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Ord. gene ralforsam I ing
Bemærk, at der er ordinær generalforsamling
nrandag den 27 . no\rember kl. 19.30 i Valby
Idrætspark (den gamle, afdeling) i restaurationen
ovenpå.

Hvis der er noget, du c'r utilfreds me'd, skulle
du benytte lejligheden til at møde op og give ud-
tryk for dine synspunkter. Hvis du ikke er util-
freds, er der god grund til at møde op alligerrel,
da du her kan være med til at bestemme din
klubs fremtid. Vel mødt !

Tytklandstur
Klubbens lilleputafdeling og ynglingeafdeling gæ-
ster i skolens efterårsferie vores nlt 10-årige ven-
skabsforbindelse, nemlig S. C. Tegel i Vesthehlin.

Af rej sen f inder sted f redag den 13. oktober
senl på nftenen, og hjemkomsten er fastlagt til
torsdag den 19. oktober om eftermiddagen. Dcl-
tagerne vil få nØjagtig besked om tidspunkterne.

Som der ovenfor står, er det 10 år siden, klub-
ben oprettecle denne venskabsforbindelse. Dette
markerer vi, ud o\/clr \/ores besøg, med en platte
til S. C. Tegel, o§{ samtligc af vores spillere sårrel
lilleputter som ynglinge får udleveret en Viger-
sler,-trøje til ovcrrækl<else før kampene mod S. C.
Tegel.

Ilndvickrrc har hcstyrclsen besluttet at invitere
Britta og Sr,end Rasmussen med som æresgæster,
idet de så godt sont samtlige 10 år har forestået
rlen private indkvartering og flere gange har Ie-
clet arrangementet sår,el i Berlin som her.

Som før nævnt får deltagerne nærmere besked
om hele arrangementet.

Ledere på turen bliver : Hans Peterser, Ben t
Ilasmussen, F''lemrning Rasmussen og Frank l{iel-
SCIl.

I(lubben ønsker lilleputter, -vnglinge samt le-
dere en god tur . Bestyrelsen

Lil leputafdelingen
Efter et meget magert forår med kun 7 points er
der nu kommet skub i lilleput 1

Vi startede efterårssæsorren Iige så trøstesløst,
som vi sluttede i foråret, og tabte den første kamp
til B 1908. Under træningen begyndte vi så at
koncentrere os om sammenspillet. Dette gav da
også resultat allerede i den næste kamp, hvor vi
skulle møde Hellas. Inden vi gik på banen, gåv
jeg spillerne en ordentlig ballc og hånede dem for
deres svage indsats hidtil. Dette virkede åbenbart
som en saltvandsindsprøjtning, for de gik ud på
banen med knyttede næver og fightede sig til en
solid og fortjent 4-2 sejr. Siden spillede vi Ha-
koah ud af banen med en 12-0 sejr. Det skal der-
til siges, at Hakoah ikke var en af de sværeste
modstandere, men vore lavede en virkelig flot og
underholdende kamp ud af det.

Næste uge skulle vi ud i den sværeste kamp i
puljen. Denne gang stod menuen på Fremad Val-
by. Sort pessimisme o\/er hele linjen. Ingen troe-
de rigtig på, at vi kunne stille noget op over for
denne overmagt, men vi blev enige om at sælge
pelsen så dyrt som muligt. Igen knyttede næver
og så ud på banen. Resultatet blev som bekendt
0 0, men vore præsterede det bedste spil og havde
mange gode forsøg, som med lidt held havde givet
begge points.

Fr:ecleriksholm havde besøg fra N{iddelfart, så
cle trak sig i den næste kamp, o.g vi vandt uden at
spille. Næste modstander blev så Sundby også
en svær kamp, men vi vandt alligevel så sikkert
som 5-1. AB 1970 vandt vi også over, med 4-1, på
trods af, at vi kun var 10 mand. I denne kamp
scorede den lille vævre centerforward Flemming
f-,undsbjerg alle 4 må1,, Han har i øvrigt scoret
ikke færre end 11 mål i de 6 kampe, han har spil-
let. Selv orn alle spillerne har spillet virkelig godt
i alle kampene, er der især to, som skiller sig ud,
og som har været de dominerende i samtlige
kampe, og det er de to midterbanefolk Torben
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Hansen og Jan Linnemann. Der er virkelig stof i
dem til at opnå det helt store.

De resterende kampe bliver svære, men holder
vi standarden, så ender vi i den bedre halvdel af
rækken. Synd vi kom så sent i Sang, men dette
kan jo gøres godt i næste sæson.

Benng Rasmussen

lnteressegrupper
Må det være mig tilladt endnu en gang at minde
om interessegrupper. Det kniber stadig med at få
de afsluttede dagbøger til tiden samt tilmeldinger
om de nye træningstider og -steder, hvor man
tænker at påbegynde træningen. Jeg minder offi,
at vi nu går ind i vintersæsoner, d. v. s., vi skal
nu til at træne på skolerne.

