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l. holdets forår -TI
A-række I pulje A:
Lørdag den 3. april kl. 15.00

mod Viktoria.

Lørdag den 17. april kl. 15.00
mod Frederiksholm.

Søndag den 25. april kl. 8.15
mod Posten.

Lørdag den 1. maj kl. 15.00
mod Valby.

trredag den 7 . maj ( St. Bededag )

mod Vehro.

Lørdag den 75. rnaj kl. 15.00
mod Hekla.

Lørdag den 22. maj kl. 15.00
mod Olympia.

Torsdag den 3. juni kl. 19.00
mod AIK.

Lørdag den 72. juni kl. 15.00
mod Union.

kl. 10.00

Ved ungdomsafslutningen på Vigerslev Skole fik
følgende ungdornsspillere overrakt flidspokalen
for 1970 :

Pusling, Tommy Petersen, Iilleput, Finn Olsen,
yngling, Bjarne Terkelsen, junior, Jørgen Østev
gaard Peterser, drengespiller, Robert Sørensen.

Redakteurskifte
Under et .offentligt møde i en af Københavns
kommunes sandcontainere på Ålholm Plads lyk-
kedes det en talstærk skare at overtyde bladets
gamle redakteur om nødvendigheden åf, at han
offentligt proklamerede sin afgang.

Om man i denne forbindelse kan tale om et re-
gulært kup, skal jeg lade være usagt, eller ihvert-
fald lade det være op til læserne, at bedømme
,,kuppets" kvalitative karakter.

Som udenforstående, og efter gennemlæsning
af samtlige I årgange af ,,Vigerslev Boldklub",
er det mit indtryk, at klubben, i lighed med Tor-

denskjold (ham med tændstikkerne i baghove-
det ) , og Jens Otto Krag ( Danmarks svar på Ne-
andertalmanden ) , har en lille, men sammenspist
stab af velspillende hypokondere og disses gud-
benådede kritikere. Det er de samme der går igen,
som underskrivere, og som ofre i disses velspid-
sede indlæg.

Jeg kunne nævne navne, men vil afstå herfra
og i stedet udtrykke ønsket om, at endnu flere vil
benytte sig af den fremragende mulighed for fri
og utilsløret debat, som indeholdes i et blad af
denne art.

Som udenforstående behøver jeg om muligt
forts, side 3

§ports-0enffct Ualby Langgade 207
vlÅlholms Plads r Ualby 1990

Volbys stØrste udvolg i fodboldudstyr
Vigerslev-drct gter Erik Rahe
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LANDMANDSBANKEN

løvrigt mensr itg,,,
Det er kommet mig for Øre, at man agter at sen-
de ynglinge og iuniorer på rejse sammell.

Min kritik går i denne forbindelse ud på, at jeg
af erfaring ved, at disse unge vil ud at feste om
aftenen.

Mener man at kunne holde iuniorerne hjemme,
når de andre tager i byen ? Mit svar er absolut
nej !

Jeg vil derfor kraftigt fraråde, at man sender
disse hold ud sammen.

Min alvorligste kritik er rettet mod bestyrelsen
for dens rej sedispositioner. Man agter at sende
to ungdomshold sydpå, hvortil klubben skal yde
et kontant beløb på ca. 10.000 kroner. Er man
helt forrykt?

Hvad tror man vore medlemmer vil sige til
dette? Tror man virkelig, at noget sådant frem-
mer klubbens fremgang? Absolut nej !

Da bestyrelsen åbenbart er tom for ideer, om
hvordan man skaffer nye medlemmer tit ung-
domsafdelingetr, skal ieg kort give et par ideer
desangående:

Hvad kan man få for 10.000 kroner?
Betale trænere med eventuelt 200 kr. pr. må-

ned. Lade de unge tage på rejser til hele landet,
week-endture som klubben betaler.

Det er jeg helt sikker på vil skabe interesse for
vor ungdomsafdeling og skaffe nye medlemmer.

Med sportslig hilsen

Suend Rasmussen

,Dette vafivtd"

Suar til Suend Rasmussen!

Jeg er som bekendt ikke medlem af bestyrelsen,
men da jeg har lidt kendskab til de i Svend Ras-
mussens brev omtalte rej ser, tillader i eg mig at
fremsætte et par kommentarer i forbindelse her-
med.

