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Ordinær
general forsamling

VIGERSLEV BOLDKLUB indkalder hermed til
ordinær generalforsamling torsdag den 13. maj
kl. 19.30 i restaurationen i Valbyparken (bageste
lokale ) .

DAGSORDEN:
Punkt 1. Valg af dirigent.
Punkt 2. Protokol og beretnirrg.
Punkt 3. Regnskab.
Punkt 4. Forslag.
Punkt 5. Valg efter lovene.
Punkt 6. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalf or-
samlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest
8 dage føt 

Bestgrersen

Italiensturen
Den 7 . april rej ste 32 medlemmer af Vigerslev
Boldklub til Italien. N{ålet for rej sen var byen
Bolzano, hvor vore spillere søndag den 18. april
spillede et par venskabskampe mod et par lokale
hold.

26 spillere (ynglinge og j uniores ) deltog over-
våget af klubbens formand Egon Rasmuss€r, kas-
serer Bent Barfod Jensen med koner, to 'trænere:
Hans Pedersen (ynglinge) og Tommy Christen-
sen ( juniores).

En af de deltagende spillere beretter fra turen
følgende:

Vi mødtes allesammen på Hovedbanegården om
eftermiddagen den 7. april. Efter tyve minutters

ventetid begav vi os ud til perronen. Toget afgik
kl. 16.00, og bortset fra en kolossal forvirring,
hver gang vi skulle skifte tog, var turens forløb
forholdsvis roligt. I Puttgarden var vi dog så
uheldige at miste tre ynglinge, som var hoppet
på Paris-expressen. De kom heldigvis alle tre
med det rigtige tog i Liiheck.

Vi skiftede tog i Miinchen, og resten af turen
kørte vi i 6t stræk. Vi var vist alle tidt trætte, da
vi ankom til Bolzano den 8. ved et-tiden. Til at
modtage os d6r var præsidenten for Bozner Fuss-
ball Club, oS i en af klubbens busser bragtes vi til
vort hotel.

Bolzano er en stor by, og tiden indtil aftens-
maden Sik med små-kiggerier her og der.

Om aftenen skulle vi være ,,hjemme'o kl. 22.30,
hvilket vi vist alle var en smule utilfredse med,
men turen havde jo været lang, og lederne ville
gerne tidligt i seng.

De fleste aftener tilbragte vi i en såkaldt
,,Tivolipark", og dagtimerne gik med traveture i
byen. Loppemarkedet blev vi da heller ikke snydt
for.

Endelig oprandt søndag den 18. april, spille- og
hj emrej sedag.

Juniores skulle spille kl. I mod F. C. Curopa
og ynglingene kl. 10.30 mod Bozner.

Da vi havde kastet et blik på juniorernes mod-
standere, var man straks klar over, at disse var
vore for overlegr€, og man besluttede, at ynglin-
gene skulle spille i stedet. Formand Egon Ras-
mussen blev så sendt af sted efter ynglingene,
og det var vist lige før han på vejen tilbage til
hotellet havde slået den olympiske rekord på
distancen.

Det lykkedes ham at få samlet alle ynglingene,
og skønt vild panik i omklædningsrummet, kun-
ne kampen starte på det planlagte tidspunkt kl.
9.00 . Før kampen overrakte de to anførere gaver,
og holdene udråbte gensidige hurraer.

Ynglingene vandt efter en god kamp med 3

$ports-Genffet
Ualby Langgade 207

vlAlholms Plads , Ualby 1990

Volbys største udvolg i fodboldudstyr
Vigerslev-droqter Erik Bahe
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mål imod 1 efter at have været bagud 1--0. Lige-
ledes hentede juniorerne en sejr hjem , 4_A

Efter den første kamp var lederne f ra F''. c.
Europa vist nok Iidt sure; de ville nol< gerne have
vundet. De var jo overhovedet ikke forvent mecl
dansk fodbold, og de var noget overraskede og
imponerede over det danske spil. Iøvrigt var dei
tysk fjernsyn på begge kampe, men da vi uhel-
digvis skulle rejse hjem kl. lG.bB, kunne vi ikke
se udsendelsen, som bragtes samme aften kl.
20.20,

I busser bragtes vi til banegårclen. Toget kom,
men vi vidste ikke hvilken vogn vi skulle \,ære i,
små efter at have rendt frem og tilbage på per-
ronen 3-4 gange og hørt på formandens rasen,
kom vi endelig op i toget. vi kom heldigvis godt
hjem, og jeg synes, åt juniores og ynglinge via
denne tur vandt et godt indbyrdes forhold.