Jeg henstiller til bestyrelsen, at den i god tid
sØrger for fordelingen af skolerne. Det er jo så-
ledes, at man allerede en måned før det gamle
kursus er afsluttet kan ansøge om et nyt. På den
måde kan komrnunen hurtigere indsætte pengene
til trænerne på deres bankkonto. 

O. H.

Opfordring til dig
Ved endnu en kraftanstrengelse er det lykkedes
os at frembringe et medlemsblad. Dette os udgør
en forsvindende lille del af klubbens medlemmer,
og derfor skal der her fremføres en stærk opfor-
dring til dis om at skrive noget til bladet. Det
gælder alle i klubben, men specielt ledere og træ-
nere for de enkelte afdelinger. Der må kunne
skrives et eller andet offi, hvordan det går i deres
afdeling eller om fremtidige ture og lignende.

Det er lykkedes redaktionen at få bestyrelsen
til at afgive referat f ra bestyrelsesmøderne, så-
ledes at klubbens medlemmer kan være orienteret
offi, hvad der foregår i klubben. Ligeledes har
redaktionen fået adgang til bestyrelsesmØderne,
til trods for at alle bestyrelsesmedlemmer er klar
over, at alt hvad de siger vil blive brugt imod
dem. Denne interesse fra bestyrelsens side i at .

få vores medlemsblad til at blive et godt og ak-
tuelt blad bør smitte af på dig,

Det, du skriver, behøver ikke at være dybsin-
dige indlæg; vi er meget lydhøre over for gas af
enhver art. Der er nemlig en del medlemmer for-
uden Arny, der godt kunne trænge til lidt af det.

Som du ser i dette blad er side 3 vores gasse-
side. På denne side vil selv de groveste injurier gå
upåtalt hen fra redaktionens side. Bladets øvrige
sider bedes taget nogenlunde alvorligt.

Når du nu efter læsning af dette har besluttet
dig til at nedkomme med et indlæg, skal du få
nogle retningslinier for udfærdigelsen af dit ma-
nuskript.

Hvis du har skrivemaskir€, bør du sØge at få
linierne til at fylde 48 anslag (inklusive ordmel-
lemrum ) og desuden skrive med dobbelt linie-
afstand.

Vi modtager gerne håndskrevne manuskripter,
og det eneste krav, vi stiller til dem, er, at de kan
læses.

Bladet udkommer i februar, april, juni, august,
oktober og december, og stof skal indsendes eller
afleveres til redaktionen senest den 10. i måne-
den før udgivelsen.

Redaktionen er for tiden:

Benng L,atssofi, Vigersleu Alld 390 I],
2650 Huidoure, tlf . 75 80 47.
(træf f es ikke på trærtingsaf tenerne) .

OIuf Fless, WagnerEuej 7 D, 2450 SV,
tlf . 46 34 90.

Vigerslev afdeling
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Til fortvivlelse for få
r,*lli::#nse

Hørt i omklædningsrummet

En mørk aften i oktober lykkedes det os at fange
denne situation i Valby Idrætspark. Efter en
ihærdig indsats fandt vi ud af, at det var Frank
Nielsen, der sammen med en uidentificeret person
lagde planer for den kommende generalforsam-
ling.

Mellem os
Vi er nu i stand til at afsløre, hvordan Money å
gogo, også kaldet Skurk, har fået sine tilnavne.
Han sætter bare en annonce i avisen:

Annonce
Send 10 kroner og lær at spille klauer.

Brev fra Gogo to dagc senere:
Tak for tieren og hus/c nu at lære at spille klauer!

il{ens vi er ved annoncerne, har vi også et eks-
emplar indrykket af Fætter Dan Knudsen:

Ung louende f odboldspiller, alder 27 , sØger be-
kendtskab med ung kuinde, 20-30 år, med egen
Folkeuogn. Send uenligst foto af Folkeuognen.
Billet mrkt. Fætter.

at Arny efter spillermødet i september er blevet
udnævnt til manden med de hedste undskyldnin-
ger

at Tommy Christensen, ,,ego", modtager valg til
det forhåbentlig kommende spilleudvalg, idet han
så med nogen rimelighed kan regne med at være
på 1. holdet hver gang uden at skulle bruge ener;
gi på spillermøderne til at fremhæve sine for-
træf f eligheder.

at Niels Mikkelsen, ,,1 am the walrus", modtager
valg ud fra nogenlunde tilsvarende betragtninger.

at Dan ,,Fætter" Knudsen er begyndt at træne to
gange hveranden uge, plus evt. kampe.

at Ivan ,,Beckenbauer" Clausen (harn med skud
i støvlerne ) , skal rykkes frem i angrebet.

at Bent Barfoed Jensen begynder handsketræ-
ning den 1. oktober.

at Børge Gernsøe vil gwe come back fra næste
sæson. (Man er vel en sportsmand).

at Umberto Gignitti stadig har Ole Madsen som
idol. (Vi venter spændt).

at Arny er blevet set i Valby Idrætspark med 10
stk. Cecil. (Til orientering for hans kreditorer).

at Fætter Dan har købt nye støvler i sikker for-
visning om, at de ville bringe ham på 1. holdet.
Itlu er støvlerne blevet en del slidt, men hvad med
Fætter ?

