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I dette nummer kan man læse om klubbens økonomiske
situation,og det er dyster læsning. Medlemstallet
er vigende,og der er underskud på klubbens drifts
budget. Og så er der næsten 2.ooo kr i restancer,
skriver to tusinde. Noget må der gøres,og vi vil
gerne fra redaktionen gentage vort gamle forslag
om i hvert nummer at bringe en omtale - måske endda
et interview - med "månedens restant".

1Ien mere må der til,og det er der åbenbart andre
der også har indset,se for eksempel Benny's forslag
til GF-beslutning i dette nummer. Der savnes ideer
og arbejde fra de medlemmer hvem klubbens ve og vel
ligger på sinde - restanterne skal man næppe vente
sig noget fra,heller ikke i denne forbindelse.

På den sportslige front kan status foreløbig op
gøres således: Tredjeholdet klarede sig bedre end
i mange år,Andetholdet leverede en fin indsats,og
var tæt på oprykning,og Førsteholdet blev den suve
ræne bundskraber i sin gruppe. En uafgjort og 6 neder
lag blev det magre resultat af anstrengelserne.

Vinterturnerin6en er ikke færdig i skrivende stund,
men vi ser frem til et referat i det næste nummer.
I mellemtiden kan vi så glæde os til at se partier
fra topscorerne i Holdturneringen. Disse skal afle
vere mindst et parti til 11fribonden",andreer vel
komne til at følge trop.

På gensyn til Generalforsamlingen~
Steen
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Næstsidste kamp i mesterrækken.

Det var mod Kampklubben/SK194l's andethold, som på
papiret ser meget stærkt ud, men som alligevel i år
har rodet rundt i bunden; dog med bekvem afstand
til os. Dette kunne vi have rettet op på.

Hans Nielsen - Dennis Rej 0-1
Leif Jensen - Peter Gallmeyer 0-1
Steen Schousboe - Jan Bauner ½-t
Lars Pedersen - Ole Illum Truelsen 0-1
Eivind Einersen - Søren Larsen 0-1
Morten Hansen - Ole N. Andersen 1-0
Stefan Hansen - søren Christiansen 1-0
Niels Rendlev - Klaus Hestehauge 1-0

Chancen for sæsonens sejr var kun til stede i
matchens første timer, for inden vi kom på tavlen
var vi bagud 0-4.
3 partier gik til hængeparti. niels havde en frem
ragende stilling, hvad modstanderen også erkendte
et par dage senere. Steens stilling var meget lige
og Morten havde en kvalitet for lidt. Det var dog
ikke så lige til for modstanderen. Grundige analyse~
af Morten viste fine chancer, og da modstanderen kun
havde ofret en time til analyse, måtte han ned.
Det knebne nederlag til K 41 betyder at VS I må ned.
Chancerne for redning er nu så små, at det er nød
vendigt at bruge elektronmikroskop for at få øje
på dem.

J. holdet spillede sin sidste kamp i denne sæsons
holdturnering ude mod Jernbanen III.
Det lykkedes alle at finde spillestedet, selv om
enkelte nød lidt sightseeing.
Resultatet af kampen blev en sejr til Vanløse på
5½-2½. Der var sejre til Svend Egenæs, Jesper Holm,
Helge Jørgensen og Ebbe Ask. Jan Erik Schousboe,
Kurt Andersen og Anders Clausen Frederiksen klarede
uafgjort mens Preben Kristensen var eneste slagne
mand. Holdets topscorer blev Helge med 5 points
foran Jan Erik, ~vend og Ebbe, som hver scorede 4
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SIDSTE RUNDE I MESTERRÆKKEN

men vi vender tilbage, selv om kampen mod Tårnby
ikke gav de store løfter: samme resultat som for
6 år siden, da VS sidst rykkede ned; der foregik
sidste runde også i Tårnby.
I år fordelte pointene sig således ( til Tårnby

Bjarne Knudsen
Ernst Liljedahl
Dean Bak
Peter Hartung
Flemming Louv Sørensen
Flemming Mathiesen
Michael Friis
Roland Greger

- Leif Jensen
- Steen Schousboe
- Benny Petersen
- Lars Pedersen
- Eivind Einersen
- Stefan Hansen
- Niels Rendlev
- Asbjørn Sæthre

