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Turrreringsplan for
Seniores
I . hold:

\ralby Boldklub sØ. 5. oht. hi. 8,15 i Vatby.
'frekanten sø" 19. okt. kl. 8,15 i Valby.
Posten sø. 26.oht. kl. 10 i Valby

2. hold:
Pioneren sØ. 5. okt. kl. 8,15 i Valby.
Stefan sØ. L2. okt. kl. 10 i Lersøparken.
Borup 1ø. 18 .okt. kl. Lb i Valby.
Ftrehlzr lø. 25. okt" kl. tr4,45 i Kløvermarken.

3. holcl:
Trekanten lø. 4.okt. kl. 15,30 i Valby.
Posten sØ. 19. okt. kl. 8,15 i Valby.
AII( lø. 25. okt. kl. 14,45 i Valby.

Seniortrtenieten på lyl sbanen i V olbg Idrcvts-
purk f oreodr f oreløbiqt huer onsdag kl. 1B- 19,30.

Iler talos orrr. o.
.at klubben afholdcr generalforsamling i no-

t'emller, og at lnan håber, &t næstformanden kan
nfi hjem fra somruIerresidensen,

at passive medlemmer altid han blive aktive
nredlenlrner, rrlen kan passive ungdomsformænd
også blive alitive? ?

at der i den seneste tid i Valby Idrætsparh er
blevet ops tillet mange faelder. Vi har været ude

for at se på forholdene, og det var især galt på
Irane 13, hvor vi overværede, at Umberto gik i
den ene off-side fælde efter den anden!

mindre g:a,sværlr
r storre klult

Nedrivningen af \rahy Gasværk kan betyde
flere medlemmer i \,'igerslev Boldklulc ! Hvad har
de to ling rned hinanden at gØre, vil nogle spØrge.
.fo, indirek te kan nedlæggelsen af gasværket give
osi mulighed for forøgelse af medlemstallet.

Efter fjernelsen af gasværket er der i løbet af
det sidste år hlevet bygget et helt nyt beboelses-
hvarter bestående af ca. 15 store ejendomme be-
liggende i centrum af Vigerslev. Det betyder, at
over 500 familier, med måske gennemsnitligt
2 hørn pr. familie ,eller i alt ca. 1000 børn og unge
har fået bopæl kun » et stenkast « fra kluhbens
baner i Valby Idrætspark. Og det kan være €r
chance for forøget tilgang både i senior-, ynglin-
ge-, junior-, drenge- og lilleputafdelingen

Men det vil nok kræve €,t stykke arbejd" fra
hluhbens side i form af en kontakt til de nyind-
flyttede beboere. De fleste er jo nok tilflyttere med
hehov for fritidsbeskæftigelse og kontakt i deres
ny bydel. Og mange deler sikkert interesse med
os, og ønsl<er at være med i en idrætsforening.

Klubben kunne f. eks. udsende en ganske, ufor-
rnel reklameskrivelse, hvori vi oplyser, at Viger-
slev Boldklub er en forholdvis ung hlub, der fra
1. januar indflytter i nye lokaler og baner i Valby
Idrætsparh. Klubben råder over gode ledere og
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trænere, og så kan man jo som reklame lade de
nye deltage gratis i 1 måned i træningen. Vor
ungdomsafdeling kunne trænge til betydelig til-
Sang, idet vi kun har eet hold i hver række, und-
tagen jr'rrr. Ynglingehold har,vi intet af, men næste
år råder vi over 5-6 ynglingespillere, der rykker
op fra juniorafdelingen. De resterende kan måske
skaffes til veje ved denne reklame.

Vigerslev Boldkluh blev i sin tid stiftet ved at
sende ca. 1000 duplikerede skrivelser rundt til be-
boerne på Vigerslevvej, Heldbovej og i Gårdstedet.
Efter denne rtrndskrivelse mødte over 7 5 unge op
til de f ørste træningsaftener, og dette dannede
grundlaget for klubbens eksistens i den første tid.

En rigtig offensiv fra Vigerslev Boldklubs side
kan give os flere unge medlemmer og dermed
gØre vor klub stØrre.

Margrethe og Svend Åg. Larsen, Heldbovej 41,
beder os viderebringe Deres tak til medlemmerne
og bestyrelsen for gaven og den opmærksomhed,
parret modtog på sølvbryllupsdagen den 19. au-
gust.