o 1956 _- 1957 - 1958 -- 1959 - 1960 - 1961 - 1962

- 1963 - 1964 - 1965. Huornår Dar det nu det uar?
Vigerslev Boldklub sidst holdt fest? (Båthorn -i
10 points ) .
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Hvern bestemmer?
På to for nylig afholdte spil lermøder blev det fra
bestyrelsens side klart tilkendegivet, at økonomi-
ske problemer kunne bestyrelsen for boldklubben
ikke selv bestemme, da det var støtteklubbens be-
styrelse, som skulle skaffe pengene.

spørgsmålet blev bragt på bane, da man talte
om klubbens ansigt udadtil, seniorafdelingen og
denne afdelings trænerproble.m. Her blev der sagt-,
at honorar til træner kunne boldklubbens besty-
relse ikke selv bestemffie, da pengere, som man
skulle bruge, først skulle bevilges fra støttekluh-
ben, hvorfra det efter sigende er meget svært at
få penge.

Kan det være rigtigt, åt en støtteklub i den grad
kan have indflydelse på boldklubben ? Huem be-
stemmer?

Dernæst problemet holdleder. Enhver kluh skal
io have en holdleder, men hvem vælger så denne
holdleder? I Vigerslev Boldklub gw ipillerne det
i hvert fald ikke, derimod en enig bestyrelse. Hvis
tanken med en holdleder, som det fremlægges fra
bestyrelsens side, består i, at han skal sende di-
verse holdopstillinger ind til KBU samt sende
kort ud til spillerre, er tanken helt rigtig, men
der er desværre flere spillere i seniorafdetingen,
som ikke mener, åt holdlederen har virket helt
efter disse retningslinier. HDem bestemmer, hvem
der skal være holdleder ?

Til sidst er der problemet seniortræner. på de
afholdte spillermøder blev det fra spillerside fore-
slået, at man tog seniorspillerrr" *åd på råd, når
man skulle vælge en træner til denne afdeling.
Dette problem blev drøftet en del, uden at *an
blev klar over, om spillerne ville blive spurgt om
99rgl syn på sagen, hvilket jo er praksis i åndre
klubber.

Det sidste skulle efter sigende være dette, at
boldklubbens bestyrelse har været til afsluttende
møde med den nuværende træner om en eventuel
genansættelse. Dette til trods for at seniorspiller-
ne ønskede en vejledende afstemning for på den-
ne måde at tilkendegive deres mening om den
fungerende træner - men huem bestemiter,?

De omtalte problemer har været drøftet i klub-
ben et stykke tid, og der er blevet sagt, at ønsker
man ændringer, kan disse knn ske på en general-
forsamling, men valg af holdleder er jo ikke sket
på en sådan, ejheller ansættelse af seniortræner.

Arne J ensen

Redaktionen kan bekræfte, at seniortræ,neren er
bleuet genansaf f or næste sæson.

Klubbens ledelse:
Forrutand: Bent Rasmussen, Roskildevej 237,

tlf. 64 35 70

l/ass tf o r rutand.' F-lemrning Rasmllssen,
Louis Pios Gade 3, 2.tv., tlf. 31 59 66

Sekretær.' Vagn Thorsen, Vigerslev A116 380 C,
ilf. 75 49 99

Kass,eret'.' Tommy Christensen, Bispevænget 1 0,
ilf. 65 0g 96

Ungdomsf ormand.' Hans Peterser, Kanalens
Kvarter 208, tlf. 64 38 24

Suppleant: Leo Andersen, Gillesager 16

Reuisorer; Kaj Therkelsen, Gl. Køge Landevej 140
- Børge Jensen, Øresundsvej 92, tlf. A1\{ 6791

Reuisorsuppleanf .' Svend Rasmusser, Blanhavej
3, tlf. vA 7935

Festudualget.' Bj arne l{unk ø, Y aldemarsgade 7 5,
tlf. 31 63 02 - Mogens Alfred Jørgensen,
Kongshaven 12 - Helge Hansen, GrØnagervej 20

Seniortræ,ner.' John Olsson, Vinhaven 47,
ilf. 30 68 87

Y nglingetr æner : Kay Petersen, Guldbergsgade
120, ilf. 39 g4 21

Junior: Svend Å. Pedersen, Uffesgade 5

Lilleput: IJmberto Gignitti, Absalonsgade 11
Benny Rasmltssen, Eriksgade 13, 3.,
ilf. vE 4025

Puslinge: Frank Niclsen, Gl. Køge Lanclervt j 130,
rrf. 3a 25 4t

Olcl bogs.' Ilgon Rasmussen, GI. Køge f,anclerrej
132, ilf. VA 7731

Redaktion.' Renny R. Larsson, Vigerslev A116
390 B, 2., tlf. 75 80 17 - Oluf Hess, Wagnersvej
7 D, tlf. 46 34 g0

Stof til næste nr. skal

den 1 0. november,

tilsendes redaktionen senest

Hu sh §tøtteforeni ngens Banlrospil
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Æ1e" 9A*t^-, Iw Hver torsdag kl. 19,30 på »SIESTA«, Glostrup


