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Tytklandstur
Fredag den 13. oktober kL.22.00 mødtes ynglinge,
lilleputter og tre ledere på hovedbanegården.
lVlålet var Berlin, eller rettere Tegel, €r lille for-
stad til Berlin.

Kl. 22.45 kørte toget, og først næste morgen
omkring kl. 9.00 var vi fremme. Derefter blev
lilleputter, som skulle indkvarteres privat, hentet,
og vi ynglinge blev kørt til en slags vandrehiem
et stykke uden for Tegel. Morgenmad fik vi på
vandrehjemmet, middag- og aftensmad spiste vi i
holdklubbens S. C. Tegels klubhus (hvis man kan
kalde det sådan ) . Det var dels værtshus, dels op-
holdssted for klubbens medlemmer samt opbeva-
ringssted for klubbens pokaler.

Allerede søndag eftermiddag skulle både yng-
linge og lilleputter deltage i en indendørsturne-
ring, begyndende med lilleputter. Selve åbningen
af stævnet foregik på rigtig professionel man6r,
med anføreren forrest, og de andre i en række
bagefter løb de ind på banen, hvor de hilste på
publikum.

Vore skulle spille den første kamp mod S. C.
Tegel. Dette gik knap så godt, da reglerne ikke
var de samme som i Danmark. Vi tabte med 1-4.
I{æste kamp i puljen var mod Schoneberg, og vi
vandt 1-0. Dermed skulle vi spille om 3. pladsen
mod Hertha; det blev et gys af dimensioner.
Aldrig har jeg set noget så råt og brutalt. Selv
udendØrs ville næste samtlige spillere været ble-
vet vist ud. Det gØr ondt at få en glidende tack-
ling, når det foregår på et trægulv. Det var
,,Torben Hansen tacklinger", så ved alle, der har
set Torben spille, hvor hårdt det har været. Nok
om det, alle slap ud af hallen uden nogle bræk-
kede lemmer. 1-1 blev resultatet, så der skulle
straffespark til for at finde en vinder.

IIf ter alle havde sparket var stillingen 3-3.
N;' mand skulle skyde. Det blev Jan Linnemann,
som i alle kampene havde stået helt formidabelt
på må[. Først skulle Tegel skyde, skuddet var
hårdt og velplaceret, men liggende vandret i luf-

ten fik Jan med det sorte af neglene lige snittet
bolden uden om måI. Så skulle han selv skyde.
Med rystende knæ, der slog mod hinanden som
kastagnetter, gik han til bolden og sendte den
med et ,,piv" op i ,,Jacob". Jubelen var endeløs,
I mand lå på banen i en stor klump, med Jan
nederst.T øvrigt var stemningen helt på,,toPPer",
der var en heppen og huier, som vi herhjemme
kun kender fra svenskerkampene.

Det var med nogen skepsis, at ynglingene stil-
lede op til den første kamp. Det var især på grund
af spillereglerne, man måtte bl. a. tackle og skub-
be, reglementeret selvfølgelig,, Vores skepsis viste
sig dog at være ubegrundet. Vi nåede finalen
efter en 3-0 sejr over Tegel, 5-0 over Schoneberg
og et nederlag 1-3 til Hertha 06. I finalen mødte
vi R. C. Staaken, et glimrende hold, som vi havde
meget besvær med. L-1 var stillingen efter ordi-
nær spilletid (Z X 7 min.) . Så måtte der omkamp
til (2 X 3 min. ) , og der fik vi ti sekunder før
tid sejrsmålet under stor iubel. Vi havde fået
hele det tyske publikum rned os. Vi modtog en
f lot vandrepokal, som selvfølgelig forpligter
VIGERSLEV BOLDKLUB til igen næste år at
sende et ynglingehold til Berlin.
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Vigerslev
Støtteforening
I sidste nummer af medlemsbladet, under titlen
,,hvem bestemmer?", blev der givet udtryk for,
at boldklubbens medlemmer ikke var ganske klar
over, hvad støtteforeningen står for. En kort rede-
gørelse må her være på sin plads.

Foreningen blev oprettet for at få adskilt ar-
bej det med bankospil, og især de økonomiske
problemer i den forbindelse, med den daglige le-
delse af boldklubben. Det er en selvstændig for-
ening, der kun har et formål: at skaffe sig så
stort et overskud, at den kan være et økonomisk
rygstød for boldklubben.

Der sidder 3 mand i bestyrelsen, og de har
givet klubben tilsagn om at duekke seniortræne-
rens honorar, såvidt det er muligt. Skal der æn-
dres i dette beløbs størrelse, er boldklubben nødt
til at forhøre sig, om der er midler hertil, for det
drej er sig om penge af en størrelsesorden, som
ikke kan dækkes med klubbens lave kontingent-
indtægter. Det er det eneste faste tilsagn, støtte-
foreningen har givet.

