
Søndag den 23. august kl. 8.15 i Valby
mod Frederiksholm

Søndag den 30. august kl. 10.00 i Valby
mod Hakoah

Søndag den 6. september kl. 8.15 i Valby
mod Valby

Lørdag den 12 september kl .15.30 i Valby
mod Posten

Lørdag den 26. september kl . L5.00 i Valby
mod Vebro

Lørdag den 3. oktober kl. 1 4.45 i Valby
mod Politiet

l, holdets elteråu

Lørdag den 17. oktober kl.
mod Hekla

Søndag den 25. oktober kl.
mod AIK
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15.00 på Kløvermarken

10.00 i Valby

får endnu en chance, idet han spiller mod SBUs
næstbedste hold om endnu en plads i danmarks-
serien. Såfremt 6n klub rykker ned fra DS og
samtidig kun 6n klub rykker op i DS, vil der ske
det i A-rækken, at nr. 1 rykker op og kun den
sidstplacerede klub rykker ned. .I alle andre til-
f ælde rgkker to hold ud af A-rækken!

Vi kan vist ikke regne med hjælp fra nogle af
de andre klubber, så vil vi forblive i A-rækken,
må vi tage sagen i vor egen hånd ! Som vi ligger
placeret ru, er vi sikker aspirant til B-rækken,
men vi kan da selv afgøre sagen til vores fordel.
Derfor, lad os komme væk fra farezonen !

Dommeue udeln sl(rupler
I{u, hvor VM-1970 fra Mexico er kommet lidt på
afstand, har indtrykkene fra dette gigantiske fod-
bold-show sat sig hos alle vi, der fanatisk fulgte
kampene på TV-skærmen.

Avisernes meget skriveri om ,,skrappe" dom-
mere forblev ikke ved teorien. Også i praksis vi-
ste dornrnerne sig som herrer over situationerne.
Allerede i åbningskarnpen blev linjen lagt: dom-
meren skred ind over for den mindste smule op-
træk til ureglementeret spil. Spillerne rettede sig
i udbredt grad efter dommerne og undlod altid
diskussion. F'or det kunne jo betyde advarsel og
derefter udvisning. Og som det første VM-fodbold
forekom der ikke i Mexico 6n eneste udvisning i
samtlige kampe. En glædelig ting.

F'odbold i mange af de lavere rækker, ja, også
i de højere, er ofte knokkel-bold, dvs., får man
ikke fat i bolden, så kan man da nå manden med
en kropstackling. Ja, ofte holdes en hurtig eller
god boldspiller ligefrem nede ved hjælp af grove
metoder som eftertacklinger, benspænd, spark ef-

Irra en pæn andenplarls i sidste turnering" er vi
nu pludselig efter forårets kampe kommet på en
faretruende plads i bunden af rækken. Med halv-
delen af turneringen overstået ligger vi på næst-
sidstepladsen, endda flere points efter de nærme-
ste hold.

l{ed en dårlig efterårssæson kan det betyde en
ncdrykning'splads. Som bekendL er der jo store
muligheder for, at dc to sidste hold kornmer i B-
rækken. Nedr5zkningen fra A-rækken er afhængig
åf , hvad der sker i l<øbenhavnsserien og dan-
marksserien. Vindercrn af københavnssericn I
spiller mod vinderen af københavnsserien pulje b
(divisionsklubbernes 2. hold ) om oprykning til
dannrarksserien.

Vinderen r;ykker op, oS taberen af denne kamp
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l, holdets efteuår
Søndag den 23. august kl. 8.15 i Valby

mod Frederiksholm

Søndag den 30. august kl. 10.00 i Valby
mod Hakoah

Søndag den 6. september kl. 8.15 i Valby
mod Valby

Lørdag den 12 september kl. 15.30 i Valby
mod Posten

Lørdag den 26. september kl .15.00 i Valby
mod Vebro

Lørdag den 3. oktober kl. 1 4.45 i Valby
mod Politiet

Lørdag den 17. oktober kl. 15.00 på Kløvermarken
mod Hekla

Søndag den 25. oktober kl. 10.00 i Valby
mod AIK

Irra en p€en andenplads i sidste turnering, er rri
nu pludselig efter forårets kampe kommet på en
faretruende plads i bunden af rækken. Med halv-
delen af turneringen overstået ligger vi på næst-
sidstepladsen, cndda flere points efter de nærme-
ste hold.