I brevet fraråder Svend Rasmussen, udfra egne
erfaringer, en kombination af j uniorer og yng-
linge på samme rejse. Jeg kan tildels give ham ret

heri, da j eg f orstår de problemer, dette eventuelt
kan medføre. Atligevel mener i eg, at en sådan
rej se i dette tilfætde kan lade sig gennemføre
udfra den betragtning, at størstedelen af ynglin-
geaf d. udgøres af f ørste års- og et overvej ende
flertal af juniorafd. er andet årsspillere, hvilket
betyder, at der her er tale om ret jævnaldrende
unge, nemlig henholdsvis 16 og 17 år. Endvidere
kan jeg da kun sige god for vore ynglinge, som er
fornuftige unge mennesker, der uden tvivl vil
holde en del selvj ustits, oS det er udf ra dette,
jeg tror, det kan lade sig arrangere.

N,Ied hensyn til det vanvittige beløb på ca.

10.000 kr. til rejser, er ieg helt enig med Svend
R. Grunden til, at beløbet er blevet så stort, vil
jeg kort redegøre for.

Sidste år, da klubben påbegyndte de økono-
misk succesrige bankospil, havde vor daværende
leverandør til spillerne lovet at give et klækkeligt
tilskud til den nu omtalte rej se. Bestyrelsen reg-
nede lidt på det og fandt, at hvis klubben også gav
et tilskud, kunne junior- og ynglingeafd. komme
ud at rejse på meget billige betingelser. Det
ville samtidig være en god reklame med håb om
lidt spiller tilganS, oS sidst men ikke mindst hav-
de de unge mennesker fortjent en sådan tur. OS
de var naturligvis henrykte ved tanken om den
kommende rejse.

Grundet visse uoverensstemmelser ophørte
samarbejdet med leverandøren så i rnellemtiden,
og som følge heraf fik klubben ikke det lovede
tilskud.

Bestyrelsen stod nu med 25 medlemmer, som
var Iovet en tur på meget gunstige vilkår. Man
blev enige om, at spillernes rej se ikke skulle
d roppes af den grund og valgte derfor at yde et
tilskud på ktr. 400 pr. deltager.

Personligt tror j eg dog ikke, at beløbet bliver
så stort, idet jeg har talt med spillerne og forkla-
ret dem forholdene, og vi er blevet enige om at
gØre turen biltigere for såvel klubben som for
spillerre, der som før omtalt er fornuftige unge
mennesker. Jeg vit dog understrege, zt bestyrel-
sen efter min mening har disponeret korrekt, idet
man ikke først må love guld og grØnne skove, og
så siden sige, at det alligevel ikke bliver til noget.
Bestyrelsen hurde måske have været en smule
mere skeptisk med hensyn til det lovede tilskud.

Hans Petersen
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ARNY ANDERSEN
half and half centerforward

Vi har ikke medtaget billede af ham. De vi har
er uskarpe. Vi er ikke i besiddelse af kameraer
med tilstrækkelig hurtig lukkertid til at få et
skarpt billede af ham.

Han har i det forløbne år kørt i elevatorfart på
1. holdet. Ikke elevatorfart i almindelig forstand
(nemlig mellem 1. og 2. holdet, som det dog burde
have været tilfældet efter hans indsats ) , men mel-
lem pladserne som centerhalf og centerforward.
Det har imidlertid været svært at se, i hvilke
kampe han spillede hvad.

Efter generalforsamlingen fik han ideen til sin
anden bog: ,,Jeg en suppleant".

Den første: ,,Jeg - en kværulant", som blev en
best-seller i Vigerslev, var bygget over forrige års
spillermØder.

Hans nytårsforsæt er hvert år, at han vil score
1 mål mere end året fØr. Det er hidtil lykkedes.
I 1971 skal han således opnå en samlet score på
4 måI.

Månedens bgttetilbudt
Ilaves : eftertacklinger
Ønskes: boldøje

Henvendelse: Dino, Vigerslev all6 skole.

Haves: 3 par støvler
Ønskes: 3 par med mål i

Henvendelse: O. Hess, Valby Idrætspark.

Det viser sig, at arbejdet i en bestyrelse går megct
bedre, såfremt klubbens medlemmer { især senio-
rer og passive ) lader deres meninger komnle
frem, enten gennem dette blad, eller ved sim-
pelthen at komme og sludre med os engang
imellem. Det kunne jo tænkes, at ieres meninger
og ideer ville blive drøftet på vore bestyrelsesmø-
der, og måske netop ad den vei bidrage til større
enighed i klubben som hele. Det viser sig nemlig,
at der går alt for mange utilfredse rundl, i klub-
ben.