Den daglige drift af fodboldarbej det hæfter
boldklubben selv for, men den har til hver en tid
mulighed for at sØge om bevillinger til ekstra-
ordinære udgifter, såsom tilskud til rejser, afslut-
ningsfester, pokaler, materiale m. m. Støtte-
foreningen har været så heldig, åt den endnu
ikke har måttet afslå en anmodning om støtte
til boldklubben.

Som afsluttende bemærkning kan vi ikke lade
være med at udstøde et hj ertesuk, for det er
sørgeligt, at så få af boldklubbens medlemmer
ikke ser sig i stand til at afse den ene krone, det
koster om året at være medlem af støtteforenin-
Setr, og dermed skaffe sig indflydelse på de mid-
ler, som man gerne vil være med til at bruge.

Støtt ef o r ening ens b estg r els e .

Angående hvem
der bestemmer
Punkt 1. Støtteklubben

Støtteklubben har ingen indflydelse på Vigers-
leu lloldklubs drift, men indirekte kan de godt
få indflydelse, for hvis støtteklubben ingen penge
har, j a så må vi sige nej til forskellige ting, vi
kunne tænke os. Evt. en ny træner af den pris-
klasse vi har nu. il{ed hens;rn til at støtteklubben
skulle r,ære svær at få penge fra, lian vi kun sige,
at Vigersleu Boldklub har fået de penge, den har
bedt om, så den udtalelse må stå for Arnes egen
regning.

Punltt 2. Holdleder
En holdleder bliver valgt af bestyrelsen, og

hans arbej de består i at sende kort til spillerne
og indberetninger til KBU og sØrge for evt. træ-
ningskampe.

Purtkt 3. Senf ortræner
l'Ied hensyn til klubbens daglige drift, så be-

stemmer de folk, som er blevet valgt på en gene-
ralforsamling. Er man utilfreds med deres dispo-
sitioner, kan man indkalde til ekstraordinær
generalforsamling ifølge lovene. Man skal vel
heller ikke holde generalforsamling, hver gang
man ansætter en holdleder, træner eller bold-
mand det er det, man forstår ved klubbens
drift.

Spillermøderr€, som du omtaler, har jeg også
et par bemærkninger til. På det første møde var
klubben ikke kar over, om træ,neren ville fort-
sætte, og hvis jeg ikke husker meget forkert, tror
jeg nok, at det var mig, der ville have en vej-
ledende afstemning, men det blev der sagt nej til.
Grunden var, at træneren ikke havde været til
stede og derfor ikke kunne svare på kritikken.

På det andet spillermøde havde træneren imel-
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Hørt på generalforsamlingen
Ivan ,,Beckenbauer" Clausen (ham med skud
i strømperne ) , Vigerslevs svar på Tom Jones,
ser foråret i møde med fortrøstning: Der er
også træningsdragt til 1"2. manden på 1. holdet.

Leo påstår, åt han ikke har tid til at være sup-
pleant; han siger han skal til at spille fodbold !

Egon Jacobsen om de store kørselsudgifter:
Ligger I og hører taxa rundt til alle kampene?

Bent Rasmussen: 2. holdet gik det jo godt:
34 points for 16 kampe. Red.: ikke dårligt.

Tommy og hans kone, kasserere i Vigerslev,
især konen, blev udnævnt til verdensmestre i
camouflerede regnskaher, idet man for at finde
beløbet til den tekst man læste, skulle løse
følgende ligning: Postens nummer X 4 + 7

divideret med V8. Resultatet viste, hvis man
ellers havde regnet rigtigt, linien lige over det
rigtige beløb.

Bent Rasmussen om den spredte kritik af
pengefordelingen i klubhen:
For at komme med på støtteforeningens gene-
ralforsamling, skal man være medlem af
støtteforeningen. Fordi man er medlem af Vi-
gerslev Boldklub, e r man ikke automatisk
medlem af støtteforeningen. Vil man brokke
sig over noget i støtteforeningen, ffiå man
møde op på deres generalforsamling. Hvornår
støtteforeningen har generalf orsamling, ved
jeg ikke, men det bliver nok publiceret til
medlemmerne.

Og Bent Rasmussen om stævne i Grevehallen:
Angående Grevehall€r, der, blev der ikke an-
meldt hold, der, og j eg synes nok det er be-
klageligt, der, men vi kunne ikke rigtigt nå det,
der, og desuden, der, var det kun for old-boys
under 14, der. Tak, der.
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På given foranledning bringer vi hermed et tids-
billede fra Vigerslevs sidste skovtur. Som det
fremgår af billedet var det i klubbens barndom,
og personerne på billedet er de nll passive med-
lemmer Dennis Andersen , Børge GernsØe og Arny
Andersen, der er i faerd med at si myrerne fra
deres medbragte havregryn. Vognen i baggrunden
er Arnys Opel Kaptajn, inden den blev bygget om
til dens nuværende form.