I{ed en dårlig efterårssæson kan det betyde en
nedrykningsplads. Som bekendl" er der jo store
muligheder for, at de to sidste hold kornmer i B-
rækken. Nedr;rkningen fra A-rækken er afhængig
åf , hvad der sker i l<øhenhavnsserien og dan-
marksserien. Vinderen af københavnsserien I
spiller mod vinderen af københavnsserien pulje b
(divisionsklubbernes 2. hold) om oprykning til
clannrarksserien.

Vinderen r;lrkker op, og taberen af denne kamp

får endnu en chance, idet han spiller mod SBUs
næstbedste hold om endnu en plads i danmarks-
serien. Såfremt 6n klub rykker ned fra DS og
samtidig kun 6n klub rykker op i DS, vil der ske
det i A-rækken, at nr. 1 rykker op og kun den
sidstplacerede klub rykker ned. f aUe andre til-
f ælde rgkker to hold ud af A-ræ,kken!

Vi kan vist ikke regne med hjælp fra nogle af
de andre klubber, så vil vi forblive i A-rækken,
må vi tage sagen i vor egen hånd ! Som vi ligger
placeret ru, er vi sikker aspirant til B-rækken,
men vi kan da selv afgøre sagen til vores fordel.
Derfor, lad os komme væk fra fatezonen !

Domn euo udelo sl(rupler
I{u, hvor VM-l970 fra Mexico er kommet lidt på
afstand, har indtrykkene fra dette gigantiske fod-
bold-show sat sig hos alle vi, der fanatisk fulgte
kampene på TV-skærmen.

Avisernes meget skriveri om ,,skrappe" dom-
mere forblev ikke ved teorien. Også i praksis vi-
ste dornmerne sig som herrer over situationerne.
Allerede i åbningskarnpen blev linjen lagt: dom-
meren skred ind over for den mindste smule op-
træk til ureglementeret spil. Spillerne rettede sig
i udbredt grad efter dommerne og undlod altid
diskussion. F'or det kunne jo betyde advarsel og
derefter udvisning. OS som det første VM-fodbold
forekom der ikke i Mexico 6n eneste udvisning i
samtlige kampe. En glædelig ting.

F'odbold i mange af de lavere rækker, ja, også
i de højere, er ofte knokkel-bold, dvs., får man
ikke fat i bolden, så kan man da nå manden med
en kropstackling. Ja, ofte holdes en hurtig eller
god boldspiller ligefrem nede ved hjælp af grove
metoder som eftertacklinger, benspænd, spark ef-
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Uigerslev afdeling

Uigerslevyei 117

I0 58 11

ler ben og krop osv. ofte fratages en spiilcr ikke
31.-1. 9n god chance, men også Lhar..r, for at be-holde liv og..tøyrighed i benåta på gruncl af disse
,,jernmænd", der bruger grove og klodsecle me_toder i fodb_oldspillet -.r" end tef,nik os hjerne.og ,etop her kunne vore dommere gØre en storindsats ved i højere grad at skride ind over forureglementeret, hårdrog farligt spil. og i mangetilfælde e1 .et frispark oå e,t. en h.rrstifring ikkctilstrækkeligt ved groft spir. En ad,arser og der-efter udvisnitrg me.t efteriølgende karantæne villejo nok give mere respekt mellem ,,jernmændene.,.f)et ville give merå glæde ved aet lille spil, sonlvi holder så meget ai på trods af brå mærker,trælår, forstuvede ankrer, skæve knæ og ,,bræk-kede" ben. N{en det er clommerne, der sliar IæggeIinjen !

LANDMANDSBANKEN

.. Stillingen efter

SeniorT--gkampe
Fr.holm lb
Politie't lB
AIK t2
Valby t 1

Hekla g

Vebro g

Posten g

\riktoria 7
Vigersleu b
Hakoah 0

Hakoah G p.
Velo G p.

Junior - ti l<ampc
F'r'cmad V. [6 p.
Vigersleu 12 p.
Stanclard Xl p
Sylvia 10 p.
Sundby 8 p.
Pioncren g p.
I{ellas -l p.
I)ragør 2 i.Valb5r 0 p.

Foaåtrstu vneri ngeo

p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.

Håvdere kurs
På generalforsamlingcn og spillcrmødet i majoplystes, at alt for mange mcdlemmer ikke sØr_ger for rettidig indbetaring af kontingcntet. Nted_Iemmerne, såver ungdomsspiilere .J* seniorer,
:.kvldte pr. 1. maj tilsam-.., over 2000 kr. i kon_tingent, og cler vil ,, bli'e ført en hårdere kursover for dem, der ikke kan betale rettidigt. Dethar ikke mangr_et på henstiilinger og advarsrer.Bestyrelsen er derfor tvunget til, uanset konse-kvenserne, at brenrse og uderutr<kc spi[ere, somikke har .iT betaring tir krubben i orden. Hvis duikke allerede er br..*t becrt om at hrive veek, kandette forhindres ved at indbetale til kasserereneller på klubbens girokonto, nr. 160 072.

