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Vanløse Skakldub længe leve!

Overskriften på denne længe ventede Fribonde er valgt af flere grunde. For
det første bliver medlemsbladet og dermed i høj grad klubben bragt til live
igen med dette nummer. Det er blevet nævnt flere gange, at klubben på en
måde fremstår amputeret, hvis klubbladet udebliver, da bladet er et bindeled
til både aktive såvel som passive medlemmer. Vi ser frem til at udkomme
mere regelmæssigt nu end det har været tilfældet de sidste to år!

For det andet er en truende krise blevet afværget på den ekstraordinære Ge
neralforsamling i august, hvor det lykkedes at finde både en ny· formand og
en ny kasserer. Læs mere om formandens beretning og generalforsamlingen
på side 8.

Og endelig var "Vanløse Skakklub længe level" det kampråb, som Axel
Barkhuus lod gjalde ud over forsamlingen efter afslutningen på hver af de
generalforsamlinger han deltog i under hans mangeårige medlemskab af
klubben. Barkhuus døde den 4. august 2004 i en alder af 93 ½ år. Læs nekro
logen inde i bladet. ·

Redaktionen - som det sidste års tid har bestået af Anders Jønsson - er blevet
udvidet med den afgåede formand Morten M. Hansen. Vi håber, at vi dermed
i fællesskab kan løfte opgaven med at producere et læsevenligt og informa
tivt klubblad. Redaktørerne står klar til at tage imod indlæg fra medlemmerne
hvad enten det er debatindlæg, anekdoter, turneringsreferater, tegninger eller
andet af interesse for klublivet.

God læselyst!

Fribonden udgives af Vanløse Skakklub, som spiller alle onsdage kl. 19.30 i lo
kalerne i menigheds huset Ålekistevej 156 ved Vanløse Kirke



xel Barkhuus
Fortæller
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ne er behængt med spændende grafik, tegninger og malerier. Fa
miliefotos hører naturligt med i udsmykningen .. En smilende, liv
lig Axel byder referenten velkommen. Ved et lille rundt bord i
karnappen serveres den uundgåelige og berømte Barkhuus kaffe.
Axel er i godt humør, man behøver ikke stille ret mange spørgs
mål før et spændende, aktivt liv skildres med farve og engage
ment. Barkhuus er født i året 1910, året før en anden skakspiller,
Michail Botvinnik, hvis anlæg for kaffebrygning er ukendt.
Barkhuus far var maskiningeniør, spillede skak og lærte sønnen
spillet da denne blev 9 år. Da Axel fyldte 17, rejste faderen sig og
erklærede: "Nu vil jeg ikke spille skak mere!" Det ny spil i fade
rens liv blev billard. Det blev han glad for og dygtig til. Den unge
holdt derimod fast ved skakken, køber hus i Vanløse, Bellahøj vej
180, betaler kontant for det store, flotte hus 21.500,-kr. og melder
sig nogen tid efter ind i Vanløse Skakklub, den første og eneste
skakklub i Axels lange liv.
Arbejde og familieliv fyldte naturligvis mere end skakken. Som
kemiingeniør var der nok at tage fat på, det blev til flere jobs
rundt på Sjælland, og 'det arbejde der kom til at betyde mest for
ham, og det sted han var længst, var i stillingen som laboratoriele
der i den anerkendte virksomhed Irma. Her arbejdede han i 26 år,
gik på pension da han fyldte 70 år og det samtidig med den navn-



