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Hvad-Til-leputtein6 tngåi, gik def-over -arror-
ventning, selv de værste ,,spradebasser" var from-
me som lam. Selv ,,Trampe" var meget, meget,
stille, især når han var ude at promenere med
sin nye familie. Det var et skønt syn. Man bliver
immen aek overrasket. Som helhed kan man kun
sige, turen var vellykket, og de små problemer,,
som opstod, \/ar ikke værre, end de kunne løses.

Renng Rasmrrssen , træner.

Bes tyrel s es m ødereferater
Bestgrelsesmøde d. 24. 77. 72

Tit dette møde var Kai Svendsen, tidligere
professionel fodboldspiller i Sverige, tidligere
Hvidovre og nu indehaver af Vigerslev Pub, mødt
op som sponsor for Vigerslev Boldklub. Han
kunne tilbyde 18 stk. træningsdragter, gule med
sort skrift på ryggetr, 15 stk. røde bukser, 60 stk.
grØnne trøjer (4 sæt med numrene 1-15) runde
i halsen med røde manchetter. Sponsoren ønskede
en gratis annonce i medlemsbladet, hvilket god-
kendtes af bestyrelsen, desttden af tal tes, at der
ikke må være andre restaurationsannoncer i med-
Iemsbladet, støtteforeningens dog undtag;et.

Kontrakten Iøber for et år ad gangen, begyn-
dende 1. januar 1973, og det blev endvidere af-
talt, at kluhhen ikke må have andre sponsors.
Bestvrelsen blev enige om følgende forslag til
seneralforsamlingen: Den grØnne trøje ændres
*åledes. at den får røde manchetter samt rød
hort i halsen, vedr. paragraf 8 i lovene.

f)er var kommet 2 indllydelser: 1. Gentofte
Vanppdes ,. iule-five-å-side" i Nymosen, sØndag
den 17. 72.72,hvor der tilmeldtes 2 hold (senior)
å kr. .35.- pr. hold. 2. Roldkluhben Vebros årlige
indendørsturnering lørdag d. 30. 72. 72, hvor der
tilmpldes 1 old-boys hold samt 2 seniorhold å
kr. 40,-.

Til mødet var hele bestvrelsen samt BennSr
f,års56n, redaklør, og Ka.i Svendsen, Vigerslev
Pub, sponsor. Vagn Thorsefl, sekretær

Bestgrelsesmøde d. 13. 72. 1972
Svend P. omtalte, at ynglingetræner Svend

Knudsen på et tidspunkt var lovet et beløb på
100 kr. om måneden, og at træneren ikke kunne
forstå, han ikke fik nogen penge.

Bestyrelsen foreslog derpå Svend K., at yng-
linge- og juniorspillere skulle træne sammen, og
Svend K. skulle lede træningetr, dette var træne-
ren indforstået med, og bestyrelsen mente derpå,
at de 100 kr. var på sin plads.
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Volbys største udvolg i fodboldudstyr
Vi gerslevdrogter



Stedet, hvor
sportsfolk
mødes:

- den hyggelige Pub
med de lave Priser

- klubbens sponsor

- Vigerslewej 44
tlf. vA 9745

Klubben havde modtaget indbydelse til Valby-
klubbernes indendørsstævne, som skulle foregå
dagene:

Løtd.. d. 27. L. 73 - lørd. d. 3. 2.73 og torsdag
d. 8. 2. 73, man besluttede at tilmelde et hold
fra hver af klubbens afdelinger.

Bestyrelsen fastsatte kontingent i Old-boys-af-
delingen til 10 kr. pr. måned, da man ikke mente,
at de skulle betale det samme som seniores, da
der ikke var nogen træner i Old-boys-afdelingen.

Det blev foreslået, at man undersøgte mulig-
hederne for at få et klublokale, evt. en nedlagt
forretning eller lignende lokale, hvor klubbens
medlemmer kunne mØdes.

Formanden mente, man skulle sØge en ekstra
bane ved den nye tribune, da man havde for lidt
i en bane i sæsonen 1972.

Tilsidst mente man, at der skulle indkaldes til
et spillermøde i seniorafdelingen i begyndelsen af
januar måned, hvilket skulle foregå mandag d.
8. 1. 1973 i Valby Idrætspark, oS klubben skulle
give et stykke mad samt en øl på dette mØde.

Bestgrelsesmøde d. 27. 72. 1972
Tilstede var bestyrelsen samt Støtteklubbens

bestyrelse og hr. RedaktØren.
Eneste punkt på dagsordenen var bestyrelsens

forslag an§aende et klublokale, man havde mod-
taget en oversigt over et egnet lokale, samt et
udkast tit en lejekontrakt, som på nær et par
enkelte ønskelige ændringer kunne godkendes.