Så ra,tionaliserer vi
På klubbens juni-generalforsamling fremlagde

bestyre'lsen forslag om at indbe'taling af kontin-
gentet fra medlemmerne skal ske pr. postgiro.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget, og lyder så-
ledes:

, Kontingentbetaling sker over klubbens giro-
konto for seniores hver måned - for ynglinge hver:
anden måned - øvrige ungdomshold hvert kvartal
og passive halvårligt.

Klubben sØrger for udsendelse af girokort til
medlemmerne, og hver e,nkelt afdeling overgår
til giro, så snart alle i afdelingen er lige med. u

Det må være en lettelse for de fleste medlem-
mer, der alligevel kommer på posthuset mindst I
gang månedligt. Og husker alle at betale rettidigt,
bliver det også en tidsmæssig gevinst for klub-
bens nye kasserer. Vær derfor med til at ændrin-
gen til girobetaling er en gevinst for klubben,
ved at betale kontingentet tit tiden. Tak.

Et andet lovforslag, fra Leif Andersen, blev
også vedtaget. Det blev bestemt, at klubbens
festprogram mindst skal indeholde følgende fester

hvert år: Stiftelsesfest, f astelavnsfest for ung-
dommen og afslutningsfest for både ungdomsaf-
delingen og seniorafdelingen.

* De nye omklædningslokaler i Valby ldræts-
park er blevet forsinket og først klar til indflyt-
ning den 1. januar 197 0. Men så kan vi også glæde
os over dejlige nye lokaler med god plads, hvor vi
bI.a. kan afholde spiller- og ledermøder.

* Kuvert-lotteri bliver igangsat i løbet af ef ter-
året, og vi beder medlemmerne tage godt imod
det. Udover en flot mini-cykel som 1. præmie er
der mange andre fine gevinster. F orsikringssel-
skabet » Normannia o har for et beløb af 550 kr.
legnet sig for annoncen på kuve,rten.

* \/i har den glæde at have set mange nye med-
Iemrner i seniorafdelingen i sommerens løb og vi
håber, de allerede er faldet godt til. Klubben Øn-
sker velkommen, også til vinterens forskellige
arrangementer.

* KBU afholder oriente,ring om den ny ungdoms-
lov i Parkrestaurationens lokaler på Østerbro. Mø-
det finder sted den 6. og 7 . oktober.

* Klublederaften i Valby kulturcente,r for dem,
der er beskæftiget ved det daglige arhejde i klub-
hen og har fået indbydelse. Det er fredag den
10. oktober.

»>Han er en ørn«
Da vi i Vigerslev Boldklub ikke har noget

æresgalleri, hvori vi kan ophænge og hædre vel-
fortjente ledere og holdspillere, har vi som måske
forløber herfor, hermed givet bolden op i form
af at finde frem til nogle ,, særlige u medlemnler,
som vi giver titlen af , ØRN u. En sådan bliver
man udråbt til, og kåret som, hvis man i klubhen
er speciel god til, eller har specie,lt godt greb om
en ting, medfødt eller tillært, det være sig sports-
ligt, ledermæssigt, selskabeligt eller næsten på
alle andre områder.

Ikke alle kan smykke sig med ,, Ørrte-titlen « ,

men som den første har vi valgt Bent Barf oed påt
grund af hans stabilitet (hvilket har betydet klub-
rekord i turneringskampe) , bl. a. også til at skrive



kort. Han er en stabil Ørru) også selv om han er
,lidt u højrøstet af og til.

Som træner kan Hans Petersen få drengenes
fantasi i sving. Han arbejder på langt sigt med
spillerne og har sikkert æren for flere gode senior-
spillere om nogle år. Han er en Ørn som drenge-
træner, og vi ønsker til lykke med titel og den ny
, rutebil u .

F'ormand Leif Andersen kan smykke sig med
titlen, fordi han har et ukueligt humør, som han
er en Ørn til at smitte andre med. Det har bl. a.
medført et par f amiliemedlemmer » anbragt « på
poster i klubben.

Vi er sikre på, at der går mange, andre ØRNE
omkring i Yigerslev boldklub, og vi beder med-
lemmerne være os behjælpelig med at finde frem
til disse. Forslag om at beslå et medlem m ed
u Ørne-titlen « bedes sendt skriftligt tit redaktio-
nen, hvorefter vi efter moden overveielse vil
offentliggøre de velfortjentes for- og efternavne i
disse sPalter' 

Red.