1-0
½-½
0-1
1-0
1-0
t-t
1-0
1-0

Eivind var først færdig; efter dronningafbytning
faldt stillingen sammen.
Asbjørn kom skidt fra start, og kom aldrig med i
partiet.
Lars mistede en kvalitet~ igen ) og måtte også
strække våben.
Niels stod tilsyneladende godt, men pludselig
havde han tabt.
Steen stod godt i hele partiet, men dog ikke bedre
end, at partiet forblev i remiszonen.
De tre sidste partier endte som hængepartier.
Leif havde en meget dårlig løber og tabte uden
problemer.
Benny havde stået fremragende, men var endt i en
meget uklar stilling, som modstanderen regnede for
let vundet og derfor ikke havde ofret den store in
teresse. Efter afbytninger endte Benny med et tårn
slutspil i underkanten, som han vandt.
Stefan stod godt og analyserne viste et væld af ge
vinstvarianter, men ingen af dem stod for en nærmere
prøvelse. Tårnby havde fundet en måde at bryde i
gennem på, men den ser ud til at være til større
gavn for Tårnby end for Vanløse, så jeg valgte

remisen. Topscoreren



HoldkaMo: Z. holdet Mod KaMpklubben/SK41 III

Førende KaMpklubben/SK41 skulle besejres for at bevare den
s idst e sp ink l e tTJu1ighec! fnc npryknintJ. Nøgter-r1t set havde
Kanpk.lubben vel mer-e at spille for, hvad der nok j_ sidste
ende blev afgjllrende for resultatet. Fpr afvikling af
hænqeper-t i er-rie tegnede det ti 1 et neder 1 ar,i på 3½-4½.
Her-ned er opr·yk ni ngschancen f or-me nt J. igt. def i. nit ivi: væk,
hvilket vi besteMl ikke selv er uden skyld i, da vi tillod
os den flothed at MØde op Med kun 7 Mand. En Mand Mere end
da vi sidst spillede en vigtig udekaMp, hvor vi også tabte
knebent.

At der var Meget på spil for KaMpklubben koM desværre til
at gå lidt ud over Lars J. l e Lef oru s k havde han bedt 0111 at
få s it hæm_;ieparh udsat og blev s enere ringet op med den
besked, at han kunne anse partiet for tabt, fordi han ikke
var MØdt op til den aftalte tid. Ved Stefen og
turneringslederens MelleMkoMst 5er det heldigvis ud til at
partiet skal spilles færdigt. En Masse besvær og ærgerligl
ftwd:i. lars efter et flot anqr eb kunne havde af'gjor·t det
hele um dde l her t før t i dk orrt r o l Len , Kikset k on i tidnØd,
Men selv Med det ser hængestillingen 1'1eget gunstig ud.

Også Søren 8.P. var ude i hængestilling. Efter
gevinstforsØg fra begge sider blev det reMis. Fint klaret
af Søren, der vurderet på baggrund af ratingtal, var klart
over-mat che t , Søren bliver· bedr e og bedre , og især· er· je
t mponer-e t af hans evne til a-1: k onne iqe n når det Ger
allerværst ud. Da han sa~tidig er blevet betydelig Mere
stabil i sine præstationer, kan det ikke vare længe fØr han
er kandidat til 1. holdet.

Jacob s ne d den snu "gal'1le" Auchenber·g i et s Iu t spi L, hvor
han fik regnet sig freM til det lige akkurat afgørende
teMpo. Jacob koM i denne kaMp Med i stedet for Bjarne A.
Til h·ods for sin r-e s er-ves t a+u s er· .Iacob nu t ops cor-er- på 2.
holdet.

Selv lykkedes det Mig at ko1'1Me 45 Minutter for sent, Men
holdt Med sort ret let balGncen. Da det begy11dte at knibe
Med tiden tilbød jeg reMis, hvilket Min ~odstander oMgiende
accepterede.



... ø;-e:1 Juul s I od hurtig Megei trykket og tog 5å den cheriche
hu,1 r.k .t l l e taqe, hvdd der· kun U.JOl'c1e det hele vær-re .

r1nn M.'b parti nåede Jeg ikke dt se på før han havde tabt.

Sl!!ttelig l'iåtte Ul r i k k ænoe hårdt for- reøu a , Efter· enerqa e,k
s p i l fik h a n l i g e Med d e t v d e r s l e e l i m i r.er-e t e11 fri boride 1

cd p art i ;:;ol'l f l er-e af os v i s t el Ler-ede Lr d l Lqt havde
~fskrevet so~ tdbt.

er dei. at vær·e ude af
nprykr11ngsræbet, l"1en sp r Ll ertæsrq t sy ne s Je□ v1 slap
keder·ligt f r a r•1i!Hfot nod KaMpldubhen. Heqne1- Man L,-c1r·s's
p ar t i so1°1 vundet, Lyk k e des del os f ek t i sk di. Nule de111 3·-1
p,; de f ir-e fi,lr·st,1. bræ tt er , hv or: de stillede med nu vær-eru!e
elle, t i dl r qer-e mes l ers p r l I ere ,

,l ol iuny lJ. 11nder&en

J. holdet 7. runde

For J. holdets spillere foregik 7. runde i hold
turneringen hjemme foran skærmen, hvor der bl.a.
blev vist Europa-cup-fodbold, og denne store ind
sats af holdets spillere blev belønnet med opryk
ning til Jo række, idet de andre holds resultater
magede sig således, at VS III sluttede på J. plad
sen i 4. række gruppe 2 og i år rykker nummer J i
4. række også op.

