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Er der noget, der virker bekendt?
Får du minder om en forgangen tid?

Troede du, du havde fået fingrene i noget gammelt bladskriveri?

I givet fald er du ikke et helt nyt medlem af klubben, for vi skal to
runde år tilbage i tiden for at finde tilsvarende forsidelayout.

Og hvorfor nu denne venden tilbage til det oldnordiske? Jo, det
skyldes en tilbagevenden afden gamle redacteur og hans
opmagasinerede 20 år's gamle fortrykte forsider -dem vil han afmed!

Og hvorfor nu denne venden tilbage til den gamle redacteur? Jo, det
kan der skrives mangt og meget om, hvilleen jeg så vil undlade.

Og nu til sagen: I det forløbne år har vor formand, Morten, skrevet
nogle glimrende indlæg, som er blevet bragt på vores hjemmeside på
internettet. Af uransagelige årsager har de ikke været bragt i
Fnbonden, så dem lægger vi ud med. Så er vi alle på samme stade
mht., hvad der er hændt, og det uanset om man har misset et par
onsdagsaftener eller blot ikke kan huske, hvad man foretog sig ....

Og nu vi er ved det: Alle er velkomne med bidrag til bladet, så vi ikke
får agurketid hele året - i den forbindelse har jeg forsøgt at fa vores
sublime animator, Gemzøe, til at tegne en agurk. Desværre kan den
ikke bringes, da den ikke overholder EU's agurkekrumningsreglement.



Formandens 2. Nyhedsbrev!

Der kommer her endnu et nyhedsbrev, idet Fribonderedaktøren ikke er
oppe i fulde omdrejninger endnu. Hele hans indbo er pakket ned i
flyttekasser - herunder computer og diverse FB-indlæg fra
medlemmerne - og først i starten af april ventes han at flytte ind i nye
omgivelser og straks derefter gå i gang med at indhente det forsømte
omkring Fribonden.

24/1 blev Vinterturneringen fløjtet i gang. I forhold til den tidligere
udsendte oversigt er der :følgende ændringer:
I Mesterklassen er Nikolaj indtrådt i stedet for Knud Erik, der så
spiller i I .klasse.
I I .klasse er Bjørn Gemzøe indtrådt i stedet for Jacob, der i stedet har
startnummer 7 i 2.klasse.

14/2 den gode gamle Vinterhurtigturnering er blevet genoplivet, og
den første aften var der god søgning på turneringen. Den ledes afOle
Del:fter.

21/2 en velbesøgt foredragsaften med Steen Schousboe, der havde
valgt at berette om forsvarets kuns t og viljen til at vride ekstra
ressourcer ud af simple stillinger.

1/3 det meddeles af turneringslederen i Holdturneringen, at Jacob
Gibori, Henry Lund og Lars Overmark er spilleberettigede fra d. 11/3.
Det betyder, at de evt. kan bruges som reserver til 7. og sidste runde.
Jacob er nr. 17a, Henry 42a og Lars 43a.

7/3 den sølvtallerken, som Barkhuus har foræret klubben som
1.præmie i Vinterturneringens Mesterrække er nu blevet indgraveret
og kan ses i klubben de næste par onsdage. Barkhuus har ønsket, at
den skulle bruges fra starten af det nye årtusinde og derfor er
klubmesteren 2000 (undertegnede) opført som den første på
tallerkenen.



3 lyder startskuddet til 1. division i K-skak, hvor Vanløse stiller
med Morten, Steen/Eivind, Benny og Leif. Der vil i løbet af sæsonen
blive mulighed for at følge med i nogle af de spændende partiforløb.

Holdturneringen 2000/01 nærmer sig sin afslutning. Værst ser det ud
for I .holdet, der før sidste runde ligger nr. 8. Til gengæld klarer
dinosaur-holdet (2.holdet) sig flot; de ligger på en klar 2.plads efter
suveræne Herlev. Endelig er 3.holdet placeret midt i rækken, mens
4.holdet som tidligere nævnt er udgået.

Vanløse skal i år arrangere den traditionelle Vestvoldholdturnering (½
times partier) over to ons-dage. Bestyrelsen håber, at rigtig mange vil
melde sig under fanerne, så vi kan stille med flere hold end de sidste
par år.

Formandens 3. Nyhedsbrev!

ores elskede Fribonde er fortsat ikke på gaden endnu, så det er tid til
endnu et nyhedsbrev, da Generalforsamlingen nærmer sig.

