre af pigcrne, I11i'11 I'^orn frenr alle I i"aslicl

1;igei". i\{elc} 3er t;i i{annc ;\ndersen ellcr formand
.i,e;f r1nctcruir,. på tlf . 30 48 80. '1'rgef fedag krver
r,orsdag kt. 19-20 I Vzrtl;3' Ictrætsparlt'

træ-
sam-

I-,eif iLnr!-ers€I?.

ffi$de§EmS WH

ffiffi TEL
F#ffi
ryffiM

LANDffiANæSffi&ruKHN



-_':-:_--;.:---

og i sanrnre frndedrag rneddeler forrtlatlden, at

han er at tråtfe tirsdag 9S-P=^d*g i u'-ulby Idræts-

p"rf. eltrer }:egge dage pa tU' 30 48 80'

xjfterårssæsoneit står f or døren og trællingen

er påbegyrrat i valbv lclrætspartr<. vi tager nu fat

mec frishe liræfter, således at en god kondition

samt goclt ]rarnnreratshab shal give tle g"t_:^t::.:tl

tater. 
"Vel mødt drenge og piger' store solrl slna'

F ornnantlen'

Klublten vil gerlre i forbindelse rned f' ehs' pas-

sive meclle*rrrå, eller clrengenes forældre, som

rr*r lyst tit et levende fritidsjon som hjælpetrænerc

eller troldledere ved turneiingska*q* lørdag og

søndage ;;; hiæ1p for \rore ungdorustræncre.

I-trenvencleles til formanden'

Egon Rasreeussen og . §*- Henning Sørenselr

har genrlemgåg! 1. det åt AW's trætrerkursus'Æ

H''$tsPf,BJET
IåGEEXAMINERET
ANTISEP II§K BEHANDLIi{G

ME,§B NTMLSEN
WAGNERSVEJ 9D 30 78 67

u?uelnett«
Toftegårds Alle 10
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Smart $i for kvinder

Aktivt medlem af

Vigerslev Boldklub

JohnnY Jensen

1.

2.
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1.
5.
6.
7.
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9"

10"

StilHngerne f g, starten:
1. hoklet:

BortlP
ATIi
Politiet '

Vigerslev
Fr.holnr
Va1by
Hakoah
\rihtoria
Posten . .

Trekanten

2. holdet ' f iunior :

p. p.

1 . Politiet i3 1 ' Standard 16

1. AIK 
vu 

22 2' Irremad V' 15

3. GV-I I:. 19 3' Vig-erslev 14

4" Stc{.an }r. 15 4' Fr'holm 10

5. Vihtoria 15 5' I{ellas I
6. I]. 1950 13 {i" SYIvia 8

7 . Pioneren 10 7 ' \ralby 8

8. Posten 7 8" Il' 1950 5

9. BoruP 7 ii' f)ragør 3

10. \Iebro 6 1{-}. Fionerell 2

lt " Hekla ? ,\11c spillet I hanrPe.
t 2 . \ri gersler' 3

Alle sPilIeL 12 luturPe'

3. holdet' 2" 'irrnior:
p. p.

1. Hernrclll iS 1 ' Frerrrad V' tg'|

2. Vi,gcrslev 14 2" Stef;rn tB

:i. Trehanten 1:i ':i' \Iigerslev 13

4. AIK 1 1 '1' Union 10

5" Posten 10 5' H'B' 10

(i.Bol.up66.Starrda.rcl10
7. Tinghlerg 6 7' \''alh)' 10

8. Velo 6 8' Pionel'ell 6

9. Viktoria ir *' I)ragør 4

lCI. Ilioneren + i {}' Irr''}-rolnr 2

Allespilletgkampe. 1i" "§hiotrci 2

Eatir- tr ff-T 
r 
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Redaktøi: f)ennis ffie-acn. Deiiha'en 29, 2500

vb., tlf. 30 09 70.

Kurts Farvehandel
Farver - TaPeter - Linoleum

,lsenkram
Vigerslev Alle 163
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Toftegårds Alle 8 - VA 6422

Nordens Plads 10 30 07 94

1 . li{lePut:
p"
L4
t2

8
8
6
5
2
1

7-l-l 1 8-9
4-5-0 24-r+
6-0-3 26-15
5-2-2 X 8-1 1

5r-1-l-i 2l-12
5-1-3 28-13
3-1 -11 1't-23
2-A-7 1 5-26
t-1-7 8-24
0-2-7 g-24

p.
15
13
12
72
t1
1t

7
,+

o
r-)

2

Iøæsh's

1 . drenge:

Vigerslev
13oruP
Trekanten
tr{akoah
AII(
Viktoria
Vestia
tsispebi.rg

Vigerslev'
Bispebj"tg
AIK
H.B.
tr{akoah
I-Ieimdal
Vestia
Vil«toria
Trekanten

p"
l2
l2
10
10
I
4
2

2

trukket.

t"
2.
eb

er.

4.
ir"
ri

7.
8.

,\tle spillet 7 karnPe.

II}T,STYRELSE:
Formand: tr-,eif Anclersell" Blankzrve''j 3'

tlf . -3.' 48 80.
Næstfornrar.d: svend Rasnru.ssetl, Illankavej 3'

tlf. Va. 7835.
Seliretær : liri Terkelsen, Gtr,- Køgev*i. 130' Vb'

I(asserer : F{airne A,cl ersell, iSlankavej 3-, .Vb'
ungdonrsfornrand t tjgnt, Jacobsell, Hetdhovei 7 

'

Suppleant: Ernst Maåsen, Vigerslevvei l2l '

tlf . Va. 7 47 4 tt. 
Leif An-

Spitleudvalg: Træner Mogens Jørgensen'

dersen o§ Svend I(nudsen'
F-estudrdg: iittio* Terkelsen, Leo Andersen og

iiai Hg. Jørgensen'


