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Eu du giort if det uette
Vigerslev Boldklub startede en serie bankospil i
begyndelsen af september måned. Det var lagt op
i det helt store plan ,idet klubben havde bestilt
lokaler til ikke færre end 27 aftener inden jul, 16
gange på Hotel Siesta og 11 gange på Risbjerg-
gård. Også præmierne var bestilt på forhånd: 54
minicykler, 27 stk. Mallorca-rej ser, 27 hele grise
(de er slagtede) samt en hær af høns og kyllin-
ger. Så det var med spænding, at ledelsen gik til
de første bankospil, som nu er løbet af stabelen.
Der var et kraftigt underskud på de første spil,
hvor der ,,kun" deltog ca. 250 mennesker pr. af-
ten. Men disse har været så begejstrede for gevin-
sterne, åt de kommer igen og samtidig sØrger for,
at venner og bekendt også deltager. Det har nu
resulteret i, at allerede efter den 5. spilleaften var
deltagerantallet på over 400 mennesker, og klub-
ben kan nu notere sig, at ikke alene underskud-
det fra de første spil er dækket ind, men at der
efter 5. spil var over 3.000 kr. i overskud.

Hvis det i de efterfølgende 22 spilleaftener føl-
ger samme linje, er klubben allerede på vej til at
notere sig den største økonomiske succes siden
stiftelsen af klubben for 14 i* siden.

Ledelsen af spillene har bestyrelsen klaret i
s'odt samarbejde med Hugo Jespersen, som har
lijort en stor arbejdsindsats. Men til så stort et
rrrangement kræves 10 mand hver gang til at

rcde spillet og sælge plader m. v. Derfor beder be-
s tSrrelsen om, åt de seniorspillere eller passive
medlemmer, der har interesse i at vaere med ved
en banko-aften, åt henvende sig til Alfred eller
Svend Knudsen ( Alfreds tlf .nr. er 46 16 91 ) .

f)er kommer 3-4 faste seniorspillere og hjælper
hver gang, og det har været en stor hjælp. Men er
du gjort af det rette stof ? Og vil du være med til

at sikre klubben en stor succes ? Så ring, når du
kan komme og være med. Enhver hjælpende hånd
modtages med stor glæde.

Nod u9kniogsrcglen
Såfremt 6t hold rykker ned fra danmarksserien,

og ingen fra KS rykker op i DS
_ 2 sidste ned fra A-rækken.

1 klub ned fra DS, og 1 op i DS

- L ned fra A-rækken.

2 ned fra DS, men ingen op i DS
_ 2 ned fra A-rækken.

2 ned fra DS, og 1 op i DS
: 2 ned fra A-rækken.

3 ned fra DS, men ingen op i DS
_ 2 ned fra A-rækken.

3 ned fra DS, og 1 op i DS
: 2 ned fra A-rækken.

4 ned fra DS, men ingen op i DS

- 2 ned fra A-rækken.

4 ned fra DS, og 1 op i DS
_ 2 ned fra A-rækken.

Det er nedrSrknings-mulighederne for A-rækken,
vi her bringer i sin fulde ordlyd. Oprykningsreg-
Ierne vil vi vente med til en anden gang !

Som det ses, er nedrykningen afhængig åf ,

hvad der sker mellem københavnsserien og dan-
marksserien, men dog ikke mere, end at der ud af
otte muligheder i de syv muligheder rykker to
hold ud af A-rækken. Grunden til, at medlems-
bladet bringer nedr;rkningsreglerne så udførligt,
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ses i nedenstående stilling, som er pr. 2b. septem-
ber - med fire kampe tilbage.

A-rækken:
kampe
Politiet
Fredriksholm
Vebro
Valby
AIK
Hekla
Posten
Vigerslev
Viktoria
Hakoah

points mål
23 58-15
23 47-21
t7 42-2t
t7 3t-27
15 25-2t
15 27-27
11 21-36
9 27-35
9 22-43
1 11-51

RelrJørneu på tuøieane
Da medlemsbladet var i trSrkken, var Vigerslev
Boldklub godt på vej til at skrive kontrakt med
Vigerslev-Centret om reklamer på seniorspiller-
nes turneringsdragter.

