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Ønskev om 1l øtbU ldrætspøck
Så fik vi endeligt grønt lys for at tage de nyc'

klublokaler i brug. Ilfter en forsinkelse på næsten
3/+ år blev omklædningslokalerne og bancrrne
meldt klar i april måned. Og vi må sige, at for-
holdene svarede til vore store forventninger.

Nlen selv nye og bedre forhold skal man jo væn-
ne sig til. Og vor tilr,ænningsperiode vil ikke
være forbi, før nogle småting er bragt i orden.
Kan man f. eks. tænke sig et nyt, stort og moder-
ne idrætsanlæg, som Valby Idrætspark jo €r,
uden tilstrækkeligt varmt vand til de svedige, ba-
dende idrætsfolk? Eller brusebade, der automa-
tisk stopper for vandet efter ca. 30 sekunder?
Tilstrækkeligt med varmt vand og længere inter-
val mellem brusestoppene ville \'ære meget Ørr-
skeligt. Vi har måttet undvære rnålnet i vore
I<ampe, efter at vi er f lyttet over. Om det er
klubbens eller Idræ:tsparkens skyld vides ikke,
men forhåbentlig går denne ,,netservice" i orden
igen.

\ri har i det rlyc omhlæclningsrum fået ophængt
en meddelelsc'stavle, som er en god id6. Her kan
Iedernes meddelelser Lil spillerrle opsættes. Så
vidt vi r,ed, er der ingen begrænsninger for, hvem
der må benytte dcnne lavle, så måske kan spil-
lernc' of{så brugc} den til at anbringe deres medde-
Ielser til lederne på ! F. eks.: ,,Undertegnede kom-
rltcr ikke om fredager, da je,g går til svØmning i
Kanalens Kvarter. Hilsen Hans.o' Nå, spØg til side.

Nn er et nyt omklædningslokale et ret nperson-
ligt lokale, h\zor vore medlemmer dog tilbringer
nrcgen tid. I,Ied al mulig4 hensyntagen til det nye
lokale, kunne det måske skabe lidt mere hygge i
lokalet, hr,is kltrbben kunne anbringe sine poka-
ler og pra:mier i et lukket glasskab, til glæde for
alle nredlemmerne. Eller lokalet kunne gØres hyg-
gelig-ere r-ed at ophænge disse f otografier, som

klubben ejer, af Vigerslev-hold, der har vundet en
turnering. Pæne indrammede billeder i ensartede
størrelser ville hygge og glæde og være med til at
skabe mere klubfølelse.

Nu skal disse ting ikke ses som utaknemmelig-
hed i forbindelse med overflytningen til vore nye
lokaler. Lad mig slå fast, der er fra alle fronter
udelt glæde og tilfredshed med de nye lokale- og
baneforhold, som vor klub nu råder over. Vi har
fået mange fordele og forbedringer her. Og vi vil
meget hurtigt føle os rigtigt hjemme. Endda så
meget , 7t vi vil bidrage til at værne og bevare den
nye ejendom, som \/ar det vor egen.

Dean. -

Dre ngenfd. hov de pinsegæsteu
Vigerslev drengeafd. var denne gang værtsfolk

for vore t;rske venner i Berlin, S. C. Tegel.
Tegel ankom fredag før pinse og var allerede

samme aften i Tivoli; turen gjorde stor lykke hos
de tyske drenge.

De skulle naturligvis også se København fra
søsiden. Så der var arrangeret Havnerundfart lør-
dag formiddrg, en dejlig tur, det var nemlig ikke
en af de traditionelle rundtlrre. Svend Rasmus-
sen, tler har forbindelse med havnevæsenet, sØr-
gede for en tur med Havnepolitiets både. Om
eftermiddagen skulle kvarterværterne spille mod
de tyske drenge, oS kampen blev vundet af Viger-
slev rned 3-1 .

Pinsedag var fridag af hensyn til kvartervær-
ternes eventnelle arrangementer.

Der blev spillet revancekamp mandag formid-
dag, og den hlev vundet med 4-0 af Tegel.

Samme dags eftermiddag var vi en tur på råd-
huset. Også her var det en tur ud over det al-
mindelige, da hlubben igen havde en god forbin-
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delse. Denne gang var Oluf Hess manden bag ar-
rangementet. Rundvisningen var meget interes-
sant; det de tyske drenge vel nok var mest impo-
nerede af, var Jens Ol sens verdensur.

Tirsdag morgen var hjemrejsedag, og det var
en flok sØrgmodige gæster, vi fulgte til Hoved-
banegården; de ville gerne have blevet her endnu
længere, så glade og tilfredse havde de været med
opholdet.

Hans Petersan.

NUn toll{ i bestuuelson
Der var lagt op til mange nye ansigter i besty-

relsen, da Vigerslev Boldklub afholdt generalfor-
samling torsdag d. 14. maj i Valby Kulturcenter.
Samtlige bestyrelsesposter skulle besættes, men
slet så galt blev det dog ikke.