Månedens interuiew
Vor udsendte rnedarbejder har uæret på houed-
banegården for at modtage formand Bent Ras-
mussen, lige hjemuendt f ra Berlin.
Vi: Goddcrg, uelkortmen hjem, f orrnand Rasmus-

sen.
BR: N{ange danke skal du haben, ich mener

æh ...
Vi (en stnule f oruirret) : huordan gik turenT
BR: Ja, altså verstehen du, den gik sehr gut.
Vi: Huordan rrted det rent sportsli-ge, uandt I?
BR: Efter min meinung, burde vi ha' gewonnen.
Vi: Huordan klarede I jer rent spt'ogligt?
BR: Den erste dag var svær, aber så var den der.
Det t)ar en træ.t f ormand, ui sagde f aruel til, men
det s/ca/ dog siges til hans /ot'suar, at han nu ef ter
1 måned herl"r.iemffte igen tctler rigsdanslc. Vi Øn-
sker tillg kke.
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f ortsat f ra side 2
lemtiden sagt nej til at fortsætte på grund af
manglende tid og sommerhusbygning. Efter at
træneren havde svaret på kritikken og meddelt
spillerne, at han holdt op efter denne sæson, var
der flere spillere, der foreslog klubben at få en
ordning med ham til næste år, evt. med den fri-
hed han skulle bruge. Da træneren hørte den op-
baknitrS, lovede han inden 14 dage at give besked.

Træneren h,ar nu besluttet at fortsætte endnu
en sæson, og er kommet overens med klubben.
Undertegnede håber, dette indlæg er med til at
skabe klarhed over huem der bestemrner.
Bent Rasmussen Bestg relsen

De forbavsede
Da det er kommet os for Øre, at støtteforeningen
skal holde fest (for øvrigt rtr.2 i år) for hjælpere
og koner til et beløb af kr. 300 pr. pår, fatter vi
ikke rigtigt, åt boldklubben skal gå i så små sko,
som der bliver girzet udtryk for fra bestyrelsens
side.

For eksempel til et spillermøde, hvor vi snak-
kede om træner, fik vi svaret : Ja, j a, nu skal vi
Iige høre, hvad støtteforeningen siger; det er jo
trods alt dem, vi slial have pengene fra.

Desuden er der vores five-å-side stævne, hvor
man forlanger 2 I<r. pr. deltager for j uniorer,
ynglinge og seniorer. Det virker jo som om, åt
det kun er boldklubben, der ikke kan få penge,
rnen i støtteforeningen, der hygger man sig godt.
J ohn Christensen Bent Barf oed Jensen

Fra redaktionen
I)er er sket det utrolige, at folk er begyndt at
sende stof til medlemsbladet, hvilket vi er meget
taknemmelige for, og hvilket vi håber vil fort-
sætte i 1973. Da en del af indlæggene har haft en
kritisk karakter, har vi i redaktionen besluttet
for fremtiden at lade de folk, som kritikken er
rettet mod, svare på de kritiske indlæg i samme
nummer. Det vil sige, at redaktionen skønner,
hvem der skal svare, og kun den eller de per-
son (er ) vil komme til at se indlægget inden
trykningen, og der vil, i parentes bemærket, ikke
blive udøvet nogen form for censur af de ind-
sendte breve.

Grunden til vores beslutning er, at medlemsbla-
det kun udkommer hver anden måned, og sva-
rene på kritikken kan derved let blive uaktuelle.

Red.

Nytårskryds

Vandret:
1)præmietilbankospil 3) dyr 7) billard-
rekvisit I ) tilnavn for seniorspiller ( det er
noget med money) - 11 ) konsonanter - L2) over-
gang - 14) fortærede * 16) grusom - 18) gammel
hytte - 19 ) tal - 20) manden med rekord i at gå
i otfside-fælder ( for uindviede kan vi oplyse, åt
han også er lilleputtræner ) - 23 ) bagdel - 24) ens
vokaler - 25) efter R.

I-,odret:
1) opholdssted for fisk - 2) kan der dømmes for,
hvis man holder for længe på bolden - 4) drenge-
navn 5)tone 6)burdeflereiVigerslevlære
at spille - 8 ) Brigitte Bardot eller Bent Barfoed -
10) vandre - 13) plante - 15) får man hvis man
støder ind i Bent Barfoed (der var ikke plads i
kryds-og-tværs'en til ordet håndkantslag, der
havde været den helt rigtige løsning) 17) Dean
i\,Iartin eller Flemming Friis eller Fred Flint-
stones husdyr - 19) græsk bogstav - 2l) har lov
til - 22) solgud.

Løsninger til nytårskrydsen skal være rcdaktio-
nen i hænde senest den 31. januar.

1. præmie: Ret til at komme lige med i kontin-
gent. 2. præmie som tildeles samme person: 1

flaske rvhisky. Prærnierne gives til først åbnede
rigtige løsning. Hvis du ikke vil klippe i vort
kønne medlemsblad, så tegn kryds-og-tværs'en
over på et stykke te rnet papir og send den til
Benn;,r Larsson eller Olaf Hess, adresserne ses

under annoncen for Støtteforeningen.

H usk St øtteforeningens Bankospil

Hver torsdag kl. 19.30 på »SIESTA«, Glostrup
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Bedaktlon: Benny R. Larsson, lligerslev
0laf Hess. Wagnersvej 7 0,


