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KOM TIL FOREDRAG

Fotografisk 
kunst
Lørdag den 13. febr. 
kl. 13-14 hos Trip Trap 
København, med foto-
graf Søren Larsen.

Søren vil fortælle om sin 
fotografiske kunst. Oplev 
de flotte værker i butik-
ken, som også sælges.

Tilmeld dig senest 
torsdag den 11. febr.  
på tlf. 35 43 20 00 
eller e-mail:  
kbh@triptrap.dk

   Lørdag 13. februar byder vi på gode  
valentines tilbud, samt kaffe & fastelavnsboller.

designed for generations

Dania Køkkentavle, teak
   Valentinespris     349,95

Pullert Olielampe,  
teak/fresnel glas

   Valentinespris     299,95

Torsdag 11. februar 2010LOKALAVISEN Frederiksberg16

Georg Jensen
Evald Nielsen
Hans Hansen

Musselmalet
Saxisk Blomst

Brilliantsmykker
Bornholmerure

Gl. våben, ordner
Antikke møbler

Guldalder malerier
Bronceure

Alt i 
     sølv 
   købes &
    sælges

LUNDIN
JUVEL & ANTIK

33 13 21 11
Vester voldgade 21

kommer overalt

Volleyball. VLI’s damer
fortsætter det fremra-
gende spil i 1. division
og fejede RY VK 75 ud
af banen.

Af Finn Edvard
Foto: sportsnyt.nu

VLI’s damer fortsætter med at
diske op med det gode og ef-
fektive spil, og søndag efter-
middag gik det således ud
over RY VK 75, der blev sendt
hjem til det jyske søland med
et nederlag på 3-0.

Kampen blev spillet på
hjemmebanen i Kedelhallen
på Nyelandsvej, og VLI’s da-
mer spillede igen med et
smittende humør og stor spil-
leglæde.

Holdet har udviklet sig me-

get i denne sæson, og efter
sejren over RY KV 75 ligger
VLI på en pæn fjerdeplads i 1.
division. Den pæne placering
til trods - der er endu 10
points at slås om inden sæso-
nen er forbi - vil dog dog bli-
ve for krævende en opgave at
tænke på oprykning til Elite-
divisionen. Men alene præ-
stationen i år og den flotte

placering i 1. division må væ-
re nok til at konstatere, at sæ-
sonen har været en succes

VLI har således vundet de
sidste fire kampe i træk, og
det har lunet gevaldigt på
pointskontoen.

Men netop nu på lørdag
kan det være, at den flotte
sejrrække vil blive brudt, for
der skal VLI møde topholdet
fra Vordingborg VK.

Kampen skal spilles i Vor-
dingborg, og hjemmeholdet
ligger lige nu til oprykning til
Elitedivisionen - dog hårdt
presset af Amager VK og DVH
fra Odense. Et nederlag til
VLI vil bringe Vordingborgs
oprykningschancer alvorligt

på spil - mens den omvendt
pludselig vil være til at skue
for VLI.

Dette giver kampen et me-
get spændende perspektiv, og
VLI’s damer fortjener, at hol-
des støtter og tilhængere ta-
ger med til Vordingborg og
støtter VLI i denne vigtige
kamp.

AAnnfføørreerr  sskkaaddeett
Det vil være helt fantastisk,
hvis VLI kan vinde over top-
holdet. Selv om det bliver
uden anfører Ane Sylow, der
desværre blev skadet i kam-
pen mod Ry.

Det bliver ikke nogen nem
opgave, selv om muligheden
bestemt foreligger. I Kedel-
hallen tabte VLI knebent 2-3
til Vordingborg, da de to hold
mødtes i efteråret. Så nu kan
VLI passende tage revanche
på topholdets egen bane. 

Søndagens kamp mod Ry
var ganske enkelt opvisning
af VLI, der vandt sikkert 3-0.
VLI var tændt fra starten, det
kan Lokalavisens udsendte
medarbejder tale med om:
Han var ved at blive skudt
ned af stolen af VLI’s Ane
Falk.

Kampen gav gensyn med
den tidligere Frederiksberg-
spiller Mia Hartelius, der er
flyttet til Jylland og nu spiller
for Ry.

VLI’s hold i 1. division bliver
bedre og bedre. På lørdag
skal holdet til Vordingborg og
spille noget nær en topkamp.

Forrygende VLI Skøjteløb. Hurtigløbe-
re fra Frederiksberg
fejrer starten på vin-
ter-OL ved skøjtestæv-
ne fredag aften.