For mit vedkommende var turen en succes, os
jeg synes afgjort, den var pengene vzercl.
zTil slut en tak til klubber, og da specielt til de
ledere som deltog4; fantastisk og dejligt, at klub-
ben kunne yde et så stort tilskud, at turen kunne
lade sig arrangere.

Bjarne ll[unkø

Fra sidelinien
Af Bent Rasmussen

1. holdets kamp mocl Yiktoria onr eftermidclag"erl
den 3. april var en kamp, som mangc r,ist havck,
set frem til med stor speending og mange for-
ventninger. At forventningerne ikke helt blev ind-
friet, fremgik snart af det forløb kampen fik.

viktoria bragte sig foran 1-0, da Dino med en
hård aflevering ville Iægge bolden tilbage til
F'lemming på måI, uden at have bemærket, åt en
viktoriaspiller havde lagt sig imellem, og mecl
lethed og stor elegance opsnappede bolclen, for
derefter og uden et øjebliks tøven placerede den
i nettet bag den måbende F lemmirg.

vi hang med hovederne, og forventningerne
brast som knopper i maj.

At kampen alligevel endte uafgjort skyldes en
s torsindet dommer, som et godt stykke henne i
l<ampen tilkendte os et straffespark, på hvilket
Leo sikkert scorede. 'Iak for det I

Alt ialt var det en kamp, som for begge holds
vedkommende var domineret af forsvarets præ-
stationer, uden overbevisende opfindsomt spil i
angrebene, en svaghed vi åbenbart ikke er ene
om!l!

2. holdets kamp aflystes på grund af o\/cr-
svØmmelser i Lersøparken.

væsentlig bedre gih det vort 3. hold, som vandt
sin kamp så stort som 10-4. Ift godt hold med
måi i. Selv så jeg ikke kampen og er derfor ikke
i stand til at berette yderligere. Snak med dem
selv, måske er der et par fiduser at hente !

Træningstider
Udcndørstræningen er bcgyndt og afvikles sorn
følger:

Y nglinge :

Træner: I{ans Pedersen.
I'Iandag og onsdag kl. 18.3 0-20.00.

,I ttniores :
Træner: Tommy Christcnsen.

Drenge:
Træncr: Bcnt Il. Jenscn.
Tirsdaf{ og Lorsdag kl . 17.00 -18.80.

I.,illeput:
Træner: I\{adsen.
\{andag og onsdag kl. 17 .00-18.80.

Kildeskattekonditest
Der er gået mode i konditionsfremmende a}<tivi-
teter. F olk g'år og løher mcre end nogensinde før
i denne efterkrigstid, såledcs fremgår det af et
statistisk materiale, som er hlevet stillet os til
rådighed af Københavns sporvej e, at g ud af 10
løber til stoppesteder og enclestationer (heraf kun
6 oftest forgæves ) , at f lere og f lere slutter op om
poletritualet, hvilket stimulerer fingersmidighe-
den og således forskyder tidspunktet for incltræ-
delse af ledgigtsygdomme i fingrene.

Salget af motionsapparater af enhver art er
jær,nt stigende o\/er hele landet, således kunne
et stormagasin i Storkøbenhavn forleden med-
dele at have udsolgt det senest hjemtagne parti
af Solingen-brod6rsakse, ialt 800 stk. på kun 4
dage. ilIen også salget af massageapparater, hånd-
dyppede stearinlys og agurker går strygende, en
opgØrelse som viser, at danskeren anno 7l for-
står at f orene det sunde og adspredende med



Hav emØbler, plæneklipp ere

og a\ttil haven..!
Se uori stone
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Køkkenudstyr, glas, porcelæn

Se vore fantastiske
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Forhandler af
Kgl, porcelæn

Vort veiurldannedb og intelligente personale står
altid gerne til Deres disPosi"on.

praktiske og mcre fysisk udbyggende og tilfreds-
stillende foreteelser. Ikke alene på det økonomi-
ske, men i ligeså Inøj grad på det fysiske er der
således tendenser, der peger i retning af inflato-
riske tilstande.

