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Iffi,
l,IGE[lSLEl/
Boldklub
På grund af ferie, har det ikke været muligt at
opnå den normale produktionstid for medlemsbladet,
derfor dette særnummer med de vigtigste indlæg som

redaktionen har modtaget.

Nødråb!!!
Hvordan er det dog, vi behandler vores stakkels klubhus? Dette herlige
sted, son fungerei'som mange spilleres andet hjem, er ved rt gi i for-
fald. Huset hår efterhånden så nange skavanker, at vi kunne afhjæIpe
en stor de1 af arbejdslØsheden ved istandsættelsen. Jeg skal her nævne
et Dar af skaderne:
For at starte udefra, er den store indgangsdlr revet af sine hængsler.
For medleruner son endnu ikke ved det, skal der anvendes nlgle for at
komme ind. I
Så er der haven: Bordene er næsten alle revet fra hinanden (et par
spillere opdagede under alnindelig munterhed, at bordplade og bordben
ikke altid-tøtges ad) og stol"enes fletværk ser mærkværdigt ud. Sku1le
man herefter få lyst tiL at gi ind i selve klubhuset, vil nan opdage
at håndtaget til iløren mangler. Indenfor er der masser af frisk luft.
En af klubhusbestyrerne hai med et herligt hælspark slrget for fjernelse
af et par ruder. Kigger nan på bordene vil man opdage, at askebægrene
er tomne. Derinod ligger der nasser af aske, papirstunper n. m. ved
siden af. De engang iå ftotte lamper på væggen er i dag erstattet af
nogle knap så flotte huller. Vores nye bordtennisborg (tre måneder)
tigner et-1evn fra århundredeskiftet og gulvtæppet nogenlunde det sanme.
Ude i klkkenet er vasken brutalt trådt ned. Et passivt medlem (nogle
siger FREMrer) erfarede, at adgangsvejen ti1 klkkenet gennen vinduet
faktisk er temnelig besværlig og at der i lvrigt er (var) ophængt en
vask nedenunder.
Ef ter denne opremsning vil j eg minde om
poster på vort budget, og noget vi alle
Derfor en 1ille bØn: Lad os alle sammen
Det skul1e gerne holde i mange år.

Jan tledemann

at klubhuset er en af de dyreste
gerne vi1 have også fremover.
passe en smule bedre på det.

Tilskuerterror??
FØrst vil jeg gerne sige tak til den altid trofaste tilskuerskare, som
ffilger f. hofaet både i nedgang og modgang. Det er dejligt at spiIle med
liv på sidelinien, og det giver altid en ekstra kamp lyst og vilje.
Dettå skal være sagt med det sanne for at ingen skal tro' at vi Ønsker
tilskuerne væk fra vore kanpe.
MEN: Der har i særdeleshed i denne forårssæson været et par ellers
§Eåbile Vigerslevfolk, som ikke rigtig har kunnet styre deres temPera-
ment på sidelinien. Der er blevet råbt adskellige ukvensord til både
dommeie og modspillere, hvadenten det så er rigtigt el1er forkert,
hvad der sker på banen. Vi må selvfllgelig erkende, at konnerne i vore
rækker ikke er-særlig gode, nen vi må også husek, at deres betingelser
he11er ikke er gode. Dår1ig opstribning af barterne, ingen linievogtere,
og skal nan som domner også trækkes med kværulantiske spillere og til-
skuere, ja, så er der faktisk ikke noget at. sige til, at de bliver irrire-
rede. Oett6 burde selvfØlgelig ikke have indflydelse på donmene, men det
ved vi af bitter erfaring, at-det har. Jeg vover her at påstå, at
resultaterne i nogle af ile spillede karnpe S1§lg var blevet anderledes,
hvis nan son tilsluer havde haft lidt m-erelffi på sig slev. En ting.er
i hvert fald sikkert: Vi ophår intet som helst ved at kværulere over for
donneren. Tværtimodl: Det kostei-Tå'Ftisk både advarsler, udvisninger og
nål.
DERFOR Svend Knudsen & sØn. Lad donmernes intime legemesdele,
at llbe på i særdeleshed hans måde at f.Løite på være i fred. I
meget neie for holdet, og dermed for Vigerslev Boldklub ved at
KÆFT.
ffiTorhånd TAKI I I