I)ean- kampe
15 p
ro p.
1o p.
1o p.
8 ir.
.3 p.
8p.
li p.

I r' u l<lic t

kamprr
14 p.
12 p.
8p.
8p.
6p.
6 Ir.
2p.
0p.

Sen ior Z - l0 l<arnpc
1950 19 p.
Vebro 14 p.
Stefan B lB p.
Vigersleu 12 p.
AIK 9 p.
Ti"sbjers 9 p.
GVIB 8p.
Pioneren ,3 {r.Posten 8 p.
P_orup 5 p.
Viktoria b p.

Serziot S - g lianrpc
Heimdal 12 yt.
Pioneren 12 1t.
Ti"slrj ers t2 p.
\/iktoria 10 p.
AIK 9 p.
I/igersleu g p.
Borup 7 p.
Postcn Z p.

I)reitgc --. 8
Viktoria
Fr.holm
Heimdal
Vestia
AIK
Bortrlt
Hakoah
ll ig,e r sle u
Trekanten

I.,illeput - 7

I/igersleu
HB
\ralby
Viktoria
Flakoah
FIeim clal
Olympia
1 950

T,o&øk- Uirt & giria,i,tuc*å,,a,

Alle dag- og

Tipsforhandler
Hugo Jespersen

H e Idbovej

ugehlade



Ti I fortvlvlelse for få

Dagens fugl: Arnys tamme skade
Dcn er efterhånclen blevet så tam, at han kan få
den til at springe op, når han ønsker det, men
undertidcn er han ved at kvæle den i dunsten af
capsolinsalve. Når man ser ham spille, ligner den
nlest af alt en l"otalskade.

O Da Luffe for nylig ringede til lægen, udspandt
der sig følgende samtale:
I-,ægen : - Er De i sygekasse ?

Luffe: - Nej, jeg ligger i en ganske almindelig
seng.

O Dino har efter eget udsagn overværet fø\gende
referat fra et spilleudvalgsmøde:
Alfred: - Ja, så har jeg sat Bent Barfoed på, hvem
skal de 10 andre så være ?

Per: - N{ig som \renstre rn,ing.
Kaj Henning: - IIig som venstre half .

Dette tog ca. to minutter. De ør,rige pladser blev
besat ef Ler lodtrækning.

O Vi vendcr igen tilbage til ,, Love for Association
F-odbold", som sikkert har en vis lighed med det,
vi praktiserer i Vigerslev. I paragraf 2 står: Bol-
den skal \/ære kugleformet. Dens ydre hylster
skal være af læder eller andre godkendte materia-
lcr. Den må ikke \/ære fremstillet af materiale,
som kan nredføre fare for spillerne.
Boldens onrkreds må ikke være over 7l cm og
ikke under 68 cm. \'ed spillets begyndelsc må bol-
clens vægt ilike være over 453 g og ikke under
396 g. Trykket skal x/åcre lig med det atmosfaeri-
skc ( dvs. 1kg/cm2 ) ved havets overf ladenirrean.
Boldc'n må ikke ndshif tes nnder kampen uden
dommerens tilladelsc.
tlon vorc' bolde kan klare dissc betingelser borL-
set fra den sidste?

I paragraf 4 står bl. a.: Knopper skal vårre af
lt:clcr, grlrnffii, alurniniurn, plastic eller lignende
materialc, og cle skal va)re massirre og ikke min-
dre end 12 mm i diameter, og de må ikke træde
mc're end 18 mm frem.
Så kan man jo kun undrc sig over, på hvilket
masliinvzerkstecl Arnv har f ået f remstillet sine
6 mrn brede, +:l mrrl høje knoppcr af hærdet stål
(specielt e.gncdc til eftcrtacklinger).

O Dcr er inclgiret en opfordring til at tilclelc Per
Anderserl ,,Ørne"-titlen, men med hans pi'zesta-
tioner ved hjørnespark kan vi ikke strarnme den
til mere cnd ,,pape gØje" .

Hørt t ontl{{.tedningJst'ttnttrtet " . .

at man i juniorafdelingen til sidst så sig nødsaget
til at ,,trække" Freddies gårdhold.

Ti I grin for monge
eller omvendt

I dette numlrter er ui i stand til at
bringe en reportage f ra Valbg ldræts'
park ued uor udsendte medarbeider
O. Luf Hess, opf inderen af den beg-
sorte humor.