\red eL te-selskab, arrangereit af Bulbjerg sogns
Skytte-, Gymnastik- og ldrætsforenirs, blev det
n;ztårsdag af medlemmerne enstemmigt vedtaget,
a[ hvert enkelt rnedlem, vcd indeværende års ud-
§{ang, skal kunne opnå et K-testtal svarende til
det dobbelte af den enkeltes trækprocentsats. Et
initiativ, der ikke alene frernmer forståelsen for,
rnen i ligeså høj grad vækker til medlidenhed
med de i vort samfund hårdest ramte: de liberale
erhverr.sdrivende, direkt Ører og grossister. Et
initiatir', som hvis vi fremover vil bevare disse
samfnnclets bærende kræfter, ligesom legaliserer
baggmnden for det faktum, åt staten i løbet af
det indeværende skatteår unddrages 10 milliarder
kroner. Adskillige var de mindrebemidlede, som
rned en vis littelse forlod rnødet i Bulbjerg.

Redaktionen har valgt at tage denne udfordring
op, og påtager sig- gerne skriftligt eller pr. telefon,
at udregne sår'el passive som aktive medlemmers
K-testtal udfra indhentede oplysninger om disses
økonomiske status.

Kom så igang !

Kabt - rnøn, g,cLdt:
APITOPO S AF'LYSI{II{GI]R :

Verdensmesterskaberne i langspyt, som skulle
have været afviklet ved PeblingesØen den 13.
april i år aflystes på grund af ,,pålandsvind". Så-
vel arrang Ører som deltagere blev under en

,,briefing", som afholdtes i cafe ,,Ganesejlet", en-i
ge om at søge konkurrencerne afviklet på samme
dato næste år fra den modsatte bred.

N/ESTI] UGES TIPSTIIGN :

Igennem en ret så pålidelig kilde, der siges at
stå Dansk Tipstjeneste nær, er det lykkedes re-
daktionen allerede nu at kunne frigive oplysnin-
ger om tegnene, som de vil se ud på næste Llges

tipskupon: I X 2.

Som det fremgår, er der heller ikke her sket
\Iæsentlige ændringer fra tiden før den borgerlige
regerings tiltræden.Red.
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BESTYRELSEN

Formand: Egon Rasmussen, Gl. Køgevej 132,

2500 Valby. Tlf. VA 7731.

Næstformand: Flemming Rasmussen,

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

1 18, 27 30 Herlev.

Senior- og ynglingetræner: Hans Peterser, Kana-

lens Kvart er 208, 2660 Albertslund. Tlf . 643824

fl.woadøn, rn ed kc*n tin gen tet,, ?

tnkl
Jeg sender

smukke vase,
dag. 'z

hermed en tak til klubben for den
jeg modtog på min 50-års fødsels-

Suend Knudsen

Stof til næste nummer

skal være redaktionen

i hænde

senest den 1O. juni

Gå en tur i UIGER$IEU SKO
Vigerslevvej 152

Den findes det stØrste udvalg
til den rigtige pris

vA 8847

VIGERSLEV KØDFORSYN I NG

Kød Flæsk Pålæg

Vigerslevvej 150 . \IA 8060

Kurts Farvehandel
Farver r ',3Jrtil Linoleurn

Vigenslev Al16 168 . Valby 37 44

VIqER§LEVBTLEN
Deres lillebil

70t7 fl

Bådehovnens Nye Termo-Lokering
v/ Egon Rasmussen

Forsikringsskadsr
Telefoner: VA

0plakering r

1675 - VA 7731

Polering

Bedalttlon: l(arsten Espersen, Tartinisvej 14,2450 Stl, tlf, 307282