Holdturneringen først:

Som ventet fik I .holdet det meget svært i sidste runde, og det endte
med endnu et urimeligt stort nederlag på vistnok 1-7. I hvert fald må
holdet en tur ned i Mesterrækken og samle kræfter til et nyt forsøg på
at bide sig fast i 3 .division.

2.holdet - i folkemunde kaldet dinosaurholdet - klarede sig til gengæld
rigtig flot. Da først den fordums styrke var kommet ud i håndleddene
gik det over stok og sten med flere storsejre. Imidlertid holdt Herlevs
mandskab dem stangen fra I .pladsen, idet de scorede henved 6½ i snit
pr. kamp. Det vides ikke i øjeblikket om 2.pladsen rækker til
oprykning næste år. Det afhænger også af tilmeldinger i andre rækker.

3.holdet havde en lige så dårlig sæson som I .holdet og sluttede vistnok
på 7.pladsen. Det er næppe nok til at blive i rækken ...



4.holdet trak vi som tidligere meddelt efter 3.runde, da det viste sig for
vanskeligt at mønstre et fuldt hold. Tak til Jesper Holm, der kæmpede
bravt for at få dem stablet på benene runde efter runde.

Sæsonen blev traditionen tro afsluttet med en middag, som imidlertid
ikke var blevet behørigt annonceret forinden; dog lykkedes det via
holdlederne at nå ud til alle. Afslutningen med taler og højt belagt
smørrebrød løb af stabelen d. 11/4.

Vinterturneringen:

I skrivende stund er turneringen godt på vej til at slutte planmæssigt.
Enkelte er endog allerede færdig efter at spillet en runde forud. Der
udkæmpes en hård kamp i Mesterklassen om retten til at møde Søren i
finalen. Den forsvarende mester - dvs. undertegnede samt Edoo og den
store overraskelse Nikolaj kan alle nå 5 pts., mens Eivind med gevinst
i de sidste to partier kan nå 5½ og en finaleplads.

Der er ligeledes tætte afgørelser på vej i I .klasse, mens Jacob Gibori
trods udvandring til Thailand og uden mulighed for at spille sidste
runde ser ud til at kunne vinde 2.klasse.

Vestvo ldho ldtumeringen:

Denne blev desværre aflyst i sidste øjeblik, da Menighedsrådet afviste
at lade os leje de store lokaler på den ene af de ønskede datoer og
samtidigt meddelte, at vi ikke fremover kan råde over disse!! - dog er
vores traditionelle Sommer EMT undtaget. Vi har afprøvet en stribe
muligheder i Vanløse uden held, og når chokket har lagt sig vil vi
indlede forhandlinger med Menighedsrådet hen over sommeren eller
lige efter mhp. at overtale dem til at udleje de store lokaler igen. Det er
jo mange forskellige typer af arrangementer vi på den måde må vinke
farvel til eller i hvert fald kun kunne gennemføre med stort besvær
(simultaner, juniorgrandprixer, fester o.lign.)

Der indkaldes hermed til Generalforsamling i klubben onsdag d. 30
maj kl. 20:00.



Der er indkommet en håndfuld forslag til Generalforsamlingen således
at dagsordenen ser ud som følger:

1. Valg afdirigent
2. Oplæsning af protoko1/FB-referat til efterretning
3. Formandens beretning - herunder præmieoverrækkelser
4. Kassererens :fremlæggelse af regnskab og budget
5. Indkomne forslag

- fra Nikolaj Ohayv vedr. udpegning afkontrollant ved øl/vand/kage
salget

- fra bestyrelsen: Juniorkontingentet foreslås nedsat til 30 kr./rnnd.
for både børn og juniorer

- fra bestyrelsen: betænkningstiden i Vinterturneringen fastsættes til
32 træk på 1 ½ time og½ time til resten. Dette vil i modsætning til en
tidligere GF-beslutning ske uafhængigt at: hvor holdene spiller i-
Ho ldturneringen.

- fra bestyrelsen: i modsætning til en tidligere GF-beslutning forslås
indbetalingen til dispositionsfonden stoppet

6. Valg
7. Eventuelt

p.b.v. Morten

PS: vedr. sommerens program så offentliggøres det, når den nye
bestyrelse er trådt sammen og evt. når FE-redaktøren melder klar. I
mellemtiden opfordres medlemmerne til at holde øje med
opslagstavlen og/eller klubbens hjemmeside.