Jan Hedemann

hans måde
kan EØre
HOLDE



klubhuset
l'{on ikke det var på tide at der kom en kommentar ti1 klubbladet an-gående klubhuset.
Nu har.j-eg været der et p3r. gange efter der er konrnet nye bestyrere,og hvad har nan så kunne- køAetJa,.det kan jeg godt fortæ11e, der har været frikadeller, forårsru11erog-toast, k"l man da slet ikke forstå der skal være noget tørn kan kdbeti1 en fornuftig penge.
F.eks. kan blrnenå-ikke.få-pllsebrød, ej heLler ingen sno1d.
{9g. -syntes det er-for dår1ilt man skå1 [i"Å ii"e-t'ør., r0-1s kr. ned iklubhuset for at.de kan få ioget, j1 hvis ae-erieis gider klre derover,for der er slet ikke rart at lorrie-der mere: ---
{:::11:ly1d men jeg nener.det og det er der sikkert nange der glr,tor onsdag d. ,, havde vi. 1. , Z.- og 3. senior ude at sfiiffe k;inp;
B1ur,1. drengehold, og jeg kan'godt Iigu h";i-r"ngu der var i klubhusetoen oag, de kan næsten tæl1es på to hænderDet er for dår1igt a! bestyrelien ikke kan se det er forkerte bestyrereder er i klubkusE!, jes r,a6åi-åå-t briver i"eåt-åp ;å ";'t;;;ir!ilålrøu",:i 9s, igen kan blivå lgr"i-""å-"t konrne i-ftiuur,iirut, både for heleklubben og ungdomsafdeliilgen, f9i den ser 

^""-åur""rre aLdrig derovre
19re,-og det kan ikke være rigtigt, at man skal niste den.vi andre kan endda nogenlunde"troiaå 

"a.i--tår;;;;., selvom nan fllersig helt overflldig. -

Bitten.

Kritik er altid på sin plads, især sagJ.ig kritik.
ovennævnte indlæg runmer desværre også 9n masse usaglig kritik.For at starte med varesortimentet, vi1 de fleste vei n6t give os ret
i,-at_bortset fra de sidste par uger i juni nåned, har nai altiå kunnetkØbe hvad der står på "spiseiedleil',. ' "-'--'
vi syntes selv vi hår.et-temmeligt stort udvalg, både hvad angår madog-drikke-, og vi-syntes godt nan-kan have riat-ioiiiå"ir"-råri-"t"'"i
_ikke-kan klre helt-ti1 MilrRo hvergang vi 1øber iøi ro, en enkelt varer.Der bliver nævnt et. berdb på 10-15 ri. ror-.i-t"i""-iøuå--"å!-åi-i ii"u-huset. For den sum kan_en ungdomsspiller i."trl-l-iue 2 forårsrul1er2_bøf,-1 bakke ponnes fritesl samt næsten 3 sodavånd. er det aviii-'Hvorvr.dt der er rart at konrne i klubhuset, -€_r op til-den enkeltes sk6n,(læs iØvrigt klubhusindlægget andet steds'i uraåei) nen det kan da godtvære at vi er væsentligt u6ehageligere at omgås 