kundige leder Børge Olsen.
Pensionistlivet bliver fyldt med mange interesser. Skak naturligvis,
herunder løsning af skakopgaver, læsning af Skakbladet, Fribonden
(ide sidste år stærkt savnet), læser af "Dansk Kemi'',samling og un
dersøgelse af svampe, læsning af bøger og den kære Berlingske og
Weekendavisen og noget TV Og tiden løber rask af sted, og det ken
der vi gamle jo nok! Og vi glemmer det ene og det andet, akja, ak
ja, og Axel og referenten ryster på de gamle hoveder.
"Men, siger Axel, der er mange gode ting at fortælle om. "jeg kan
huske, at jeg kørte min datter Dorte og Sten Bauers, han var vist bare
16 år, fra Odensegade på Østerbro, ud til Vanløse Skakklub, hvor
Dorte lavede kaffe og Sten efterhånden lærte at spille skak! " Og
dengang da Søren B. Petersen og EivindEinersensom knægte duk
kede op i klubben, og nu er de voksne mænd. "Ja, det er morsomt at
tænke på!" Og Børge Gyldholm, han var noget af en kasserer, og
Stefan Aalekjær Hansen, han var formand i mange år!"
Men hvad med computerskak,er det noget for ingeniøren Axel
Barkhuus?
"Nej, det er ikke noget for mig, det er dejligt at spille mod et menne
ske, men computer, det er ikke mig!"
"Men desværre har jeg også et lille suk at aflevere, og det er at jeg
synes at medlemmerne mangler interesse for klubbens trivsel!" "Selv
er det ikke muligt for mig at komme i klubben, jeg fylder jo snart 94
år, menjeg vil sende en varm hilsen til alle medlemmerne og~å
ber at i vil forstå nødvendigheden af et styrket engagement i klub
bens trivsel!"
Nu slutter vor samtale og på vej gennem korridoren får vi afleveret
de sidste muntre bemærkninger til hinanden og referenten
bevæger sig ned ad trapperne med notater og kuglepen i lommen.
Da lyder Axels kraftige brøl "Du har glemt din hue og handsker

Ak ja, man glemmer og glemmer



Nekrolog over Axel Barkhuus

· f. 2/11-1910 d. 4/8-2004

Vanløse Skakklub har mistet et mangeårigt medlem, et nobelt og et højt respekteret menneske.

Barkhuus blev medlem af klubben i 1946. Han var allerede på det tidspunkt en moden herre på
35 år og kom ligesom snesevis af andre til klubben i efterkrigsårene, hvor skakinteressen blom
strede over hele landet. Det var på den tid, at Vanløse Skakklub nåede et godt stykke over 100
medlemmer.

I en kort årrække fra 1951-marts 54 var han bosat i Sydsjælland og blev derfor medlem afRing
sted Skakklub i disse år. Ligesom det senere ske te i Vanløse opnåede han også i en kort tid at
beklæde formandsposten der. Men når vi ser bort fra denne lille afstikker, så var Barkhuns altså
medlem af Vanløse Skakklub i ca. 55 år! Den rekord får givetvis lov at stå i mange år frem.

For sin mangeårige ulastelige indsats for klubben blev han i 1982 udnævnt som æresmedlem -
en æresbevilling som kun er tildelt 4 andre medlemmer i klubbens historie.

Vi vil huske ham for hans hyggelige fløjtetoner krydret med strofer fra klassiske værker, som
han upåvirket af situationens alvor jævnligt underhold te med under holdkampene enten som
spiller eller som tilskuer! Sammen med tonerne fra spejdernes blokfløjter m.m. fra øvelokalerne
nedenunder var det synonym med det vi kaldte hjemmebanefordel!
Vi vil også huske ham for hans venlige og bestemte tone overfor medlemmer og gæster. Det
kom særligt frem, når hans personlige forhold til kaffemaskinen og kagebordet blev testet. Ingen
gik fri for en skarp kommentar, hvis man dristede sig til at tage af kaffekolben, inden filteret var
dryppet helt af, og han rystede på hovedet og trak opgivende på skuldrene, hvis man antydede,
at man ikke kunne spise mere af hans sandkage!

Under Generalforsamlingerne lod han altid præcise kommentarer falde om enhver tænkelig situ
ation og om ethvert forslag, der blev lagt frem. Vi vil savne disse fremover. Indtil det sidste var
Barkhuns optaget af den netop overståede ekstraordinære generalforsamling, og vi kan være
sikre på, at hvis bentøjet og helbredet havde holdt, så var han også dukket op og havde ledt
klubben på rette vej ved udpegelsen af den nye bestyrelse.

Han var klubben en ualmindelig trofast hjælper igennem alle årene, hvor han onsdag efter ons
dag mødte frem. Og det var altså uanset, hvad TV-programmet bød på af fodboldlandskampe
eller lignende, eller om han selv skulle spille. For klubben havde altid den højeste prioritet hos
ham. Han vil altid stå som et lysende eksempel til efterfølgelse for klubbens unge som gamle
medlemmer. Æret være hans minde!