Kaj Terkelsen og Hanne Andersen stod begge
fast ved deres beslutninger om at holde en palrse.
Derimod forblev Egon Rasmussen og Svend
Knudsen og kom til at danne bestyrelse med 4
delvis ,,ryeo' ansigter. Kun suppleanten Jørn Han-
sen har ikke f ør deltaget i bestyrelsesarbejdet.

Der var mødt et par og tredive deltagere til
generalforsamlingen, som valgte' Dcnnis Ander-
sen til dirigent.

Punkt 2 pi, dagsordenen var protohol f ra besty-
relsesmøderne, som blev oplæst af Kaj Terkelsen.
Derefter aflagde Kaj Terkelsen på f ormandens
vegne beretning.

Han nævnte bl. a. følgende ting:
Den længe ventede ungdomslov var trådt i

kraft, og bestyrelsen havde kulegravet loven for

Alle dag- og ugehlade

Tipsforhandler

at finde dens anvendelse på Vigerslev Boldklub.
Det endte med, at kluhben foreløbig har startet to
interessegrupper, som Svend Rasmussen har fore-
stået tilmeldingen af .

Klubben havde været ude for det beklagelige,
at f ormanden f ratrådte midt i en periode ef ter
nogle uoverensstemmelser mellem ledere i klub-
ben. Og selv om trådene vel næsten blev udredet,
mente Leif imidlertid, at h,an havde mistet gni-
sten og fastholdt sit standpunkt om at holde op.

Klubben var tilbudt kr.2000 pr. år og trøjer og
træningsdragter betalt f or Vigerslevcenterets
reklameslogan, men da hestyrelsen fandt ud åf,
at kun forretningens navn måtte fremtræde på
trøjerne, hoppede centret fra.

Beretningen blev enstemmigt godkendt.
Regnskabet blev oplæst af Flans Peterscr, og

efter nogen debat og en kort pause blev regnska-
bet godkendt. Til regnskabet var at bemærke, at
kasse- og bankbeholdning var lidt ,,tynd". Børge
.fensen og Svend ,,clommer" Knudsen havde revi-
deret regnskabet, som blev enstemmigt godkendt.

Der var ingen indkomne f orslag, så næste
punkt var valg.

Under Eventuelt blev forskellige ting debatteret.
Der var 31 medlemrner til stede, heraf havde 14

forskellige tilstedeværende medlemmer ordet,
hvilket vil sige, at ca. halrzdelen af de tilstedevæ-
rende på et eller andet punkt fik fremf ørL deres
rnening. I alt var der 84 taler, hvilket statistisk
vil sige, at hver af de 14 talere har haft ordet gen-
nemsnitligt 6 gange.

L'fødet blev indledt kl. 20,15 og sluttede kl. 23,15.
Altså 3 timers varighed mod sidste generalf or-
samlings 1 time, men denne gang var der heller
ikke fodbold i fjernsynet. Red.

Hugo Jespersen
Tt*Aa,k- Uiru &, 9,friuitwc*&ø

Heldbovej 2 - Tlf, 30 29 63



Ti I fortvlvlelse for få

grin forTi I monge r
- eller omvendt

Hørt i omklædningsrummet
at Dino er im od firmareklamer på træningsdrag-

ten. På hans skal der kun reklameres for
DINO.

at Ivan ,,Beckenbauer" Clausen endelig har fået
flyttet sine strømpeskud ned på vristen. Nu
sk;zder han strømpeskud med vristen.

at rned det fremm øde, der er på træningsaftener-
re, skulle vi snart kunne stille 3 fuldtallige
seniorhold.

at vores f aste hj emmepublikum atter i år er
mødt trofast op. Vi burde snart forære dem
begge en stol.

at den ,,Ørne" -titel, der blev indført f or et par
numre siden, burde tildeles stifteren. Han er
en ,,Ørn" til at blive væk fra træningen.

at det jern, der er tilbage i jernholdet, ikke en-
gang kan smeltes om til et to-tommersØm.

Hørt på generalforsamingen

O Seniortraeneren må have en hjælpetræner. Det
foreslås at sætte kontingentet op til 42 kr. om
rnåneden.

O NIan snakkede også om at udelukke de ikke-
I<ontingentbetalende fra banerne. I seniorafdelin-
igen vil der herefter blive stillet 1 five å side hold
med Dino sorn anfører og Svend Ras som mana-
ger.

O Alf red har f åe t læs;set et par poster på sine
brede skuldrc. trfan er nrr seniortræner, næstfor-
mand, spilleudvalgsformand, bestyrelsesmedlem,
sekretEr, revisorsLrppleant og festudvalgsmedlem.
IIen det vil ikke gå ud over traeningen.

O Klubben er likvid. Hans Petersen.
O I)ino mente ikke, rrran tærskede langhalm på

regnsl<abet, hvoreft.er han tog ordet 6 gange.
O llan oplevede at se Børge Gerns øe valgt til spille-

udr.als-s-medlcmssuppleantssuppleant. Til sidst
gacl han ikke sige nej.