Med hensyn til det økonomiske ved sådan et
lokale, var det bestyrelsens ønske, åt pengene
kunne bevilges fra Støtteklubb€r, men da Støtte-
klubben ikke kunne overskue sin økonomi om et
år, foreslog Støtteklubber, at de 14.000 kr., som
man havde modtaget fra Vigerslev Boldklub, blev

Vigerslev afdeling

Vigerslevvej 137

30 38 11

givet tilbage til Boldklubben, oS så kunne besty-
ielsen selv administrere disse penge til huslej e

samt indkøb af inventar og istandgørelse, dette
forslag gik bestyrelsen derefter ind for, og man
blev derefter enige om at arbej de videre med sa-

Setr, da man nu havde opnået den økonomiske
ivsdæknine. Arne Jensen 'sPkretP'
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Til fortvivlelse for Ie
- til grin for mange

- eller omvendt

Månedens

O Fra Børge Gernsøe har vi modtaget følgende
,,sandfaerdige" historie :

Tommy, ,,ego", Christensen skulle forleden
reparere et stik i loftet, og uden at betænke
sig steg han op på spisebordet. Susanne kom
st;rrtende med en avis, som han kunne stå på,
men han sagde beroligende: Det behøver du
såmænd ikke, skat, jeg kan sagtens nå !

th,ato:

Som sædvanligt har seniortræneren lagt hårdt
ud efter juleferien, og her ses et af resultaterne.
Efter aftenens strabadser er Bent Barfoed her
ved at pleje diverse vabler og ligtorne. Boger, som
han hygger sig med, er det seneste optryk af
Arny's nyeste bog: ,,Hvordan man lettest undgår
ligtorne, armsved samt knæskader".

Mellem o§

O Forleden overværede redaktionen følgende
replikskifte mellem seniortræneren og Ivan
,,Beckenbauer" Clausen :

Ivan: John, jeg kan desværre ikke være med
mere.
John: Hvad er der i vejen med dig?
fvan: Min læge siger, at jeg ikke kan spille
fodbold.
John: Jaså, har han set dig spille?

O I sin iver efter at lære nye ord har Jønne købt
en fremmedordbog, men den resulterede i, at
han sendte følgende brev til forlaget:
Det er en elendig fremmedordbog, De har ud-
sendt, for man kan ikke engang finde ordet
sgkiater i den !

Hørt på spillermødet
At forbindelserne til Valby idrætspark fra Ama-

ger er mægtig gode, Flemming Gernsøe har
bil. ,,Dtno" .

At Dan ,,Fætter" Knudsen erklærede sig tilfreds
med det nye spille udvalg ( gi'r den mand al-
drig op ? )

At samme ,,Fætter" helst ikke vil forveksles med
den nyopryl<kede yngling Dan l\{orsøe Peter-
sen.

At spillermøde og smØrrebrød nu engang hører
sammen. JØrn.

At ,,Niller" igen i fir vil træne som en besat,
,,marFvd jo aldrig",-med det spilleudvalg"

At Vigerslevs svar på Tysklands lt[etzer, Tomffiy,
,,ego", ru igen vil bruge beggc ben, når han
løber.

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

Spørgsmå1.'
Synes I ikke, at bestyrelsen, støtteforeningen,

holdledere, boldmænd og flere andre går i for
små sko? Bent Barfoed., professionel kuærulant
Suar.'

Jo, såmætrd, men vi er jo ikke alle født med
plader, der kræver størrelse 47.

GHCLusM
rMnvlEw ry''$'

ffiS$*:r,

Red..: Nå, Tommyr €F det rart at være fri for
d.et belast end.e kass erer j ob?
Tg*yl Ja, det kan du trorru kan jes koncsfr-trere Bis fuld.stænd.ig om d.en kornmenae sE-
sons kampe på 1.holdet I

Rg-d_. : Apropos kass ererjobbet, laved.e duikke et e11er and et julenummer med. et
stævne i Roskild ehallen?
Tommy: Jor ru du siger d.et, jeg s}<uIle

s end.e penge for t i1me1d.e1s Bfr,men glem-
t e at skrive afs end.er på , så ford i j eS
havd.e s eTd.t pengene fra Ballerup , tro-

ede de i Roskilde;dt det var fra Balle-
rup Boldklubrmen jeg kan da ikke se
problemet var så stoxt rhver gang Vi-prooremet var så stoxtrhver gang Vi-gerslev s}mlle spiIle, sku1Ie d e bare
kigge i programmet und er BAttERIIp I



Old-Boys
Old-boys-afdelingen træner hver onsdag kl. Z0

på Vigerslev all6 skole. Alle yderligere oplysnin-
ger fås hos Egon Rasmussen, Gl. Køgevej 1822,
ilf. vA 7731.