I)rengeafd. til Berlin
Efterårsferien, der i år f alder en uge senere,

nemlig fra den 20. okt. til den 26. okt., benytter
Vigerslev drengeafdeling til at gæste vor igennem
mange år tyske venner fra SC Tegel, Berlin.

Det er meningen, at drengene skal rejse tirs-
dag morgen den 2l .og returnere fra Berlin den
26, om morgenen.

På det tidspunkt, bladet gik i trykken, vidste
vi ikke nøjagtig, hvem der skulle deltage på
turen ,og hvilket program der venter vore drenge
i Berlin. Derfor kan vi ikke give nærmere oplys-
ninger om turen, og navnene på deltagerne. N{en
6n ting er sikhert, og det €r, at de drenge, der
deltager på turen, forpligter sig til at indlogere en
tysk dreng, når Tegel kommer på genvisit i l{ø-
benhavn.

Program vil blive tildelt hver deltager.
Klubben ønsker drengene god rejse !

OBS!
Senior-af slutning

Festudvalget har bestilt lokalerne i Valby Kul-
turcenter, Høffdingsvej 10, LØRDAG D. 8. NOV.
til den årlige afslutningsfest.

Vi har spurgt festudvalget om, hvad der skal
ske, men ae .rrille ikke ud med ret meget, da de
vil prØve noget nyt, men endnu ikke havde pro-
grammet færdigt. Men vi fik da så meget ud af
det, at det ikke bliver nogen pakkefest, og man
ville også blive bespist. Prisen e,r meget rimelig,
kun kr. 25,00 pr. person, incl. mad og drikke'.

Festudvalget lovede programmet færdig om-
kring 1. oktober. Biletter fås ved træningen eller
på telefon 30 48 80.

På gensyn lørdag dne 8. novemher.

Kurts Farvehandel
Farver-Tapeter-Linoleum

lsenkram
Vigerslev Alle 163
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SPECIALFORRETNING

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

i de sidste kampe. 1. holdets resultater i efteråret
er: Frederiksholm l-2, Politiet Itr 1-3, Borup 0-3.
Efter at vi ikke havde scoret mere end to måI,
begge af Leo, i de første tre kampe, vendte bøtten
mod Hakoah, da vi fih en ny centerhalf i for-
svaret, Arn5r. Hakoah blev slåetmed 5-1, og i næ-
ste kamp scorede vi fire gange, og det betød sejr
4-2 over AII(. Efter disse kampe var stillingen
den 26. oktober i A-rækken:

14 11 2 1 30-13 24 p.
14 8 2 4 35-22 18p.
13 I 1 ,+ 45-26 17 p.
15 7 3 5 30-21 17 p.
14 7 2 5 30-22 16p.
14 5 6 3 30-26 16p.
14 6 0 8 28-31 12 p.
14 4 2 8 22-44 10p.
13 0 4 I 15-35 4 p.
13 1 210 12-35 3p.

Det første tal er antal spillede kampe, dere'fter
er nævnt vundne, uafgjorte og tabte kampe for
hvert hold.

Med kun fire kampe tilbage skal der ske store
ting fo,r ikke at Borup bliver mellemrækkehold
fra næste sæson. I denne, række ligger Ve,stia
rned 9, Hekla med 8 og Ryvang med 7 points, så
Cer er spænding om, hvem af disse' der rykker ned
i A-rækken. Oprykkeren fra B-række,n kan også
skimtes. Det er nemlig vores nabo, Vebro, der her
fører med 4 points foran Union og CIK.

2. holdet er i største nedrykningsfare, men de
ovemaske,r måske i sidste runde ved at vinde et
par kampe og dermed redde æren? Vi håber det.
f)en vigtige nedrykningskamp bliver spillet mod
Flekla, se turneringsplanen.

3. holdet ligger derimod i toppen som nummer
2, kun et point efter Trekanten, og kampen her
kan blive afgørende for hvem der bliver vinder
af turneringen.

o?uainett«
Toftegårds Atle l0
VA lOs 17

Smart øj for kvinder

Aktivt medlem af.

Vigerslev Boldklub
Johnny Jensen

Tøcob,s

1. Borup
2. Politiet I. F.
3. Valby
4. F r.holm
5. Vigerslev
6. AIK
7. Viktoria
8. Hakoah
9. Trekanten

t 0. Posten

Seniorafdeling:en
Efter nederlag i

kampe er 1. holdet
efterårets 3 første turnerings-
igen hommet med ved 2 sejre


