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Hvem kan være med?
Alle mellem 7 og 18 år kan deltage i gruppen.
Hvor mange skal der være i gruppen ?

Gruppen kan være så stor, som aktiviteten til-
lader, men den skal i hvert fald være så stor, at
den kan holde et gennemsnit på mindst 10 pr.
time.

På hvilke tider af døgnet kan vorksomheden
f oregå ?

Den skal foregå i dagtimerne og må under in-
gen omstændigheder vare længere end til kl. 20.

Hvilke lokaler kan en interessegruppe benytte?
Den kan benytte alle kommunens lokaler, SYm-

nastiksale og idrætsanlæg. Den kan også benytte
lej ede lokaler, der er egnede til formålet.

Kan en idrætsforening oprette interessegruppe?
I henhold til ovenstående: - Ja - Nlan skal dog

huske, at de skal være åbne, altså også for andre
end foreningens medlemmer.

Kan lederne få honorar for deres arbejde?
Her må svaret være et klart nej.
Kan instruktøren få honorar for sit arbejde?
Her må svares et lige så klart: Ja.
Honoraret er i øjeblikket ca. 20 kr. i timen.
Hvad koster det for de unge at være med i en

interessegruppe ?

Det skal være helt gratis.
Hvem skal da betale?
Det skal kommunen.
Dette var en meget kort gennemgang åf, hvad

denne lov tilbyder os. Såfremt der er nogen, der
ønsker flere oplysninger desangående, kan de fås
hos

Soend Rasmussen,
Blankavej 3,2500 Valby. Tlf. VA 7835.

I Vigerslev Boldklub har vi fået oprettet 2 in-
teressegrupper. Der undervises i boldøvelser m. v.
for drenge, oS kommunen stiller lokaler til rådig-
hed. Grupperne ledes af henholdsvis Ernst Mad-
sen og Hans Petersen.

Rcs.

fitrent brev lva form eindeo
I)en 15. marts har vi modtaget et brev fra for-

manden, som beder os bringe ordlyden i medlems-
bladet:

,,Det er med beklagelse, at undertegnede må
meddele sin fratrædelse, som formand for klub-
ben, med øjeblikkeligt varsel, da jeg ikke finder
bestyrelsens virke betryggende samt seniortræne-
rens indblanding i bestyrelsens arbej de proble-
matisk.

Det er mit håbo åt man i Vigerslev Boldklubs
interesse og fremtid vælger sin bestyrelse blandt
ungdommen med omhu, til gavn for klubben. I
håb om dette, ønsker j eg alt vel f or klub og kam-
mcrater i fremtiden.

Venligst Leif Andersen."

Fritidsloven
Hvad bet5rder denne lov for vor klub?
.Ieg skal kort sØge at belyse de muligheder, der

ligger i denne nyskabelse i loven.
Hvad er en interessegruppe?
Det er en samling unge, der i fællesskab vil dyr-

ke en eller anden interesse.
Hvem kan oprette interessegrupper?
Det kan enhver, f. eks. en afd. af vor klub.
Hvem står for den daglige drift af en interesse-

gruppe ?

Den daglige aktivitet ledes af en instruktør,
medens den administrative del af arbej det er
overladt til lederen.

Hvilke interesser kan der være tale om ?

f)er er for så vidt ingen begrænsninger. Virk-
somheden kan spænde over alle aktiviteter, f. eks.
idræt af enhver art.
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Det var et drastiskt skridt, som Leif Andersen
tog, ved at træde tilbage fra formandsposten 2
måneder før generalforsamlingen. Hans arbejde i
klubben i den periode, han har fungeret som for-
mand, har været en blanding af godt og ondt.

Iblandt det sidste hører hans efterhånden
spændte forhold til klubbens seniortræner. Hvad
dette skyldes, kan der jo kun gisnes om. Jeg har
fået det indtryk, ved samtaler i den sidste måneds
tid med nogle af klubbens ledere og bestyrelses-
medlemmer, zt en mindre del ledere har været
meget negative i deres kritik af bestyrelsens, og i
særdeleshed af Leif Andersens arbejde.

F'ormandens indsats har formentlig ikke været
på toppen hele hans formandsperiode. Men hans
arbejde h,ar heller ikke været så negativt, at det
burde kunne føre til, at en mindre del ledere
glemte klubsagen, for istedet at koncentrere sig
om personligheder rettet imod formanden.

Der må fra nogle af de angribende parter være
en stor overbevisning om deres egen fejlfrihed,
eller måske fremkommer denne negative hold-
ning fra mere personlige spØrgsmål ? Men nogle
af disse problemer bliver måske belyst på general-
forsamlingen.

Dennfs A ndersen.

LANDMANDSBANKEN

14.

Lidt om
Jeg vil gerne forsøge at belyse nogle af de for-

skellige problemer, som vor klub er ude for i øie-
blikket.