Af Finn Edvard

Vinter-OL i Vancouver i Ca-
nada, starter i morgen fredag
12. februar. For at markere
dette samt for at fejre, at  skøj-
teløberen Cathrine Grage fra
Hurtigløberforeningen af
1972 (HLF 72) deltager ved
dette OL,  arrangerer klubben
en række gratis aktiviteter på
den store skøjtebane på Gen-
foreningspladsen.

Fredag aften 12. februar fra
kl. 18-20 vil den elektriske
belysning rundt om banen
blive slukket og der vil være
små levende lys hele vejen
rundt om den 400 meter
lange bane - forhåbentligt i et

flot hvidt snetæppe. Alle er
velkomne til at komme og op-
leve den specielle stemning,
som dette giver. HLF 72 by-
der på varm kakao til alle
skøjteløbere

HHuusskkeerr  DDee  KKuurrtt  SSttiillllee??
Cathrine Grage er den første
danske kvinde, som stiller op
ved OL i hurtigløb på skøjter.
Cathrine skal deltage på
kvindernes to længste distan-
cer 3000 og 5000 meter. 

Det er kun anden gang, at
en dansker er med i hurtigløb
på skøjter ved OL. Den første
var Kurt Stille, som i 1964
endte på en niendeplads på
herrernes længste distance -
10.000 meter. Kurt Stille bor
i dag i Norge, men han lærte
at skøjte på Peblingesøen,
hvor Søpavillionen var
hovedkvarter for datidens
skøjteløbere.

Phillip, Nikolai og Nicoline - tre skøjteløbere fra Frederiks-
berg, der glæder sig til skøjteløbet i morgen aften.

Fart på isen

Sporten kort

FB-angriber 
på vej til AB
FB’s målfarligte Lars Hansen
har spillet med i et par træ-
ningskampe for AB, der lig-
ger i 1. division og kandide-
rer til oprykning til Super Li-
gaen. Lars Hansen har træ-
net med hos AB i et par uger
og er et nyt emne til AB’s di-
visionstrup.

AB lurer dog også på
Hvidovres Anders Clausen,
så det kan alligevel godt væ-
re, at Lars Hansen er med,
når FB løber på banen til for-
årets første kamp i Ballerup
Idrætspark torsdag 1. april
(skærtorsdag) til opgøret i
DS-serien mod Skovlunde.

Ydun tabte 
til Brabrand
Yduns damer i håndboldens
1. division tabte søndagens
opgør i Brabrand-Hallen til
Brabrand IF 24-19.

Det var en hårdt tiltrængt
sejr til hjemmeholdet, der

ikke havde mange points
inden søndagens opgør.

Nu ser det lidt lysere ud
for Brabrand, der ligger i
bunden af 1. division med
naboklubben Viby IF og
Tåstrup-Ishøj.

For Ydun betyder neder-
laget formentlig ikke spor:
Oprykningsspillet er for-
længst passé for holdet fra
Jens Jessens Vej - og det skal
gå endda meget galt, før
nedrykning kan komme på
tale. 

Ydun vil sikkert ende midt
i rækken uden deltagelse i
hverken opryknings- eller
nedrykningsspil.

Ydun spiller sin næste
kamp i morgen fredag 12.
februar på udebane mod
Øresund Håndbold.

FA 2000 støtter
Haiti 
Den store landsindsamling
til ofrene for jordskælvet i
Haiti har også fået en lokal
idrætsforening til at gribe
dybt i tegnebogen: Det er
fodboldklubben FA 2000,
hvis bedste hold spiller i se-

rie 1, der har skænket
10.000 kroner til indsam-
lingen.

“Selv om man er en fod-
boldklub langt fra katastro-
feområdet, så er det vigtigt at
huske på, hvor priviligeret
man er i forhold til de men-
nesker, som er blevet ramt af
så ufattelig en katastrofe.
Derfor har vi valgt at støtte
indsamlingen”, siger FA
2000.

Frederiksberg-
sejr i Århus
Frederiksberg Volleys damer
i Elitedivisionen vandt søn-
dagens kamp i Vejlby-Riis-
skovhallen over Skovbak-
ken med sikre 3-0.

Sejren har bragt Frede-
riksberg Volley op i den helt
rigtige ende af Elitedivisio-
nen, hvor holdet nu er pla-
ceret på en flot fjerdeplads
efter Holte IF, Fortuna
Odense og Brøndby VK.

Frederiksberg Volley spil-
lede hjemme onsdag aften
mod  topholdet Holte IF - ef-
ter avisens deadline, så vi
kan ikke oplyse resultatet.

Mia Hartelius - nu spiller
hun for Ry.