Morten Møller Hansen



Fremtidsudsigter

Den ekstraordinære generalforsamling var imødeset med en vis berettiget spænding. Vi hå
bede naturligvis alle på, at det skulle lykkes at finde både en formand og en kasserer. Alter
nativet var stillet skarpt op i den indkaldelse, der var sendt ud til alle medlemmerne, nemlig
en lukning afklubben! Som det fremgår af referatet andetsteds i dette organ lykkedes det
heldigvis at finde folk til at beklæde begge posterne.

Redaktionen har spurgt den afgåede formand om hans syn på nutiden og fremtiden. Her føl
ger et udpluk af interviewet:

Morten: Hvad er din mening om den kriseperiode, som klubben har været igennempå det
seneste?
Ex-formanden: "For det første vil jeg altid være varsom med at bruge udtrykket krise. Som i
alle andre af livets forhold oplever man opgangs- og nedgangsperioder. Det er der ikke noget
unormalt i, og det har klubben prøvet flere gange før i klubbens lange historie, men man kan
vælge at se på det som udfordringer. Krise er for mig mere at sammenligne med at folkene
på broen forlader den synkende skude, og det har der jo på ingen måde været tale om i Van
løse Skakklubs tilfælde. Ganske vist er der sivet flere medlemmer end normalt i det sidste
års tid, men nye kommer hele tiden til, og sådan har det altid været. Vi er med -+ 1 medlem
mer stadig den lO'de største klub i KSU's område, og med tanke på at skakklubber generelt
over hele landet har oplevet en vis afmatning i de senere år, ja så skal vi da ikke klage over
det."

Morten: Hvordan sikrer vi bedst, at klubben oplever stabilitetfremover?
Ex-formanden: "Vi skal blive bedre til at passe på vores passive såvel som aktive medlem
mer ved at sikre jævnlige udsendelser af Fribonden, som er et centralt bindeled i klublivet,
samt ved at sikre en levende udvikling og jævnlig opdatering af vores hjemmeside. Der ble
gennemført en spørgeskemaundersøgelse i foråret, og resultaterne herfra bør indgå i den
kommende bestyrelses planlægning og dermed forhåbentlig føre til en god stabilitet eller
måske en vis fremgang på medlemmernes aktivitetsniveau. Stabilitet kommer også ved en
minimal udskiftning på bestyrelsesposterne. Jeg og den nu afgåede kasserer Lergren har
gjort vores ved at sidde i henholdsvis 6 og 7 år. Det er lidt som om klubbens medlemmer
næsten har glemt, hvordan det er at skulle vælge folk til bestyrelsesposterne efter alle disse
år, og det kom faktisk bag på mig, at det blev så vanskeligt at finde folk til disse to fremtræ
dende bestyrelsesposter. Det burde jo være alle medlemmers drøm at stå i spidsen for deres
elskede klub!"



Morten: Hvordan tror du, at man vil kunne øge antallet afmedlemmer i klub
ben?
Ex-formanden: "I hovedparten af de godt 20 år jeg har været medlem af klubben, har vi væ
ret 50-55 medlemmer. Med de lokaler vi råder over pt. ville det næsten være problematisk,
hvis alle medlemmer pludselig blev aktive. Det kan komme til at knibe med pladsen, hvis
mere end 30 dukker op på en klubaften. Det er derfor ikke et mål i sig selv, at vi skal blive
eksempelvis 60 medlemmer. Jeg ser det som et større og bedre mål at få set alle klubbens
nuværende medlemmer bare en gang imellem. Vi spurgte i spørgeskemaundersøgelsen, hvad
der skulle til for at passive medlemmer ville dukke op hyppigere end i dag, og der indkom
nogle svar som den nye bestyrelse skal se nærmere på. Jeg håber inderligt, at det lykkes at
komme frem til nogle ideer, som kan lokke de passive til 1-2-3 eller flere gange i løbet af en
sæson - fx. særlige foredrag, særlige venskabspartier afviklet på en aften eller hvad man nu
kunne forestille sig. Dog skal vi huske på, at nogen er tvunget til passivitet pgra. karriere,
helbred, "forkert klubaften" eller andet relevant, og i de tilfælde kan vi kun drive medlems
pleje vha. Fribonden og hjemmesiden. Antallet af nye medlemmer kan eventuelt øges ved at
genoptage traditionerne med Vanløse Open hurtigskak efter Skakkens Dag og ved at bringe
små artikler i lokalbladene for at gøre opmærksom på vores eksistens samt ved at fastholde
vores årlige Sommer EMT, som signalerer aktivitet og initiativ og kan få nogle til at skifte
klub!"