Trøjerne er bestilt og tages i brug, så snart de
Ieveres fra fabrikken. Kontrakten omfatter både
1.,2. og 3. holdet, og på brystet kommer til at stå
navnet,,Vigerslev-Centret".

Forretningscentret betal er trøjerne til tre hold
inkl. påtrykning af reklamen, os derudover mod-
tager klubben konta nt kr. 2500 for perioden ind-
til 3I . december 1971.

Nu kan det vel diskuteres, om det principielle
i at bære reklamer på spillerdragten, men der kan
ikke være nogle medlemmer, der er meget imod,
eftersom problemet var omtalt i et forårsnummer
af dette blad, og ingen reagerede på denne artikel.
På længere sigt var det vist også uundgåeligt, hvis
klubbens betrængte økonomi skulle hjælpes.

og en stor fordel er det, åt reklamen indeholder
klubbens ,,fornavn", nemlig ,.Vigerslev". Det har
dog lidt relation til vort eget klubnavn.

Red.

Vi gør opmærksom på, at det gas, der står i dette
blad, står på side 3. Alt andet bedes venligst taget
nogenlunde alvorligt. Det var således tilfældet
med konkurrencen i sidste nummer. Den er åben-
bart blevet misforstået af samtlige medlemmer
(der h,ar læst bladet), for vi modtog 0 (nul) Iøs-
ninger; eller var den for svær? Løsningen var:
Bent Barfoed.

I)en halve flaske whisky vil nu blive delt mel-
Iem samtlige redaktionsmedlemmer; da vi er
fyldt 18. foretrækker vi whiskv fremfor fløde-
karameller.

okt.
okt.
okt.
okt.
nov.
Ilov.
nov.
I10V.
dec.
dec.
dec.
okt.
okt.
okt.
nov.
Ilov.
nov.
dec.
dec.
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Banl«ospiI

T,crl*q"k- Uin, & 9irinitwow
AIle dag- og ugeblade

Tipsforhandler

BANKO
Her bringer
i efteråret:
mand. d. ,,.5.

mand. d. 12.
mand. d. 19.
mand. d. 26.
mand. d. 2.
mand. d. 9.
mand. d. 16.
mand. d. 23.
mand. d. 7.
mand. d. L4.
mand. d.21.
onsd. d. 7.
onsd. d. 21.
onsd. d. 28.
onsd. d. L L.
onsd. d. 18.
onsd. d.25.
onsd. d. 9.
onsd. d. 16.

ui datoerne f or banko-af tener

på Hotel Siesta, Glostrup
på Hotel Siesta, Glostrup
på Hotel Siesta, Glostrup
på Hotel Siesta, Glostrup
på Hotel Siesta, Glostrup
på Hotel Siesta, Glostrup
på Hotel Siesta, Glostrup
på Hotel Siesta, Glostrup
på Hotel Siesta, Glostrup
på Hotel Siesta, Glostrup
på Hotel Siesta, Glostrup
på Risbjerggård, Hvidovre
på Risbjerggård, I{vidovre
på Risbjerggård, Hvidovre
på Risbjerggård, Hvidovre
på Risbjerggård, Hvidovre
på Risbjerggård, Hvidovre
på Risbj erggård, Hvidovre
på Risbjerggård, Hvidovre

Gigant
afholdes huer mdndag på Hotel Siesta,
Glostrup ( Roskildeuej )
og huer onsdag på Risbjerggård (Huidoure-
Dej) kl. 79.30 præcis

Vind 1 Mallorca-rej se på Deres indgangs-
billet (værdi kr. 395)

Gevinster til banko: Minicgkler, t/* grise,
store uarekuruer, uinkurue, flotte stege,
hamburgerrUgge, høns og kgllinger,
hele snCIps e, 12 flasker uin, slagtertrug med
pålæg

Gevinster på 1. rk. 2. rk. og pladen fuld
Geuinst til alle, der har banko !