Først er der bestyrelsen. Har vi en effektiv og
idealistisk arbejdende bestyrelse?

Jeg mener nej, set ud fra det synspunkt, at man
til hver generalforsamling nærmest tvinger folk
ind i bestyrelsen. I sådan en bestyrelse kan man
næsten regne med, åt det er en eller to matrd, der
må lave hele arbejdet. Hvad er resultatet? De kø-
rer trætte.

Derfor har vi de skiftende bestyrelser, og det er
absolut ikke af det gode. Det er af stor vigtighed,
at man får fat i nogle unge til bestSrrelsesarbejdet.
Vi har j o dog set, når der har været unge menne-
sker i bestyrelsen, er der sket noget i vor klub.
Men en betingelse er selvfølgelig, at vi alle ,,bak-
ker" disse folk op i deres arbejde.

Seniorerne: Størsteparten ser vi til træning og
kampe, når de spilles efter kl. 10 morgen. Klub-
arbejde og klubånd er vist ord, som er mange af
spillerne ubekendt. tr{ange af seniorerne har man
de største kvaler med at få kontingent af. Mon det
er deres tro, åt vi kan klare økonomien på denne
måde? Er der dog ikke nogle af de seniorer, som
har klubåtrd, der kan fortælle de øvrige, hvordan
man behandler sin klub?

Om ungdommen dette: I)er mener jeg, at vi er
kørt helt bagud, hvad angår medlemmer. Fejlen
er, at vi ikke har nogle unge ungdomsledere, da
det er helt sikkert, at drengene helst ser en leder,
som følger dem fra Iilleput til ynglinge. Der skul-
le vel være en mulighed for at få nogle af vore
,,gamle" seniorer til at tage et ungdomshold ru,
hvor der er kommet en ungdomslovgivning, der
giver adgang til betaling for dette arbejde.

Suend RCIs.

Hugo Jespersen

I(lubånd

Generalforsaml ing
Generalforsamling

maj 1970 kl. 20,00 i
afholdes torsdag den

Valby Kulturcenter.

oBs!
Stof til medlemsbladet skal være hos redak-

tionen inden den 15. maj.
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BREVKASSEN
( Enhver Iighed mellem personer i denne brev-

kasse og medlemmer af vi§erslev Boldklub er na-turligvis tilsigtet )

Suar til Jørn:
Nej, i fodbold bliver man ikke inddelt i vægt-

klasser.

Suar til Frank:
it[ej, åt du har en hurtig puls, kan også betyde,

at du er forelsket.

SpørgsmåI:
Er det rigtigt, åt Ivan clausen blev solgt til

Hvidovre i december, og i bekræftende fald, Lvad
var overgangssummen ?

Med venlig hilsen og håndkantslag

§D0r.'
B ent Barfoed

Ja, for en madpakke og en bybanebillet, men
kontrakten udløb den 18. januar.

Hørt i omklædningsrummet
at de eneste sportsgrene Kaj Henning ikke har

dyrket er hækkeløb, svær ridebaneipringning
og bridge med blind makker.

at de eneste sportsgrene Tim indtil nu har dyrket
aktivt er håndbold, badminton, ishockey, bob
og skomagerbillard.

at Dino og_ Arny er set flere gange på vigerslev
all6 skole medbringende en håidt pakkåt fod-
boldtaske.

at B ørge Gernsøe ødsler sin kondition væk til vi-
gerslevs fester, da hver indtaget genstand sva-
rer til tab af 8 kilometers løbetr,æning. Han
skulle efter sigende nu være ca. 160 km bagud.

O vi har modtaget en meddelelse fra træneren:

Da det ved konditionstesten viste sig, at 84
spillere havde testtal mellem 21 og 86 og B hav-
de testtal mellem 41 og 47, oplysei det, at man
også kan løbetr,æne i valby Idrætspark uden
for de faste træningstider.
Til orientering er testtal 1g-Bg meget dårlig,
39-49 ret dårlig, b0-20 svag, 71-86 jbvnt elen-
dig, 87-97 jævn, 98-108 nogenlunde, 109-129
ret god, 130-112 god, 144-164 udmærket.

o sikkert til stor beklagelse for Arne Jensen har
redaktionen i ,,Love for Association Fodbold.,
fundet følgende i paragraf 4 under internatio-
nale afgørelser:
Loven kræver ikke, åt spillerne skal være iført
fodboldstøvler, rnen International Board udta-
ler som sin mening, at i turneringskampe bør
dommere ikke tillade en enkelt ellemo§I. en-
kelte spillere at spille uden at have roanota-
støvler på, når alle de andre spillere har det.