Morten: Hvilke tiltag kunne du tænke dig at den nye bestyrelse togfatpå?
Ex-formanden: "Vi skal have uddannet ca. 2 nye turneringsledere, så klubturnering, holdtur
nering og EMT-turnering kan afvikles uden problemer. Jeg kunne tænke mig en tilføjelse
og/eller udskiftn ing afnoget af materiellet. Det gælder demobræt, enkelte flotte sæt til særli
ge lejligheder, digitale ure og indkøb af moderne skaklitteratur, som kan være dyrt for den
enkelte og som klubben med fordel kan investere i - fx. Kasparovs højtraste nye serie om
hans VM-forgængere. Klubturneringen skal altid gennemtænkes mht. om den har den rigtige
form. Måske kan man skæve lidt til det sidste DM, som blev afgjort gennem et slags cup
system og måske skal man prøve at kombinere nogle af systemerne. Det skal overvejes.
Endvidere håber jeg at se en stribe interessante foredrag eller happenings strøet ud over sæ
sonprogrammet, som kan være tillokkende at overvære for hele medlemsskaren passive så
vel som aktive."



Beretning ved ekstraordinær Generalforsamling den 11/8-2004

Det er ikke så mange måneder siden, at jeg sidst fremlagde en beretning. Jeg
troede, at det ville blive den sidste jeg skulle fremføre i år, men som det vil være
aftenens fremmødte bekendt, så lykkedes det ikke at finde en afløser til hverken
formands- eller kassererposten. Jeg havde ikke regnet med, at min annoncering
om tilbagetrædelse ville skabe dette postyr. Hvem skulle også have troet, at det
ikke ville være så vanskeligt at finde en, der ville stå i spidsen for vores gamle,
elskede klub?

Lad mig gentage, at den direkte årsag til min tilbagetræden skal findes i en fami
lieforøgelse, som fandt sted den 1. maj i år. Med to småfolk i huset er det natur
ligvis rimeligt at jeg skærer bare en lille smule ned på alle mine fritidsinteresser.
Men en anden indirekte årsag er også ønsket om at spille langt flere koordinere
de turneringer, end jeg hidtil har haft mulighed for. Som udgangspunkt er der
fuld forståelse for, at jeg spiller skak en gang om ugen, men hvis der skal klem
mes fremmede turneringer ind i programmet, ja så siger det sig selv, at jeg ikke
kan love at komme hver onsdag i den kommende sæson. Og en formand skal
naturligvis være til at få fat i med jævne mellemrum.
Jeg lader det hænge i luften, at begge forhold er af en vis tidsbegrænset natur, så
når de tillader at jeg bruger mere tid her igen, ja så er jeg sikkert også klar på det
tidspunkt til at tage en tøm mere.

En ting som jeg ser en mulighed for at bidrage med alligevel er redaktørposten
for Fribonden. Der er ikke noget jeg hellere ville end at løbe den i gang igen.
Det er en slags livsnerve i enhver klub, at der udkommer et medlemsblad både
for aktive og for passive medlemmer. Jeg er ikke i tvivl om, at noget af tilbage
gangen i medlemsantallet kan tilskrives den manglende information fra klubben
til de passive medlemmer, og det er her jeg tror, at jeg kan være med til at sætte
ind. Om ikke andet så burde jeg få lejlighed til at bringe nogle turneringsrefera
ter ude fra den pulveriserende verden. Det ideelle antal er formentlig to redaktø
rer, så medlemmerne altid kan få fat i en af dem, og så man kan inspirere hinan
den til at producere et læseværdigt klubblad.

Jeg har sagt det før, meri det tåler gentagelse. Fribonden skal leve af indlæg fra
medlemmerne, så se at komme til blækhuset. Skriv om løst og fast, anekdoter,
referater fra holdkampe og blændende partier eller kombinationer eller lignende
fra Vinterturnering og koordinerede turneringer.



Vi har netop overstået vores traditionelle Sommer EMT med Steen og Morten
som TL'ere. Det forløb 'som sædvanligt glimrende og med ros fra deltagerne.
Blandt præmietagerne finder vi Hans Nissen - tidligere VS'er nu indmeldt i
Brøndby, hvor han bor - og Niklas klubbens yngste, som snød Ole Lergren for
en præmie på målstregen i det allersidste opgør i gruppe 2.