Orientering
O Ktubben afholder l!-ins fødselsdagsfest den 2.

marts kl. 19.30 i Frihedscentret i Hvidovre.
Reserver dagen allerede r1rr.

O Der er i seniorafdelingen oprettet et spilleud-
valg bestående af seniortræneren John Olsson,
Taktikeren uden ambitioner Jørgen ,,JØrrr,e"
Jørgensen og lederskribenten (bemærk: ikke
den lede skribent) OIaf Hess, og det er menin-
Setr, at de skal følge seniorkampene i videst
muligt omfans, så de på denne måde kan sætte
holdene udfra spillernes indsats.

O Klubben har erhrrervet lokaler, 99 m2, som vi
kan bruge til klubhus, idet beliggenheden nær-
mest er ideel i forhold til vore baner i Valby;
det drejer sig om en forhenværende kantine
på Ottiliavej nr. 18, sidevej til Gl. Køgevej et
stykke fra Toftegårds Plads ( såvidt vides er
der også mulighed for at komme dertil fra
Ellebjergvej ) . Sådanne lokaler har vi sukket
efter i årevis, og nu er det altså lykkedes be-
styrelsen at leje dem for ca. 7.000 kr. om året.
Bestyrelsen håber på denne måde, at vi kan
skabe det samvær, som er nødvendigt også
uden for banen, for at en klub kan komme til
at køre virkelig godt.
Foreløbig er det tanken, at alle fodboldafde-
Iinger kan køre derover efter træning og evt.
samles der inden turneringskampe for at Iæg-
ge en taktik ( spørgsmål om taktik kan rettes
til Jørgen Jørgensen ) . Desuden er det menin-
gen at holde åbent hus i weekenden, så de en-
kelte afdelinger kan Iære hinanden lidt bedre
at kende. Lokalet er todelt, således at der evt.
kan være bordtennisbord i den ene side. Der
er endvidere både køkken og toilet, og en lille
have udenfor. Vi får egen indgang, således at
huset vil være helt vores eget.
Kontrakten er forbeholdt huslejenævnets god-
kendelse, og efter denne vil bestyrelsen gå i
gang med at indrette lokalerne, som menes at
være klargjort i slutningen af fehruar. Når Io-
kalerne er færdige, vil bestyrelsen udsende
nærmere besked om åbningstider m. m.

Støtteforeningen igen
Der er åbenbart utilfredshed med støtteforenin-

gens måde at administrere penge på. Vi vil kun
svare med et par konkrete tal, for beløbene er
ikke helt i overensstemmelse rned fakta.

Festen for medhjælpere, der for øvrigt blev af-
holdt i Lorry, beløb sig til under 3000 kr. og var
yderst vellykket. Her overfor står et beløb på ca.
30.000 kr., som boldklubben har fået udbetalt til
dato.

Er det ikke oplysninger nok, afholdes general-
forsamling i maj måned, og da er vi villige til at
svare på yderligere spØrgsmål fra medlemmerne.

Støtt ef or ening ens b estg r els e.

Klubbens ledelse
Formand: Bent Rasmussen, Roskildevej 237 ,

tlf . 64 35 70

I,{ æ stf ormand : Flemming Rasmussen,
Louis Pios Gade 3, 2.tv., tlf. 31 59 66

Sekretæ,r: Arne Jensen, Magleparken 22,
tlf. 65 20 0 1.

Kass,erer.' Hans Petersen, Kanalens Kvarter 208,
ilf. 64 3g 24

Ungdomsformand.' Svend Å. Pedersen,
Uffesgade 5, tlf. Ægir 4635.

SupplealTt: Jørgen Jørgensen, Koglens Kvarter 58.

Reuisorer.' Kaj Therkelsen, Gl. Køge Landevej 140
Børge Jensen, Øresundsvej 92, tlf. AM 6794

Reuisorsuppleanf .' Svend RasmusseD, Blankavej
3, tlf. vA 7935

Festuduatget' Helge Hansen, Grønagervej 20t, tlf.
58 79 4A Svend Knudser, Vigerslevvej 150,
tlf . 46 16 91 Egon Jacobsen, Heldbovej 11 .

Juniores og Unglinge.' Svend Knudser, Vigerslev-
vej 150, tlf. 46 16 91.

Drenge: Benny Rasmussen, Eriksgade 13, 3.,
tlf. vE 4025.

Lilleput: Umberto Giguitti, Absalonsgade 11.

Redaktion.' Benny R. Larsson, Vigerslev A116
390 B, 2., tlf. 75 80 47 -- Olaf Hess, Wagnersvej
7 D, tlf. 46 34 90

H usk St øtteforen ingens bankospi I

Hver torsdag kl. 19.30 på »SIESTA«, Glostrup