O IIan hørte flere gange dirigenten sige, au han har,-
de teg-net sig selr,. N,Ien han viste det ikke til
nogen.

BREUKASSEN
( Enhver lighed mellem personer i denne brev-
kasse og medlemmer af Vigerslev Boldklub er na-
turligvis tilsigtet.)

Spørgsmål:
Jeg har hørt vilde rygter, og ieg kan dårligt

tro dem, men alligevel spØrger ieg: Er det rigtigt,
at Umberto ikke står off-side mere?

Arny Andersen, passivt medlem.
SDar.'

J a, han er blevet målmand, så nu sker det
kun en sjælden SanS, at han går i off-side fæl-
derne.

Spørgsmål:
Synes I ikke,

SDCIr.'
Hvorfor skriver du ui?

SDar til Børge Jensen:
Selv om du kender Alfred godt, vil vi ikke

tippe dig til at blive mere end 12. mand til 1.. hol-
det. NIen så beh Øver du til gengæId ikke at træne.

Lykken er et par fod-
boldst øvler, der passer.

J ørgen J ørgensen,
taktisk geni.

vi mangler skudtræning?
Dan Knudsen, boldjonglør.

Ø
Lykken er at kunne

sine fodboldstrømper.
se, hvad der hæl og tå på

F rank lrlielsen, sweeper.

Til slut en vits, som Luffe ville have fortalt den:
Har De spisekrog?

- Nej, j eg bruger en ganske almindelig gaffel
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Klubnavne
Bestgrelse:

Formand: Egon Rasmussen, Gl. Køgevei L32,
Valby. Tlf. VA 7731.

Næstformand : llogens Jørgensen, Kongshaven 12,
Valby.

Sekretær: Hans Petersen, Kanalens Kvarterr 208,
Albertslund.

Kasserer: Bent Barfoed .Iensen, Wagnersvej I I),
sv. Tlf. vA 9039.

Ungdomsformand : Svein Knudsen, Vigerslevvcj
150. Ttf. 46 16 91.

Suppleant : Jørn Hansen, Folkvardsvej 2 B, F.

Reuision:
Svend Knudseil, Langhusvej 47, Brønshøj.

Tlf. 60 00 44.
Børge Jensen, Øresunds\/ej 92, S. Tlf. AI{ 6791.
Suppleant: Sv. Rasmussen, Blankavej 3, Valby.

Tlf. vA 7835.

F estudualg :
Tove Knudsen, Egon Jacobsen, slrppleant: Svend

Knudsen.

Spilleudualg:
Mogens Jørgensen, Kai Henning Sørenscn, Per

Andersen, suppleant: Børge GernsØe.

Junioraf deling:
Hans Peters€r, Kanalens Kvarter 208, Albertsl.

Drengeaf deling:
Træner sØges. Henv. til Knudsen. Tlf . 46 16 91.

Ltll,eputaf deling:
Ernst Madsen, Vigerslevvej l2l, Valby.

Tlf. VA 7474 ulla.

M edlemsblad :
Dennis Andersen, I)anhaven 29,2500 Valby.

Tlf. 30 09 70.

Benny Larsson, Vigerslevall6 390 B. Tlf . 75 80 47.

FOTO

En o9
til alle de danske kvarterværter for deres gæst-
frihed imod vore drenge og naturligvis også en
tak til vore egne værtsfolk.

Det har været 4 vidunderlige dage i København.
Dette bad de tyske ledere os viderebringe til med-
lemsbladet. Bestyrelsen vil også benytte lejlighe-
den til at sige vore rnedlemmer, der har haft med
opholdet at gØre, en hjertelig tak for deres ind-
sats. At arrangementet ,,kØrte" så glat, skyldes
udelukkende vore glimrende kvarterværterr.

Wolf gang Miner - Heinz Borrutet,
sam L bestyrelsen.

Gå en tur i UIGERSIEU SKO
Viuerslevvej 152

Der findes det største udvalg
til den rigtige pris

t,A 8847

VIGERSLEV KØDFORSYN ING

Kød Flaesk Pålæg

Vigerslevvej 150 . lIA 8066

Kurts Farvehandel
Farver - t,lfflil; Linoleum

Vigerslev AI16 168 . Valby 3744
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Smart tøj for kvinder

Aktivt medlem i

Vigerslev Boldklub

Johnny Jensen

),ancL&' KINO
SPE CIALFOR RETNI NG

Toftegårds Atte 8 r VA 64?2

Nordens Plads 10 - 30 07 94
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Bådehovnens Nye Termo-Lo kering
vlEgon

Forsikringsskader r

Telefoner: VA

Rasmussen

Oplakering r
1675 - VA 7731

Polering

Bedaktion ' Dennls Andersen, Danhayen 29, Valby, 30 09 70

Benny Larsson, Vigerslev Alle 390 B, 75 B0 47