Slutstillingen i 4. række gruppe 2

1. Skovlunde II X 5 6½ 5 7½ 5 7½ J6½ 12
2. Rødovre IV 3 X 4½ 6½ 7½ 4½ 7 JJ 10
J. Vanløse III l½ 3½ x 4 6½ 5½ 6½ 27½ 7
4. Øbro V J lt 4 X 4½ 5 7½ 25½ 7
5. Brøndbyvester II ½ t lt Jt X 6 7 19 4
6. Jernbanen III J Jt 2½ 2 2 X 5 18 2
7. Måløv II ½ 1 l½ t 1 3 X 7½ 0

Et stort tillykke til J. holdet. En god nyhed i
denne sæson, hvor 1. holdet er rykket ned og 2.
holdet ikke rykker opo SH
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Regnskab og budget.

Med henblik på den sig hasti~t nænnende Generalforsamling kan

man i nærværende udgave af :F'ribonden nøjere studere såvel bud

get som regnskab for 1986/1987. Jeg vil skynde mig at skuffe

eventuelle optimister blandt medlemmerne med at slå fast, at

regnskabet udviser et underskud på små 1900 kr. Dette skyldes

ikke mindst (men ikke alene) restancer, som det trods ihærdig

indsats ikke er lykkedes at inddrive. En anden medvirkende år

sag er det dalende medlemstal, som skrumper ind i takt med

}'ribonden. Almindelige prisstigninger har også gjort sit til

skævheden i re6"!lskabe t.
Budgettet vil med uændrede priser og medlemstal tage sig

således ud:

Udgifter
Lokaleleje
Fribonden
KSU-kontingent
Juniortilskud
Tlf.fagb.+forsikr.
lloldturno
Diverse+ porto

Indtægter
Kontingenter
ttuslejetilskud
Renter

0760,00
1755, 00
7412,00
lloo,oo
550,00
420,00

1600100

16566,00
1970,00
700,00

21597,00

19236,00

Som det ses, må vi imødese et underskud, hvis der ikke gøres

et eller andet, enten at øge medlemsskaren eller at øge kon

tingenterne. Andre gode forslag modtages med glædeo

1/4-87 Kassereren



Forslag til Vanløse Skakklubs
generalforsamling den 20. maj 1987

Der nedsættes et PR-udvalg på 3 medlemmer,
hvis opgave det er at sætte aktiviteter igang,
der kan udvikle Vanløse Skakklubs medlemstal,
medlemsaktivitet og styrke.

Et kortsigtet mål kunne være at skaffe 10 nye
medlemmer i løbet af den kommende sæson samt
øge medlemsfremmødet på de ordinære
klubaftener. Endvidere at give grobund for at
FRIBONDEN kan komn~ op på samme fornemme stade
som for blot 2 sæsoner siden.

Langsigtede mål kunne være at skabe et godt
omdømme i lokalbefolkningen samt at få et hold
i 3.division. Gennem dette kunne vort længere
nærede ønske om "nabolokalerne" måske få nyt

håb.

For at kunne udføre arbejdet kan udvalget
disponere over kr. 2.000 i den kommende sæson.
Udvalget fremlægger senest medio august planer
og budget for for den kommende sæson for
bestyrelsen, som skal godkende aktiviteterne
endeligt.

Begrundelse:
Undertegnede og formentlig en del andre
medlemmer har observeret en faldende aktivitet
og spillestyrke gennem de seneste sæsoner
kulminerende med nedrykningen til 1. række, et
faldende antal deltagere i vinterturneringen,
et mindre fremmøde i klubben samt en svindende
FRIBONDE. Derfor er det nu vi skal pleje Vor
nuværende og forhåbent-lig kommende
talentmasse før den finder andre "græsgange".
Da bestyrelsen i dag har en række praktiske
gøremål sikres en gennemførelse af ovennævnte
bedre gennem et ansvarligt udvalg.
Jeg foreslår Børge Gyldholm, som det ene
medlem ligesom jeg selv stiller mig til
disposition.
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EN SIMPEL STILLING?