-o-0-O-0-o-

Den skarpsindige læser har sikkert bemærket, at formandens
I .nyhedsbrev ikke var med - det skyldes edb-tekniske problemer. ..



Sommerens program:

Hver onsdag i sommerperioden er der Grand-Prix Skak. Der spilles
forskellige former for små skakturneringer: lynskak, tema(lyn)skak, og
stilles forskellige skakopgaver - dels på demobrættet og dels på
almindelige brætter - og hver aften slutter med, at Morten uddeler
Grand-Prix point.
I eftersommeren f'ar dem med flest point flotte præmier. ... !
NB: Man behøves ikke at deltage hver gang for at vinde!

Turneringssejr til Bjørn Johansen
(efter træning hos Bo Garner Christensen)

Bjørn Johansen har med en 1.plads i sin gruppe i Hvidovres
EMT opnået et nyt højdepunkt i sin karriere! Det gav et
ordentligt ryk opad på ratinglisten.
Blot 5 tilsvarende sejre og Bjørn er mesterspiller!
Der kommer sikkert snart et fyldigt referat i Fribonden .
Det forlyder, at Bjørn og sønnen Niklas i løbet af foråret har
været på træningskurser hos Bo Garner Christensen. Måske er
det udbyttet heraf, der er slået igennem? Det skal blive
spændende at følge deres udvikling fremover!
De nævnte træningskurser henvender sig til skakspillere med
under 1900 i rating (samt nybegyndere), og du kan læse mere
om dem på opslaget i klubben, eller besøge Bo Garner
Christensens hjemmeside til formålet. Den finder du på
httQ://www. carner. subnet. dk.



Vanløse Skakklubs SommerHede EMT 2001

Endnu en gang har Vanløse Skakklub fornøjelsen af at invitere
til skaklige aktiviteter i sommertiden.

Vi indbyder derfor til EMT i Menighedshuset, Alekistevej 156,
2720 Vanløse.

Bemærk: Rygeforbud i spillelokalet.

Spilledage: 30/7 - 5/8, hverdage fra 18.00 - 24.00,
lørdag/søndag fra 14.00 - 20.00.

Form: Mesterklasse + basisgrupper med ca. 20 spillere efter
rating. Mesterklassen forventes ELO-ratet. 7-runder Monrad, 40
træk på 2 timer, derefter 1 time+ opsparet tid pr. spiller til
resten.

Præmier: 1.præmie i mesterklassen 1500 kr. samt fine gruppe
og ratingpræmier. Som sædvanlig går mindst hele indskuddet
minus EMT-afgift til præmier.

Tilmelding: Senest 20/7 til Ole Delfter, tlf. 38 79 11 95, e-mail:
skak@inweb.dk.

Indskud: Kr. 150, - indbetales på giro 1 52 73 98, Ole Delfter,
Bogholder Alle 76A, 3.th., 2720 Vanløse.

Oplys: Navn, klub, rating, fødselsdato og tlf.nr .

PS: Som sædvanlig byder køkkenet på kaffe/kage, øl/sodavand,
håndmadder, pølser og andre lækkerier!

.....og i den forbindelse opfordres de af klubbens
medlemmer, som ikke deltager i turneringen, til at give en
hånd med i køkkenet 1-2 dage i løbet af turneringen.
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PROGRAM

Onsdag 4/7 kl. 20.00 Sommer Grand Prix

Onsdag 11/7 kl. 20.00 Sommer Grand Prix

Onsdag 18/7 kl. 20.00 Sommer Grand Prix

Onsdag 25/7 kl. 20.00 Sommer Grand Prix

Onsdag 1/8 kl. 18.00 VANLØSESOMMERHEDEEMT

Onsdag 8/8 kl. 20.00 Sommer Grand Prix

----------------
Deadline
Indlæg til næste nummer afFrobonden afleveres senest 1/8-2001

fribonden udgives afVanløse Skak.klub, som spiller hver onsdag kl.
19.30 i lokalerne i Menighedshuset Ålekistevej 156 ved Vanløse
Kirke.

Formand Morten Møller Hansen 43 45 45 49
Lerager 22
2605 Brøndby

Kasserer Ole Lergren 38 79 07 46
Giro: 6 47 84 33

Redaktion Ole Delfter 38 79 11 95
Bogholder Alle 76A, 3.
2720 Vanløse
E-mail: ole@inweb.dk

Klubbens telefon (i klubtiden) 38 74 41 07


