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Drengeafdelingen
Nu er forårssæsonen slut, så lad os se lidt på hvordan
det er gået i drengeafdelingen. Det er faktisk ikke gået
ret godt. De første fire kampe forløb uden at drengene
fik et eneste point (2. holdet fik endda først point efter
den sjette kamp), og jeg tror nok de var lige så over-
raskede som j"g selv over at rækken var så stærk.
Derefter gik det dog bedre. I de næste fem kampe
satte de kun tre point til, og sluttede således rækken
med bare syv point. Dette medførte at de nu ligger
på en sjetteplads. 2. holdet klarede sig også accepta-
belt mod slutningen og erobrede ialt seks point. Jeg er
dog overbevist offi, at det vil gh bedre til efteråret,
men jeg tror alligevel kun på en placering midt i ræk-
ken for begge holds vedkommende.- P:-r er lige en ting
som jeg er utilfreds med i drengeafdelingen, og det er
træningsindsatsen. For det første kommer der sjældent
over femten drenge til træning. og afdelingen tæller
dog alligevel ca. tredive. For det andet er deres indstil-
ling til træningen mere eller mindre ligegyldig, hr,'isf eksl dot t"egnPr hare en lille:ssrulq -fry-*,agidep d: -

ihvertfald ikke at komme til træning. Lad os håbe at
det bliver meget bedre til efteråret. og lad os samtidig
håbe på et bedre efterår rent pointmæssigt.

Bjarne Munkø

f uniorafdelingen
Så kom vi dog gennem foråret, oS j"g kan vel alle-
rede nu røbe, at vi ikke får mange kampe i efteråret.

Ud af t hold er vi nu kun 6 hold tilbage i turne-
ringen. Efter at have spillet bare 5 kampe ligger vi nr.
3 sammen med Vebro Boldklub, i toppen ligger Vikto-
ria og som nr. 2 ligger Ryruane. Vi kunne godt med
Iidt mere interesse for træningen (det kniber io des-
\/ærre for nogle at passe træningen) have ligget nr. 1,

men desværre i den sidste kamp mødte kun B op,
oq r,'i måtte tage hiem med et nederlag på 9-0. Dette
dog efter at have spillet forårets bedste kamp, jeg vil
gerne her rose især Henrik, Mogens, Ren6 og ikke
mindst vor ny målmand Lars. der spillede en forry-
gende god kamp.

Hvordan stillingen i rækken iøvrigt €r, samt de nu
ændrede træningstider, med en lille reminder om at
passe træningen lidt bedre i efterilret, så vi kan vinde
den række og komme op i en anden og spille fod-
bold, vil blive sendt ud til jer alle sidst i juli måned.

Til sidst tak for året, og vel mødt til efteråret.
Ole Andersen

Lilleputafdel ingen
Lilleputterne har stort set haf.t en udmærket forårs-
sæson med godt spil ind imellem. Vi har desværre
mistet flere points på ærøerlige et-måls nederlag, og vi
Iigger på en femteplads i rækken, der føres af Frede-
riksholm og Hellas.

Vore lilleputter har i et par kampe vist en solid
holdmoral ved at være bagud 3-0 og alligevel vende
kampen. Først mod Hellas, hvor de klarede +-+, og
siden mod Vestia, hvor Vestia allerede efter 10 minut-
ters spil førte 3-0. Dommeren lod Vestia seore to mål
fra en oplagt off-side position. men alligevel vandt vore
,rlleputter mad 5:4.

I vort pinsestaevne Sik det ikke særlig godt. idet
vi kun formåede at blive nr. 3 efter SC Tegel oq Skæl-
skør, men uqen efter. hvor vi deltog i Fremad Valby's
stærme. vandt vi pokalen efter to gode kampe. Først
slog vi Fremad Valby med 6-0, og dernæst Nysted med
5-2. og pokalen var vores.

Til starten af efterårssæsonen skulle vi gerne have
fundet en ny træner til erstatnirq af Tan Hedemann,
interesserede kan henvende sig til bestyrelsen. Betalirg
qennern fritidsloven kan påregnes.