Har I forslag til ændringer på forskellige områ-
der, så kom dog frem med dem.

Den slags hører hjemme på generalforsamlin-
gerne, vil mange nok synes, og det er da rigtigt,
men da viser det sig ofte at være for sent. Vi ( be-
stSzrelsen ) har gennem den senere tid modtaget
en del breve fra nogle medlemmer, hvilket vi na-
turligvis betragter som en god ting, men en lidt
mere personlig kontakt vil dog ofte være at
foretrække.

Så er der vore bankospil. Det er jo sådan, åt
arbejdet med disse spil er pålagt nogle ganske få
rnedlemmer af klubben, og det skal her siges, åt
disse yder et meget stort arbejde for at få pcnge
i kassen. f)er findes dog blandt disse stadig nogle,
der kunne tænke sig, at komme ud og træne lidt
sammen med vor træner Hans Petersen. Jeg tæn-
ker mig, at der både blandt passive og mere ak-
tive i klubben er nogle, som har lyst til at hjælpe
med afviklingen af disse aftener.

Vi afholder bankospil til og med marts måned,
mandag på Siesta i Glostrup, og ca. hver anden
onsdag på Risbjerggård i I{vidovre. Evt. henv.
kan ske på tlf .: 4634 90 eller på VA 9093.

Bankospiller og sekretær

O. Hess

Redakteurskifte
fortsat fra side I

endnu mere hjælp end bladets tidligere redakteur,
hvis jeg da skal undgå at havne i det rene stof-
misbrug.

Om mig selv kan jeg oplyse, å[ mine sportslige
præstationer begrænser sig til en årlig sneglejagt
i mosearealerne på Sprogø. At jeg ved ligeså lidt
om fodbold som de fleste kvinder om madlavning.
At jeg går i hyttesko, fordi jeg ikke magter at
,,f olde" et snørebånd. At j eg elsker gulerødder,
fordi de er nogle af de få spiselige rødder, der
også kan skrive med blæk. OSV.

Jeg slutter med ønsket otn en god sæson for
alle, såvel aktive som passive ( de finder nok an-
det at tage sig til ) , oB indbyder samtidig al le
medlcmmer af Vigerslev Boldklub til at gribe
pennen, og gØre den 10. årgang af bladet om
muligt endnu mere leuende end de foregående 9.
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BESTYRELSEN

Formand: Egon Rasmussen, Gl, Køgevej 132,

2500 Valby. Tlf. VA 7731.

Næstformand: Flemming R asmussen,

Borgbjergsvej 19, 1.,2450 SV. Tlf. 31 59 66.

Kasserer: Bent Barfoed Jensen, Wagnersvej I D,

2450 SV. Tlf. VA 9039.

Sekretær. Olaf Hess, Wagnersvej 7 D, 2450 SV.

Tlf. 4634 90.

Ungdomsformand: Arny Andersen, Mørkhøjvej

118, 2730 Herlev.

Senior- og ynglingetræner: Hans Peterser, Kana-

Iens Kvart er 208, 2660 Albertslund. Tlf . 643824

Det skal endvidere meddeles, at klubben har

fået nye trænere:

Frank l-{ielsen, Gl. Køgevej 130 (puslinge).

Bent Barfoed Jensen, Wagnersvej I D (drenge).

Tommy Christensen, Rævens Kvarter, Ballerup

( juniorer).

Vi benytter lejligheden til at ønske disse vel-

kommen og håber, åt de i den kommende sæson

vil opnå gode resultater gennem arbej det med

deres hold.

Som det fremgår af listen over bestyrelsens

medlemmer, €r vor tidligere valgte ungdomsfor-
mand Svend Knudsen fratrådt (efter eget ønske )

hvorefter suppleanten Arny Andersen har over-
taget arbej det.
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Bemævkt

Der foreligger ved redaktionens slutning meddelelse

offt, åt *man i påsken agter at sende iuniorer og

ynglinge til Holland.
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Bådehovnens Nye Termo-Lokering
v/ Egon Rasmussen

Forsikringsskader 0plakering r Polering
1675 r VA 7731Telefoner: VA

Stof til næste nummer

skal være redaktionen

i hænde

senest den 10. marts

vIqER§LEVBTLEN
Deres lillebil

70t1 fl

Bedaktion: Karsten Espersen, Tartinisvej 11,2450 SlI, tlf, 307282