Jeg minder om, at vi på den ordinære GF vedtog et forslag omkring koordinere
de turneringer og refundering af indskud. Det var ikke helt præcist refereret i
det udsendte, så jeg gentager ordlyden her: Klubben refundere1fremover50% efturne
ringsindskuddet til medlemmer, der deltager i koordinerede tunze1inger. For at modtage til
skuddet skal medlemmet dels gennemføre turneringen uden afbud, dels score mindst 50% i
tunte1i11gen og delsfremvfre mindst itgevinstparti i Fribonden.

Ied disse ord vil jeg slutte min korte beretning og håbe at den kan tjene til in
spiration for aspiranter til bestyrelsesposterne og for kommende skribenter til
Fribonden.

Afgående formand
Morten Møller Hansen

Tillykke med den runde
fødselsdag

Bjørn Johansen, 50 år d. 12/10

Benny Petersen, 50 år d. 16/11

Og lidt forsinket til

Egart, der blev 80 år d. 16/3



Formandens beretning ved Generalforsamlingen 26/5-2004

Nogen af jer har sikkert kigget lidt langt efter Barkhuus, så jeg vil begynde
med at viderebringe en hilsen fra ham. Barkhuus fylder 94 år senere i år, og
bentøjet kan desværre ikke længere holde til at bære ham ned i klubben. Jeg
har modtaget et postkort, hvori han meddeler, at han ikke kan komme i dag,
og at han samtidig ønsker os en god Generalforsamling og masser af med
lemmer. Det sidste kan vi nok ikke kan klare i aften, men det første kan vi i
al fald bestræbe os på.

På sidste GF blev der vedtaget nye kontingentsatser og retningslinierne for
rygeforbud og afvikling af udsatte partier blev præciseret. Da vi med sikker
hed kan sige, at 2 medlemmer i det forløbne år har forladt os som følge af
håndhævningen af rygereglerne eller måske rettere manglen på samme, er
der grund til at gentage disse. Altså: rygning er kun tilladt i det gamle tele
fonrum og i det bagerste lokale i kælderen samt på gangene. Der skelnes ikke
længere mellem turneringsaftener eller andre aktiviteter, hvilket gør reglerne
nemmere at huske. Da forholdene i det bagerste lokale ikke er synderligt til
fredsstillende kan vi overveje at rykke rygerummet til det midterste kæl
derlokale, idet antallet af spillere normalt gør at alle partier kan afvikles i det
store rum og det første kælderlokale. Med hensyn til afvikling afudsatte par
tier, så skal det understreges, at der skal fyldes op nedefra eller indefra - dvs.
partierne sættes op i kælderen eller telefonrummet. Det er alt for mange gan
ge sket, at 1-2 udsættere af uransaglige grunde (måske simpelt ukendskab til
beslutningen?) har lagt beslag på det store rum, hvorefter alle andre må for
trække ind i de små rum eller at udsætterne må leve med larmen fra lvnduel
ler.

To af klubbens spillere holdt skaksommerferie i Bretagne. Det er måske et
eksempel til efterfølgelse, men i al fald så vil jeg gentage mine tidligere op
fordringer om at spille koordinerede turneringer. Udover øget spillestyrke og
erfaring, så giver det også stof til Fribonden.

Vores traditionelle Sommer-EMT løb planmæssigt af stabele
med Schousboe og undertegnede som turneringsledere. Det er helt afgjort
klubbens flagskib, så vigtigheden af at den nye bestyrelse får turneringen op
at stå, kan ikke understreges nok. Hvem der denne gang skal løfte arven er
ikke til at sige, da Ole endnu en gang har meldt afbud og Morten næppe hel
ler står til rådighed på det tidspunkt. Det giver anledning til atter a1 minde
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om, hvor vanskeligt det er at få klubbens hjul til at dreje rundt, hvis antallet af
TL'ere fortsat holdes på et minimum. På de nyligt udsendte spørgeskemaer, som
skal tjene til at give den nye bestyrelse et værktøj til at træffe nye beslutninger
på, er folk blevet spurgt, om de kunne tænke sig at blive TL. Indtil videre har en
meldt positivt tilbage, og det er jo selvfølgelig bedre end ingenting! Klubben har
pt. kun Ole, Schousboe, Morten, Jørgen Nielsen og Leif Jensen som TL, og vi
skal have øget denne besætning.