Benny R. Larsson

Vo?t pinsestævne
Vort pinsestævne blev en stor succes trods de tilsvnela-
dende uoverstigelige vanskeligheder, der dukkede op
umiddelbart inden tyskernes ankomst, bl. a. manglede
vi indkvartering af 19 tyskere kun to dage inden pinse.
Dette blev dog klaret, især af Gurli og Hanne, koner
fil ungdomsformanden og næstformanden, der hver
havde mellem 3-7 tyskere boende plus bespiste flere
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dusin i klubhuset. Tak til dem samt til de forældre,
der valgte at huse en tysker i stedet for at tage på
pinseferie.

Hvad det sportslige anghr, tabte vi begge venskabs-
kampene pinselørdag mod FC Kilias drengehold og
SC Tegels lilleputhold, og i stævnet 2. pinsedag blev
både vore drenge og lilleputter nr. 3 i deres række,
pokalerne rejste begge de tyske hold med.

Generalforsaml ing
den 14. mai 1974

Pkt. L Valg af dirigent.
Dirigent blev Ktj Terkelsen.

Pkt. 2. Protokol og beretning.
Protokollen blev læst op, hvorefter formanden star-

tede sin beretnirg med at udnævne Børge Jensen og
Svend Rasmussen til æresmedlemmer. Protokol og
beretni.g blev enstemmigt godkendt.
Pkt.3. Regnskab.

Kassereren startede med en gennemgang af de for-
skellige poster i regnskabet, hvorefter der var en del
spørgsmål fra forsamlingen, det var især et beløb på
822',-1rr-, som var tilbagebetatt de drenge, som havde
været i Berlin efteråret 1973, der var en del util-
fredshed over. Øwige spørgsmål blev hurtigt besva-
ret, og regnskabet kunne enstemmigt godkendes.

Pkt. 4. Forslag.
Fra Støtteforeningens bestyrelse var der forslag

om at Støtteforeningens kasserer automatisk var den
ene af de 2 revisorer. Forslaget blev vedtaget.

Stk. 3 i pgf. 6 lyder herefter således:
Stk. 3. Revision.
Der vælges 1 revisor og 1 revisorsuppleant i maj.
Støtteforeningens kasserer er automatisk revisor.

Fra bestyrelsen var der forslag om en månedlig kon-

Vigerslev afdeling
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tingentf.orhøjelse på 2,- kr. for seniormedlemmer og

1,- kr. for ungdomsmedlemmer.
Forslaget blev vedtaget og er gældende fra den

1. juli 197+.
Stk. 3 i pgf. 3 lyder herefter således:

Stk. 3. Kontingent.
Kontingent er for aktive pr. måned: oldboys 12,-
kt., seniores 16,- kr., (lærlinge 9,- kr.), ynglinge
9,- kr., juniores 7 ,- kr., drenge, lilleput og mini-
put 6,- kr.

Pkt. 5. Valg.
På valg var følgende bestyrelsesmedlemmer: formand
Egon Rasmussen, ungdomsformand Bent Christiansen
og bestyrelsesmedlem Benny Larsson, samtlige besty-
relsesmedlemmer blev genvalgt.

Som revisor var Kuj Terkelsen på valg, denne Øn-

skede at fratræde, ny revisor blev Hans Petersen, revi-
sorsuppleant Svend Rasmussen blev genvalgt.

Samtlige medlemme r af. festudvalget ønsked e at f ta-
træ,de.

Til festudvalget blev følgende foreslået og valgt:
Karen Rasmussen, Svend Åg" Petersen, Flemmirg
Due og supple ant Lillian Terkelsen.

IJnder dette pkt. kom der forskellige forslag, man
mente bestyrelsen skulle arbejde videre med.

Arrangementer for forældre til ungdomspillere, skov-
tur for hele klubben m. m., forsamlingen mente, der
var for lidt omtale af klubben i Valbybladet. Der vat
forespørgsel om kiubben kørte frtidsloven på den rig-
tige måde. Nogle rtrente protokollen var for lang.
I)enne kunne evt. sendes til medlemmerne f.ør gene-
ralforsamlingen.