"nå tiarig"rå-t-"iiyrere.Dernæst mener man, at ået er 16r aåirigi "i Bårtvielsen ikke kan indseat det er de forkerte bestyrer. Hvis mån irermåå-fiån", at vi ikke altidkan være der i åbningstiden,-er det selvfrig;iig;-rigtigt. vi i,ar-vorusseniorfodbold at pasie, hviiket vi a11ereåe"tia"starI gjorde ofr*ri,ro,på. (Det skal nævies a[ den iiarigu." forrnanå-h"i-.r*."t og passe klub-huset rnedens bestyrerne har værei'optaget med fodboldspii; ;;å:i.-'-
:+".1"liq -syntes vi at observationsåvn6n lader lidt tiib;Å" it ånste.bL. a. nævnes at den dag 1., 2. og 3. holdet spillede var"her "åiiå,tomt.
0s bekendt var det.faktisk unulig-t at opdrive en siddeplads såve1udendlrs som indendsrs, og vi tufkede rårii tiir"" onkiing-ti. i!.s0.Endvidere skriver Du, åt ian aldrig-s9r 

"ngaori"råelingen"herover.Dette skal ikke konmenteres-, !1ot pa aet kiaftigste moåsiges. ---
Yi^l:l iqylig! det bedste f6rhold.iir ungdo;a;;iii"rne og-1angt detreste seniorsnillere, og det glæder os meget åt konstatEre aI det ikkeer derf ra kritikken konner 

v,rrv6v L eL AUrr§ Lo LEr s 4 L ue L

Vi er dog efterhånden.blevet så grundig^trætte af den evindelige brokkenog kæv1en (gudskel0v kun fra de iaryne rå m;;;;s[;rj; ua ;i-i;;;ir*i,t",at trække os tilbage i g9a ro og orden, og sa-tåuå,'.t andre r,ån iir-fredsstille de stillede-krav.

Bj arne lrlunkl Jan Hedemann

Glemte sager!
Der er efterhånden-ophobet sig en qnselig nrængde af glente effekter iklubhuset, -så son.fodboldstgvler, frakkei, ia[tår, vånter, halstlrklæder
T:n..-, har de en mistanke om at håve gremt'n6get, ian du trånvenå"-åig iklubhus et.
111: a." glente sager y]1.!1ive opbevaret til og med t|rdag d..1. oktober1977-, hvorefter det vit blive ovårgivet ti1 de"institutioier som ind-samler brugt tøj.
Redakt ionen
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Vedr.
klubhuset
Irlon ikke det var på tide at der kom en konmentar til klubbladet an-gående klubhuset.
Nu har jeg været_der et pSr.gange efter der er kommet nye bestyrere,og hvad har man så kunne'køaZi'-'- er ^vI
Ja, det kan jeg gog! rortæiie, der har-været frikadeller, forårsrul1erog toast, kan man da slet ikkå rorsiå-aår-rt"i^;;;" noget blrn kan klbeti1. en fornuftig penge.F'eks' kan børnenå i[te ra pØ1sebrdd,-ej.heIler ingen snold.Jeg syntes det er_for åaiiiåI-iån;rår-åiiiå-ri."^iør.,10_1s kr. med iklubhuset for at.g:-ill''ie-;;c;;; ia i,vis-å""åii"r, gider klre derover,for der er slet ikke rart at forr[" der mere.Ja, undskvld nen jeg mener-J"l'-åg dai-";-å;r sikkert mange der glr,tor onsdag d. - 

f,avde vi i.. 7: og S. så"iår-'rå" "t spille kamp,plus 1. dienseholg:^9s jeg-ran'gåat 
-rrÅå h;;;";";;" der var i kruLhusetden dag, de [an næsten tæl1es på to hænderDet er for dår1ig! rl uåityiår5ån itte [an se der er forkerte bestyrereder,er i klubkusEt, jeg håL;;-å;;

.sir der igen kan-briys ;o;;;-;"å";.oiåffi: i"fli,lof,§,Bt,"lr!:;ll';i;;l;;å;,klubben og ungdoni"rå"iiig"r,"Ig. a", i"r-m;;-å;;;*rre aldrig derovremere, og det kan,-ikk9 værå rigtiSl, 
"a man skal miste den.vi andre kan endda nogen,unde"r,åiåå 
"å "t"tåfifi; åår, selvom nan fllersig helt overflldig

Bitten.