20 spil i serien. Pris: 5 plader L5 kr.,
1 plade 4 kr. 5 ekstraspil. Pris: 4 plader 5 kr.

Adgang for medlemmer med pilrørende

Arran gØr i

Vigerslev Boldklubs ungdomsafdeling

Hugo Jespersen
Heldbovej



Ti I fortvivlelse for få

gri n forTi I monge r
- eller omvendt

Brevkasson
( Enhver lighed mellem personer i denne brev-
kasse og medlemmer af Vigerslev Boldklub er
naturligvis tilsigtet) .

L/ESERBREV
mere om mig i disse spal-
det handler om andet end

^l{rels Mikkelsen
ekspert i finkæmning

man lægger mærke til ?

MÅI{ED EI{S I{/ERBILLEDE :

,,F/ETTER" DAI{ KI{UDSEN,
luksusinnerwing

Han har efter ihærdig træningsindsats debuteret
på 1. holdet. Debuteret er nu ikke det rigtige ord,
come-back passer bedre, for han var på L. holdet
i vores glansperiode i 1965. De følgende 4r/z år
holdt han pause for at komme på toppen igen ef-
ter den store indsats, der bragte os op i A-rækken.

På grund af et uheld i luftforsyningen måtte
han desværre udgå efter 20 minutters spil i ,, de-
but"-kampen mod Viktoria.

Vi kan desværre ikke bringe ham i fodboldtøj,
da det eneste billede vi har af ham i vort arkiv, er
taget en dag, hvor han Sik i stykker under om-
klædningen.

Tommy Christensen før og efter udstopningen,
undskyld, omklædningen. Foruden det, der ses på
billedet, er han normalt udstyret med tandbeskyt-
ter, suspensorium og 250 g capsolinsalve ( lånt af
Arny). Der må gØres noget for at beskytte sig
mod de brutale forsvarsspillere i A-rækken.

Børge Gernsøe under udførelse af en aftens træ-
ningsprogram. Det bestod af 31/z mave- og arm-
bøjninger med tilløb.

- Hvis der skal skrives
ter, f oretrækker j eg, at
mit hår !

SDor.'

- Er der andet ved dig,

Hørt i omklædningsrummet

at

at

at Svend I(nudsen er begyndt at sige dommeren
sin ærlige mening efter kampen. Det må give
ham en advarsel en dag.
i betragtning af sine udtalelser på juni-gene-
ralforsamlingen har Dino besluttet sig til at
Iæse klubbens love, inden han kører kanoner-
ne i stilling til efterårsgeneralforsamlingen.
efter den lille hentydning i sidste nummer har
Arny nu fået Ivan til at save sine knopper ned
til normal længde + 1 mm slidbane.
som resultat af sidste nummers artikel om
hårdt spil har vi indført en ny ,,ærestitel",
nemlig ,,jernmand". Den første tildeles Bjarne
Børsen. De siger, at h,ans tacklinger kan høres
helt over på Grønttorvet.
da han ikl<e selv synes, han har været tit nok
på 1. holdet i år, har Niels Mikkelsen nu be-
sluttet sig til at lade sig vælge ind i spille-
udvalget.
Bent Barfoed fra næste sæson stiller op på
old boys holdet; på grund af sit spilletempo
stiller han dog op under gruppen: ,,very old
boys". ( Tro ikke for meget på det her, det er

at

at

at

I<un et rygte !)
at Hans Petersen efter de første 4-5 kampe i

efteråret håber at kunne piske 1. holdet frem
til en 8. plads.

at man i \rigerslev seniorafdeling ikke behøver
at træne i de tekniske færdigheder.

(Hans P,etersen)

ved-

DINO -
(øKspe-t pL

omtå"d,t-t. )

Sorn- jeq
ln-r ægt/hovcc
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O Hermann Becker, vor gode ven fra Sports

Club Tegel Berlin, har fejret 60 års dug, og
klubben Ønskede til lykke med et telegram på
festdagen.