Ungdomsformanden efterlyste værter til vores tyske

gæster i pinsen, og det blev foreslået, at der blev lagt
tæppefliser på gulvet i klubhuset' 
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Uort 5. hold
Vi har været så heldige på 3. holdet
at erhverve 2 nye spillere, nemlig tvil-
lingerne Ole og John Nielsen. For en
beskeden overgangssum på seks kasser
pilsnere løste vi dem fra deres kon-
trakt med deres tidligere klub ,,FIar-
lem Globetrotters", hvor de hele tiden
faldt over deres egne ,,stænger". I fod-
bold går det bedre, men de har taget
visse uvaner med f.ra basketball, bl. a.
dette at ,,pivoterett, d.v.s. rotere om
sig selv med 6t ben stående fast og det
andet i bevægelse. Dette klarer de
strålende, og især Ole imponerede
mod Union, idet han her opnåede at
rotere ni gange om sig selv, inden han
slap bolden. Vi afbilder ham her under opvarmningen,
de små øjne skyldes en hår d lørdas aften samt det ukri-
stelige tidspunkt: kl. 8.15 søndag morgen. Det var Oles
skvld. at rri efter kampen kunne sige, at vi havde haft
95 pct. af. spillet, idet han havde bolden i 95 pct. af"

tiden. Vi tabte iøvrigt 2-0. Da vi andre forlod banen.
\rar OIe endnu ikke færdig rned at pivotere.

Mellem os
O Arny og Inger gik forleden tur ved stranden, da

en måge pludselig klattede kraftigt på hendes fine
h..,ide sommerkjole.

Få fat i et stykke papir! skreg hun.
Han så op i luften og svarede:

- Det nytter ikke, skat ! Den er allerede langt væk !

O En del oldboys-spillere havde ikke konerne med til
Kiel, for, som de sagde, det ville blive dobbelt så
dyrt og halvt så morsomt !

O Svend Åg" Petersen, old-boysspiller (aktiv), som

f.øIte sig udhængt i sidste nummer af. medlemsbla-
det, var engang i tidernes morgen til dommer-
eksamen, som han klarede i fin stil, bl. a. på f.øl-

gende:

Censor.' Forestil dig målmanden sparker ud. Bolden
g2rr i luften og i en bue ned bug ham og triller i
mål. Hvordan vil du karakterisere den situation?

Suend: Ja, som en brandstorm, hvis ikke orkan er
det rigtige ord !

O Høfi på generalforsamlingen under diskussion af
festudvalgets utaknemmelige job dagen derpå:

Suend Rasmusseu Når festen er forbi er 99,99 %
af. medlemmerne gået, og der sidder to mand til-
bage til at rydde op!
Arny: . . . Og de kan ikke rejse sig!

O Annonce:
Ffaves: Underbid.
Ønskes: Overblik.
Ffenvendelse: Dino, Valby Idrætspark.

G Vor ven Luffe, engang erl af 3. holdets stjerner,
var til spiritusprøve i klubhuset i pinsen. FIan dum-
pede, skønt han ellers havde forberedt sig grundigtt

e Børge Gernsøe, målmand på 1. holdet, der på det
sidste har imponeret ved at falde længe efter bol-
den er gået ind, har nu på opfordring afsløret sit
motto:

- Hellere slow motion end slet ingen motion !

O Medlemsbladet, hvis aktualitet nok aldrig bliver
overgået, idet vi bl. a. allerede havde aprilnumme-
ret på gaden i juni, kan allerede nu afsløre at ver-
densmestrene i fodbold bliver Vesttyskland.

STEDET HVOR

EN PILSNER DU DRIKKER

FOR IKKE AT TØRSTE,

DEN NÆSTE FORDI

DU VAR GLAD FOR DEN FØRSTE!

Hilsen tra Bent og Jonny

@thw*bsq @ub
- vort stereoanlæg vil kærtegne
dine trommehinder...

Godthåbsve j 41 - Tlf. 19 29 78



Generalforsamling

Svend P. mente, bestyrelsen skulle meddele sig tyde-

lig.t, når den havde truffet en beslutning om et pro-
blem, så vedkommende det drejede sig offi, ikke selv
skulle læse om beslutningen i medlemsbladet flere uger
efter.