Kritik er altid på sin plads, især saglig kritik.ovennævnte indlæ! runnei desiærie "t!å-;; ;;;;;^;r"g1ig kritik.For at starte med varesortineniåt, rit aJ fiuri" vel nok give os reti, at bortset fra de sidste p"i-"å.". i iuni-månJd, r,". nan altid kunnet
-klbe hvad der står på "spiieI"åf årr,,.vi svntes selv vi_hå. "t'iårråiiit ttort ugyqrg, både hvad angår mad

:id:ill",iøtå ilå, i,rt i',ff *i rc1.}:1,;ii";i gi'f ;Fi5:iå;"::i: ;r.,ii". .Der bliver nævnt..et, bellb fa io:i3 iii.'ior"åi'ruIr," klbe noget i klub_huset. For den sun kan^bn irngaårisp_iii";-i.;tr..-iiøuu 2 foråisrulrer,2 bøt, I bakke Donrnes r.it"sl-iåit-r,Frt"r, J sodavånd, er det dyrt?Hvorvidt der er^rart at konmå i tr"ur,uså;,-";';;'air'a"n enkel,tes skln,(læs idvrigt klubhusilal;!$! ånå"t-;a;å;'i-rråå"il nen det kan åa godtvære at vi er væsentligt rEehageligere 
"i ;r;å;-!nd tidrigere bestyrere.Dernæst mener nan, at å"t 

"i--r8;-eå;iIs;-"i"'f;ål.ii."1sen ikke kan iirdseat det er de fork6rte u"styiei.-u"ii-;å; h;;;å'åån"r at vi ikke artidkan.væfe der i åuntngsiiå;;;-;; å'seniorioauåia -"I pas!e, i,viiråi ;i'"ii:l:ål*i}år:.ålt.;i:;.xt"1ffi,13ffi 'på. (Det skal nævies ai de;-.iJtigere roimanå-ilui'rrr.ut og passe klub_huset nedens bestyrerne hai ;;;; optager nea ioåuo1dspi1, red.).sruttelig svntes ii .! "br;;;;i;nsåvnen lader iiåt tiru"ge at Ønske.
iå;.i' nævnes at den dag 1., z. oi-i. rrJrååi"rpiiiua" var-her næsten
0s bekendt var det,faktisk umuligl qt opdrive en siddeplads såverudendlrs son indend firs , og vi iuftteåe i;;;;'tiiI"" ornkring k1. 2s.30.Endvidere skriver oir, åt ;";-"iå;is ;";-;;;aåriiiåuringen herover.Dette skal ikke komnenterei, blot [a aut-il;;r;i;;;e modsiges.vi har ilvrigt det bedsiå-rårh;iå,Iir"i"gåå;;;;iii"rne os langt de
å*"åjirii,i:l:iilå;.iå#å,1". gi*a", os freget å[-[on,tatere ai det ikke
vi er dog efterhånden urå"åt så grundig^trætte af den evindelige brokkenog kæv1en (gudskelov kun-fri å" 3år.r"-?å-;;;;;rt;r'), at vi foretrækkerat trække os tilbage i eoa ro åg-åia;r;-";-;å";å;å, at andre kan ti1_fredsstilte de stiileee'kir"] -"'

Bj arne lrlunkl Jan Hedemann

Glemte sager!
Der er efterhånden-ophobet sig en 1ns-e-1 ig nrængde af glemte effekter iklubhuset, så som. foåbordst;;i";; i;;kk;;,"];i[;r; vanter, halstlrklæder
I;il;irlll.de en nistanke o,n'ai-r,år" srå,ni'rå;;;;'r?an du hån;;;å;.åig i
A1le de glemte sager vi1 blive opbevaret ti1_og med llrdag d. 1. oktober\977, hvorefter a6t vit uriu"-ovårgrvet tir aå'inJtitutioner som ind_sanler brugt tlj.
pedakt ionen