Som en af de sidste gerninger fra den siddende bestyrelse, vil der senere blive
stillet forslag til en måde, hvorpå lysten til netop at deltage i koordinerede turne
ringer kan fremmes.

Vinter- og Forårsturneringen .er i talende stund ikke helt færdigspillet. Der
mangler et parti fra Vinterturneringen og 2 partier fra Forårsturneringen. Det
førstnævnte parti er afgørende for om Eivind kan udnævnes til klubmester med
eller uden en finalematch. Partiet blev søgt afviklet tidligere på måneden, men
pgra. sygdom måtte det afbrydes og for første gang i mange år fik vi lejlighed til
at finde en hængepartikonvolut frem.
De nye oprykningsregler er trådt i kraft. De betyder, at klubbens interne rating
tal er afgørende for, hvor man er spilleberettiget. Så alle kan slå sig løs i partier
ne uden den samme frygt for nedrykning - eller i nogle tilfælde oprykning - som
tidligere!
Jeg vil for egen regning gerne foreslå en ændring fra udbetaling af pengepræmi
er til i stedet små erindringsmedaljer, pokaler el.lign. som præmietagerne kan
vise frem til familie og venner, frem for at få kolde kontanter, der blot glider ind
i husholdningen. Måske kan man kombinere de to ting, og det må forsamlingen
da gerne kommentere på.
I Holdturneringen blev resultatet, at 2. holdet rykkede ned efter en tæt sidste
runde og tilsvarende at 1. holdet ikke rykkede op trods gode chancer i sidste
runde. Der manglede½ points - nogen vil sige heldigvis, da flere ikke ønsker at
spille på søndage, som ville være konsekvensen af oprykning til 3. division. 2.
holdet manglede 1 ½ points i at overleve i 2. række. Topscorere på de to hold
blev Niels Rendlev på 2. holdets 1. bræt med 4½ af 6 fulgt af Gemzøe på 8.bræt
med 3 ½ af 6. På 1. holdet fik Eivind på 2.bræt 5½ af 6, Søren på Lbræt fik 4½
af 5 og Rolf på 8.bræt fik 5/7. Der er grund til at fremhæve Morten Ree, som
tog en reservetjans en gang for begge hold og opnåede den optimale score 2/2.
Jeg kan i øvrigt tilføje, at vi mistede et sæt brikker og bræt ved holdafslutningen
i Nørrebro-hallen. Der er for nyligt stillet spørgsmålstegn ved, om vi har alle vo
res sæt i behold, og det vil kræve en sortering og optælling af materialet, som
ikke er foretaget endnu. Her er en fælles opgave til en af sommeraftenerne.



Vi afholdt en auktion sidste år over ca. 200 skakbøger. Der er fremført flere for
slag til hvordan vi bedst kommer af med de sidste. Det kan være som præmier,
ved hollandsk auktion, ved udsalg i bundter på 5-10 stk. el.lign. Den kommende
bestyrelse ved skulle tage denne handske op. I samme åndedrag kan skakbiblio
teket nævnes. Vi har i bestyrelsen talt om, at det kunne være nyttigt at skabe
ekstra plads ved at bortlodde eller på anden vis rydde ud i skakbiblioteket. Jeg
tror at det er meget fa af de tilstedeværende, der har benyttet sig af tilbudet om
at låne bøger herfra, men måske vil anskaffelse af mere tidssvarende litteratur
have en effekt på lånelysten.

Jeg bliver lidt ved det litterære med et par ord om Fribonden. Vi har ganske vist
fundet en redaktør, som er villig til at sætte FB op og fa den trykt osv., men
hvad nytter det når kun fa af medlemmerne far taget sig sammen til at komme
med indlæg? Bl.a. ud fra svarene i spørgeskemaerne kan vi se, at alle medlem
mer er meget optaget af, at FB udkommer regelmæssigt, og at den er stærkt sav
net. Jeg må endnu engang minde om, at FB kun kan udkomme, hvis dertilflyder
redaktøren materiale. Det være sig i form af turneringsreferater både koordine
rede og fra Vinter- og Hold, men også tanker om klublivet eller gennemgang af
aktuelle partier eller kombinationer el. lign. Alt har naturligvis interesse, men det
kræver altså, at I alle som en kommer til blækhuset.