O og til orientering for Arny Andersen har vi
under paragraf 5 funde t følgende :

spillere bør undlade at tiltrække sig opmærk-
somheden, hvis de kommer lettere ti[ skade.
I)ommeren vil sørge for det fornødre, hvis ska-
den er alvorlig.

Suar til Dino:
Nej, bogen ,,Hvordan rnan

rØre en finger" har intet med
får succes uden
fodbold at gøre.

at

ORDBOGEN
Fiberredning: Når Børge Gernsøe ligger vand_

ret i Iuften og redder helt ude
ved stolpen.

f)rop: Når Børge Gerns øe f alder som et
væltet træ, 10 sekunder efter at
bolden er gået i nettet.

Fødselskontrol : I)et, der sØr, at vigerslev ikke
har noget ynglingehold hvert an_
det år.
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Relrlon eu på tvøievne
På DBU's_ repræsentantskabsmøde søndag den

22. februar blev det vedtaget at give grønt lls for
klubberne til at sælge ,,ryggen',-af {røjerne som
reklameplads. Hidtil har onu akcepteret firma-
reklamerne på træningsdragterne, men nu er der
altså mulighed for rekla*ei også på kampdrag-
terne.

Det kan give store indtaegter for de største klub-
ber i Iandet. F. eks. kan ,åorr.s, at Bikuben beta-Ier omkring 80.000 kr. om året for reklame på
HG's håndboldspilleres kampdragter. Inden for
fodboldrækkerne har KR fåef omf,ring lb-20.000
kr. om året for et oliefirmas reklam., å.r, kun på
træningsdragterne. Sådant et tilbud vil jo ,råt
blive stø*e, efter at muligheden for reklainer pa
kallp_dragterne er blevet lovlige.

sådanne store beieb kan ,,småklubberne.. na-turligvis ikke regne ined at opnå, men alligevel
skulle der, med firmarekln-.n på kampdralten,
være åbnet__muligheder for indtægter og.a f; d;
mindre fodboldklubber. Reklamens værdi ligger
nok her først og fremmest for de lokale roråt-
ningscentre eller -f irmaer, som herigennem vil
blive kendt hos en stcr der af den Iokale ungdom.
Så måske får vi vigerslevs 1. hold at se med re-
klamer på ryggen i'løbet ,f den nye sæson.

vil spillerne optræde med reklamer på ryggen ?
Dette spØrgsmål besvares nok bedst r.h, at ledel-
sen forelægger eventuelle reklametilbud for spil-
Ierne, inden nogen aftale indgås med noget firma.
Men mon ikke spillerne i princippet vil"være vil-
lige, når klubbernes økonomi ta§es i betragtning ?slunkne pengekasser, økororii.k" pro6l.*å,
som i drætsklubber må klares med and-espil, avis-
indsamlinger og anclet, kan herved unagas eller
i hvert tilfældg spare lederne megen tid, Åvis spil-
lere, firma og klubledelse griber sagen an i samar-
bejde. M"l spillerne bør nok være med, inden(aftaler indgås.

Dean.

Set og sket
O På Frederiksberg slot dertog klullbens tqr lille-

puthold i indendØrsstævne arrangcre.t af puK
i januar måned. 1. Iilleput fik luttcr sejre,

),ancLLLnSPECIALFoRRETNING 
I

Toftegårds A116 8 r VA 6422 I

Nordens Plads 10 - 30 07 94 
_l

19mlig 5-0 over b-holdet, 6-0 og 6_l over
skjold og 5-1 over puk. Det gav en fin første-
plads til A-holdet, og B-holdet blev flot num-
mer 3 ved at vinde over puk B med 2-l og
Skjold også 2-1.

O Friske, humørfyldte og navnkundige carl
skoma'r Hansen var med til at sætte kulør på
drengenes fest den 28. februar i Kulturcentret.
som den første professionelle danske fodbold-
spiller i udlandet, havde han meget at fortælle
og gjorde det blændende, sin t..øje alder til
trods. Han €r ,,still going strong...

O Birgit og Flemming Gernsøe ønskes til lykke
med brylluppet af kammeraterne i vigeislev
Boldklub.

Gå en tur i UIGEBSIEU SKO
Vigerslevvej 152

Der findes det stØrste udvalg
til den rigtige pris
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Kød Flæsk påtæg

Vigerslevvej 150 . IIA 8066

l(urts Farvehandel
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Smart tøj for kvinder

Aktivt medlem i

Vigerslev Boldklub

Johnny Jensen

vrqER§LEVBILEN
Deres lillebil

Bådehovnelg Nye Termo-Lokering
v/ Egon Rasmussen

Forsikringsskader - 0plakering r

Telefoner: VA 1675 - VA 7731

Bedaktion: Dennis

Benny

Andersen, Danhaven 29, Valby, B0 0g Z0
Larsson, Vigerslev Alle 390 B, 7b g0 47

Polering