Der blev endnu engang efterlyst initiativ fra ung-
domsledernes side.

Man mente at det beløb, der betales for vask af
trøje4 var for stort.

_ Dirigenten takkede herefter for delvis god ro og or-
den, og hævede genralforsamlingen. Ar-je

Orientering
o Valbybladet optager alt fodboldstof, der tilsendes,
så bladet har det I rrå"de senest tirsdug morgen, i det
nummer, som udkommer onsdag. Denne mulighed for
gratis reklame for Vigerslev Boldklub har vi ikke råd
til at lade gå til spilde. Derfor, trænere i alle klubbens
afdelins€r, især ungdomsafdelingen: send kamprefera-
ter til Valbybladet hver uge. Adressen er: Valby BIa-
det, Valby Langgade 27, 2500 Valby.
NB ! Skriv ikke i ,,j.g"-form, men ,,Vigerslev spillede
o.s.v.t'

o Vi sØger en ny lilleputtræner samt en ny redaktør'
af medlemsbladet. fnteresserede kan henvende sig til
bestyrelsen.

a Vi takker alle for opmærksomheden ved vort b.yl-
I"p' Marianne og Flemming (Dino) Friis Larsen

for flåre
hundrede kroner nye spil til klubhuset, og der skal i
den anlednirg opfordrei til at passe på diverse brikker.
så vi ikke pludselig står og manglei dem. Årsagen til
denne opfordrirrg er, at til det første spil i klu6huset.
et ,,Ludo", er d"r nu kun terningen og to brikker
bage.

o Klubhuset har åbent hver d*g undtagen fredag, som
følger: mandag til torsdag kl. 18 tit ca. 22, lørdag kl.
13 til ca. 19, søndrg kl. 9 til ca. 13. Disse åbningstider
gælder alle klubbens spillere, alle er velkomne inden for
disse tider.

Klub-adresser
Klubhus : Vigerslev Boldklub,

Ottiliavej 18, tlf. 30 09 65.

Klubhusets drift: Svend Åg. Petersen,
Uffesgade 5, 2., tlf. ,TG 4635.

F ormand : Egon Rasmussen,
Gl. Køge Landevej 132, tlf. VA 7731.

N æstformand.' Bent Barfoed Jensen,
Urbansgade 2, 3., tlf. TR 7891.

Forretningsf ører: Arne Jensen,
Magleparken 22, tlf. 65 20 01.

U n gdomsf ormand : Bent Christiansen,
Arnold Nielsens Boulevard 141,2., tlf. 7S 7l 52.

Best. medlem; Benny R. Larsson.

F estudualget : Karen Rasmussen,
Maribovej 22, tlf . VA 2255.
Flemmirg Due. Grenhusene 133, tlf. 78 68 21.
Svend Åg. Petersen, IJffesgade 52, tlf. ,T,G 4635.

Seniortræner.' Hans Petersen,
Rendsagervej 219, tlf. 64 38 24.

Ynglinge : Flemmirg Due,
Grenhusene 133, tlf. 78 68 21.

tuniores: OIe Andersen,
f. C. Lembrechts all6 21, tlf. 49 19 80.

Drenge : IJmberto Cignitti,
Absalonsgade 11, tlf. 31 99 33.
Bjarne'@@tH:'=31 63 02.

Lilleput: Benny R. Larsson,
Rosenhøj 48, tlf. 75 B0 +7.

Miniput: Ernst Madsen,
Vigerslernzej 127, tlf. VA 7474 u.
Bent Barfoed Jensen.

Otdboy.r.' Vagn Andersen,
I. C. Lembrechts all6, 2L, tlf. 49 19 80.

Redaktion' Benny R. Larsson,
Rosenhøj 48, tlf. 75 B0 47.

GAVEN TIL DAGEN
a rELF.æ2424

Pffiffi,il|wtu
KøKKENUDSTYR, GLAS . PORCELÆN

HAVEMøBLER OG HAVEREDSKABER