Vi har i bestyrelsen ligeledes drøftet, hvorledes klubbens hjemmeside kan ser
viceres meget hyppigere end det sker i dag. Det er et faktum, at mange nye hen
vendelser sker via hjemmesiden, men det er også et ubestrideligt faktum, at folk
har tendens til ikke at vende tilbage til en given hjemmeside, hvis man oplever,
at denne ikke opdateres bare nogenlunde regelmæssigt. Vi mener, at der skal
findes 2-3 medlemmer som kan gå ind og designe og vedligeholde klubbens
hjemmeside, idet det har vist sig, at den nuværende redaktør ikke altid kan finde
tid til det. Der går desværre tit et par måneder mellem hver opdatering, og det er
for lidt, hvis den skal bruges som et aktiv både for klubbens aktive og passive
medlemmer, men altså også for potentielt nye.

De af medlemmerne som erindrer en lille smule fra GF sidste år, vil måske kun
ne huske, at vi proklamerede en hensigt om at indkøbe digitale skak:ure. Det er
desværre ikke blevet til noget, og årsagen er, at vi trods bestilling på 10 stk. på
denne side afNytår, hvor Dansk Skaksalg havde tilbud på de røde FIDE-ure, ja
så blev vores ordre straks sat i venteposition, idet de ikke havde flere, og der har
vi så siddet og ventet siden. Hvis nogen har kendskab til, hvor de ellers kan kø
bes i Danmark, så lad endelig bestyrelsen det vide. Jeg vil lige tilføje i den an-



ledning, at bestyrelsen naturligvis ikke automatisk skal lave det hele i en klub
og alle medlemmer bør derfor huske at tilbyde deres hjælp, hvis de ser en oplagt

1
' mulighed for det.
En anden oplagt mulighed, som er diskuteret i bestyrelsen, er at indkøbe et nyt
demonstrationsbræt, hvor brikkerne er tydelige og måske uden de magneter,
som altid går i stykker.

år nu jeg om ikke så lang tid vil tage plads nede i salen, så er det for at vige
pladsen til en efterfølger, som skal udpeges i aften. Efter 6 år i formandsstolen
er tiden inde til at træde tilbage, og som det vil være de fleste bekendt, så er den
direkte årsag en familieforøgelse, som i øvrigt fandt sted den 1. maj, og da jeg
lider under at have flere fritidsinteresser, så må jeg finde nogle steder at skære
ned på aktiviteterne. Uden at forklejne min og andre formænds indsats gennem
årene, så vil jeg gøre opmærksom på, at der egentlig ikke kræves andre kvalifi
kationer til formandsposten end et sund portion lyst til at beklæde embedet, et
minimum af nye ideer og en smule tid til at besvare diverse mails, indkalde til
jævnlige bestyrelsesmøder og viderebringe nyheder fra unionen og andre klub
ber. Det er en fordel men ikke noget krav, at personen råder over email, da man
ge informationer mellem klubberne og fra DSU udveksles på denne måde. Sam
tidigt er det også nemmere at nå vores egen medlemsskare herunder især de pas
sive via email.

Jeg er naturligvis spændt på, hvem vi finder frem til, idet den håndfuld, som jeg
indledningsvis har spurgt alle har takket nej af forskellige grunde. Uanset hvem
det bliver, så ønsker jeg klubben og den nye formand tillykke med valget og hå
ber samtidig, at det bliver startskuddet til en frugtbar aktivitets- og medlemsud
vikling. Og med disse ord takker jeg af for denne gangl

Morten Møller Hansen
Formand 1998-2004



Udenrigs Nyt ,,,,,,,,,,,,,....❖ :❖ ,_

Skakgeniet Bobby Fischer vil giftes i i
Japan for at hindre udlevering til USA Øf#Mf.