Børge Vedel, tidligere ungdomsleder i klub-
ben, har fejret sølvbryllup, og klubben gratu-
lerede med en vinkurv.

Indendørs-træningen på skolerne starter i ok-
tober. Det bliver følgende aftener: Mandag,
onsdag, torsdag og fredag på Vigerslev A116
skole samt onsdag og torsdag på Lykkebo
skole. Begge steder har vi gymnastiksalen fra
kl. 1g til 22.

Lysbanetræningen for seniorer og ynglinge
foregår hver onsdag i Valby Idrætspark kl.
18.00-19.30. Flusk at være omklædt kl. 18.

Ungdomsafdelingens afslutningsfest på Viger-
slev A116 skole hliver afholdt torsdag den 21.
november kl. 19.00. Husk at rnød op på denne
aften, drenge, der er mange spændende ting
på programmet.

&&&4."$"&-$"&&+-ri-#ir4"eåk4"4"&

Drengeafdellngen
I efteråret har drengeafdelingen klaret sig godt.
Siden Bent Barfoed har overtaget træningen af
drengene, har de opnået 7 points i efterårets f ør-
ste 6 kampe imod , at de i hele forårs-turneringen
kun fik 3 points hjem i samtlige kampe. Det kan
man da kalde fremgang.

Res ultaterne i ef teråret har uæret :

AIK 5-0; Hakoah vundet uden kamp; Vestia 0-1 ;
Heimdal 1-3 ; Viktoria ( tophold ) 1_-1 ; Borup
( rækkens r'r. 2) Vigerslev-s ejr 4-2.

Drengespillerne i efterårskampene har været: Pe-
ter Jensen, Dan Hansen, Kurt Madsen, Søren
Svendsen, I-au Hansen, Per Jensen, Jimmy lr[iel-
sen, Kenny Olsen, Kim Olsen, Erik Nielsen og
Robert Sørensen. Reserver har været: Claus Lille-
holt, Erik l\{ørk, John Hansen og Miller Bradum.
De to sidstnævnte har spillet for henholdsvis
Frem og Pioneren, men de kan begge spille tur-
nering for Vigerslev for indendørs-turneringens
start.

Årets sidste drengekamp spilles den 17. oktober
mod Frederiksholm.

Tysklandstur

o

c

e

o

I efterårsferien skal drengene en tur til Berlin og
som vanligt besøge vore venner i S. C. Tegel. Tu-
ren kommer til at koste kr. ttl,- pr. dreng og
starter lørdag den 17. oktober med hjemkomst
fredag den 23. ved ca. L6.30-tiden.

Vi er ikke på nuværende tidspunkt klar over,
hvordan arrangementet forl øber, men et par fod-
boldkampe og ture rundt i Berlin tw vi godt på
forhånd love drengene. Lederre, der skal deltage
på turen, vil forinden afholde et orienterings-
møde med drengenes forældre. Turen bliver ledet
af Ernst Madsen og Hans Peterser, tlf. 64 38 24.

Gå en tur i UIGERSLEU SKO
Vigerslevvej 152

Der findes det stØrste udvalg
til den rigtige pris

vA 8847

VI GERSLEV KØDFORSYNI NG

Kød Flæsk Pålæg

Vigerslevvej 150 . lJA 8060

Kurts FarYehandel
FarverrTapeterrLinoleum

lsenkram
Vigerslev AI16 168 . Valby 3744

»flean
Toftegårds

vA 10817

ett<<
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Smart tøj for kvinder

Aktivt medlem i

ViUerslev Boldklub

Johnny Jensen

Bådehovnens Nye Termo-Lokering
vlEgon Rasmussen

Forsikringsskader r 0plakering
Telefoner VA 1675 - VA 7731

Bedaktion: [)ennis Andersen, Danhaven 29, Valby, 30 09 70

Benny Larsson, Vigerslev AIle 390 B, 75 80 47

VIqER§LEVBILEN
Deres lillebil

70 11 fi

Polering