Hr. Redacteur Dennis L. Andersen under de nye
brusere med 6 sekunders interval. Han basker
med armene af glæde over de fremragende for-
hold, vi her har fået; der er simpelt hen ingen
sål.rnrnenligning med det, vi kom fra.
På dct andet billede ses han på vei ud af badet.
De sorte prikker er gåsehud.

Niels
Mikkel-
sen i
færd
med at
drible
over
bag-
linien.

Benny
Ras-
mussen
under
et af
sine
forsøg
på at
ligne et
hjørne-
flag.

Et
strøm-
peskud
af
Ivan
Clau-
sen.

Luf t-
foto
af
Bent
Bar-
foed,
høj re
wing-
back.

Her ses Jørgen Jørgensen
(ekspert i at opponere imod
dommeren ) i den stilling, han
normalt indtager efter ca. 10
min. spil. Læg mærke til støv-
lerne: drip-dry Puma Special,
str. 42, med selvbærende kar-
rosseri og prima affjedring.

Resterne af 47 Prince, efter-
ladt af manager, træner, pro-
motor m. m., Sir Alfred efter
en 1. holdskamp med sædvan-
ligt spil f ra vor side. Han
nåede at ryge tre cigaretter fra
det øj eblik, Børge GernsØe ka-
stede sig, til han hentede den
b,,g stregen.
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1. præmie: Ret til at komme
kontingent
+ r/z fl. whisky
er fyldt 18 år)
ellers 2 kg flødekameller
og en tandbørste

2. præmie: Fornøjelsen at deltage i
konkurrencen

Tegningen ligner måske ikke helt, så for at gØre
det nemmere, fortæller vi følgende om h,am:
Hen er seniorspiller i Vigerslev

Gæt

hvem

tegningen

forestiller

Iige med i

( kun hvis vinderen

Som det fremgår af stillingerne andetsteds i bla-
det, ligger juniorafdelingen på en flot andenplads,
og dette giver os naturligvis anledning til en eks-
tra indsats fra efterårsturneringens start. At vi
skal have hjælp af andre for at forbedre vor pla-
cering er givet, men vi kan gØre en hel del selv, og
det regner jeg med, at I (iuniores) vil gØre. Der-
for: mØd op fra starten og lad os i fællesskah
hurtigt f å etableret et slagstærkt hold til den
kommende sæson. Træningen begyndte første
gang den 28. juli kl. 18.00.

Vel mødt.

Stof til neeste blad shal være hos undertegnede
inden den 15. september.
Dennis Andersen, f)anhaven 29, Y alhy.
Benny Larsson, Vigerslev all6 390 B.

Gå en tur i UIGER$LEU SKO
ViUerslevvej 152

Der findes det stØrste udvalg
til den rigtige pris

t|A 8847

Hans Petersen

Hans motto er: ,,Kom igen
Han er snart en gammel dreng
Han har et par børn eller fire
Han er Danmarks B. B.
F'ørstepræmien bliver tildelt den først åbnede rig-
tige løsning.
Der må kun ensendes 6n løsning pr. medlem.
AIle medlemmer kan deltage, også passive.

Løsninger sendes senest 1"5. september i en luk-
ket kuvert til:
Dennis Andersen, Danhaven 29, 2500 Valby
eller
Benny Larsson, Vigerslev all6 390 B,
2650 Hvidovre.

VI GERSLEV I<ØDFORSYN I NG

Kød Flæsk Pålæg

Vigerslevvej 150 .VA 8000

Kurts Faruehandel
FarverrTapeterlLinoleum

lsenkram

Vigerslev Al16 168 . Valby 37 44

Kaj Terkelsen fik på generalforsamlingen i
overrakt klubbens emblem med egeløv og er
ledes klubbens tredje æresmedlem.

Dorthe og Hans Petersen har f ej ret bryllup og
ønskes til lykke af kammerater i Vigerslev Bold-
klub.

FOTO

maJ
så-

»flean
TofteUårds

tlA 10817

ett<<

AIIe 1ø

Smart tøj for kvinder

Aktivt medlem i

Vigerslev Boldklub

lohnny Jensen

)ancLL; KI NO
SPECIALFOR RETN I NG

Toftegårds A116 I r VA 6422
Nordens Plads 10 - 30 07 94

VIqER§LEVBTLEN
Deres lillebil

Bådehovnens Nye Termo-Lokering
v/ Egon Rasmussen

Forsikringsskaderr0plakeringrPolering
Telefoner: VA 1675 - VA 7731

Bedaktion: Dennir Andersen, Danhaven 29, Valby, 30 09 70

Benny Larsson, Vigerslev AIIe 390 B, 75 80 47