:::::::::·
~;;~:

Skakmesteren Bobby Fischer, som i l;ffa,,,
Japan kæmper mod udlevering til i!~!Jl!i!lJ!
USA, vil giftes med en japanerinde. ;:::;::::I:~
Skakgeniet vil giftes med den kvinde- l1i:il1~ll
lige præsidentfor det japanske skak- frn't

forbund Miyoko Watal.Watal har i lang tid støttet Fischer i hans æg
teskabsplaner, oplyser en kvindelig advokat i Tokyo til den 61-årige.
Fischer ogWatal har siden 2000 levet sammen.Parret har allerede
underskrevet de nødvendige papirer, som nu tilgår myndighederne.
Samtidig har Fischer anmodet den amerikanske udenrigsminister Po
well og den amerikanske ambassadør i Tokio om at få godkendt op
givelse af hans amerikanske statsborgerskab. I et brev har hans ad
vokat krævet, at en medarbejder fra ambassaden skal besøge Fischer
i fængslet for at muliggøre ophævelsen af hans statsborgerskab.
Fischer blev midt i juli anholdt i Tokyo lufthavn for et ugyldigt pas.

Den tidligere skakverdensmester har været eftersøgt i USA siden
1992, fordi han trods internationalt
embargos havde spillet i det daværende Jugoslavien og inkasseret ca
3 millioner dollars.
Ved en udlevering til USA truer der Fischer op til 10 års fængsel. I
USA var Fischer en helt,
da han i 1972 besejrede den russiske stormester Boris Spasski.
Dermed havde Fischer brudt Sovjetunionens traditionelle dominans
ved skakbrættet.



Følgende forslag blev vedtaget på Generalforsamlingen 2004

Bestyrelsens forslag:
Klubben refunderer fremover 50% af turneringsindsk:uddet til medlemmer,
der deltager i koordinerede turneringer. For at modtage tilskuddet skal med
lemmet dels gennemføre turneringen uden afbud, dels score mindst 50% i
turneringen og dels fremvise mindst et gevinstparti i Fribonden.

Begrundelse:
Bestyrelsen finder, at deltagelse i koordinerede turneringer både internt og
eksternt sender et vigtigt signal om aktivitet blandt klubbens medlemmer.
Det er derfor vigtigt at opmuntre alle medlemmer til at deltage i disse, og
specielt for medlemmer med nedsat kontingentsats kan der forhåbentlig opstå
et ekstra incitament til at deltage, hvis forslaget vedtages.

Samtidigt vil formuleringen af anden halvdel af forslaget forhåbentlig bidra
ge til, at mængden af egnede indlæg til Fribonden stiger.

Kommentar:
Et typisk indskud ligger på 120-150 kr. for almindelige turneringer, mens
deltagelse i fx. DM eller Politiken Open godt kan beløbe sig til 400-800 kr.

Det vil blive et meget variabelt beløb fra år til år, men hvis fx. 10 medlem
mer deltager i 15 turneringer henover året og vel at mærke alle klarer sig
godt, så vil udgiften for klubben beløbe sig til i størrelsesorden 1.200 kr.,
hvilket synes som en rimelig investering i betragtning af, at klubbens navn
vil komme til at optræde i flere sammenhænge.

Forslag fra MortenMøller Hansen:

Ordensreglerne for rygning justeres, således at rygerummet i kælderen flyttes
fra det bagerste til det midterste kælderlokale.

Begrundelse:



Møblementet i det bagerste lokale er ikke egnet til afvikling af seriøse parti
er. "Telefon.rummet" også kaldet analyserummet ved siden af det store lokale
inddrages ofte hurtigt til lyn eller analyser af de spillere, som er mødt frem
uden at være deltagere i turneringen. For ikke i unødig høj grad at afskære
rygere fra lysten til at deltage i Vinter- og Forårsturneringen bør det midter
ste lokale stilles til rådighed for dem, der ønsker at pulse løs under partiet.
Det bagerste rum eller rummet ved siden af det store lokale kan udmærket
fungere som analyselokaler i takt med at partierne afvikles.

Endvidere blev et andet forslag trukket tilbage. Det drejede sig om turne
ringslederens hurtige udmelding omkring rundelægningerne, idet deltagerne
så vidt muligt inddeles i alle-mod-alle grupper. Alternativt kan modstanderne
fastlægges ved lodtrækning i større grupper, hvor antallet af deltagere ikke
tillader, at alle møder alle.

Forslaget blev trukket tilbage, idet det i princippet strider imod en tidligere
GF-beslutning om, at bestyrelsen hvert år fastlægger Vinter-/
Forårsturneringens form. Dog lød der en opfordring fra forsamlingen om, at
TL så vidt muligt synliggør på et tidligt tidspunkt, hvilke modstandere den
enkelte skal møde i de kommende runder.