8 ~.._- -Diagrammet e: en hæn- --■---
gemule fra V1ntertur- 7 • M ,_ i
neringens l.kl. 2B.l ·~·- !fi~ W.l!J.111
med Svend Egenæs som 6 gB ■ - ■
Sort og undertegnede ·0 % - - -
som Hvid. Efter hårde 5

~Jfj - ■.
og indimellem lid~ 4 - Br-b--,ft A ~
urene s La qudv e k s Li rr- - -WU 0
ger havde vi efter 47 3 •■ ·- -
træk. noget ~verrasken- Wl. fØRfØl!i fØl!i
~=n~:e1b=~~~~~e~o!~~- 2 ·Øi·Øi·Ø·
kl7de. og ret lige . 1 ■ ■ ■ ■
st1ll1ng. Sort var 1 ~
trækket og skulle
gøre hemmeligt træk, og turneringslederen fore
slog, at vi om ikke andet kunne aftale remis pr.
telefon. Men jeg var altså opsat på at få stil
lingen på værksted, selv om de første analyser
på stedet efter vs§ mangehåndsprincip viste re
klare remisstillinqer efter fx -,g6 i det hemme
ljge træk.

Nå, denne banale stilling kom på arbejdsbordet,
og udgangspunktet for eventuel gevinstføring måt
te være at forsøge at jage det sorte tårn væk fra
5.række og dermed forsvaret af a-bonden. Med den
hvide konge på c4 ville der ikke være flere fel
ter på rækken til Sorts tårn. Desuden burde det
give nogle muligheder for Hvid, at kongefløjsop
stillingen var så fremskreden, og det hvide tårn
var tydeligt mere magtfuldt end det sorte. Burde
der ikke rent logisk være gevinstvarianter?

Jeg så først på det nævnte -,g6, som alligeve~
viste sig at være utilstrækkeligt for Sort. En
slags hovedvariant kan fx være:

1. -,g6 2. Kd4,h5 3. Kc4,Tbl 4. gxh5,axh5
5 • T x a 5 , T f l 6 • T,x h 5 , T x f 4 + 7 • K b 5

og a-bonden er farligere end den sorte f-bonde.
En række sidevarianter syntes ikke at aive flere
problemer for gevinstførinqen.

10



Så kiggede jeg på varianter med kongetrækket
Kd7, som selvfølgeligt ikke er godt, men psyko
logisk nærliggende, hvis Sort var bange for at
foretage svækkende bondetræk inden hængepartiet.
Også her syntes Hvid at få fat i den lange ende
i en række varianter, hvoraf som eksempel kan an-
gives

1. -,Kd7 2. Ta7+,Ke8 (går Sort ind foran sine
bønder bliver han mat) 3. h5! (skal modgå frem
stød af Sort til h5), h6 4. Kd4,g6 5. g5,Tf5
6. Ta8+,Ke7 7. hxg6,fxg6 8. gxh6,Th5 9. h7,Txh7
lo. Ta7+ og vinder.
Sorts bedste mulighed skulle vise sig at være

Svends valg af hemmeligt træk. Med -,h5 bryder
han Hvids stærke 5.række og får derefter en bon
deopstilling, der er umulig at angribe for Hvids
mere aktive tårn. Gevinst syntes først umulig,
men selv her dukkede der noget op, og den endelige
gevinstføring ved partigenoptagelsen 11.2 var i
fuldt omfang produceret på værksted!

1. -,h5 2. g5,g6 3. TfB! (Dette var overraske!~
sen fra hjemmearbejdet. Hvid tilbyder sine fløj
bønder for at kunne udnytte sin styrke midt på
brættet), Tb3 4. f5! (dette var pointen), Txa3
( ... også med 4. -,gxf5+ får Sort problemer.
Fx 5. Kxf5,Txa3 6. Ta6,Tf3+ 7. Ke5, prøv selv! .. )
5. fxg6,Ta4+ 6. Kf5,fxg6+ 7. Kxg6,Txh4 (Pludse
lig er hængestillingens stabile bønder ændret
til lutter fri-spurtere, men kun den enlige
hvide har noget at se frem til) 8. Ta6,a4
9. Kh7,Tg4 lo. g6,h4 11. g7,h3 12. gB-0,TxgB
13. KxgB og Sort opgav, da h2 naturligvis be-
svares med Th6i
Tja, gevinstføringen i den remisagtige hænge~

stilling var lykkedes, og i partivarianten blev
det ikke mindst forskellen i kongernes styrke,
der blev afgørende. Bemærk hvordan Sorts konge
stadig står på e7, mens den hvide til gengæld
har moslet rundt og været effektiv. - Skak er
fyldt med logik og lumskerier i en uoverskuelig
blanding.

Søren Sørensen
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Uhyggelige tilstande i VS.

I fjor viste karumeraterne mig den ære at væl
ge mig til klubben$ revisor, oc i år har jeg for
første gang haft den tvivlsomme fornøjelse at
forske i regnskabet; tvivlsom fordi jeg konsta
terede, at der manglede en betragtelig sum i
kassen. Nu lå det mig fjernt at mistænke kasse
reren for nogen som helst form for uhæderlighed,
og efter fuldført gerning kan jeg fastslå, at han
da heller ikke har skuffet vor tillid; tværtimod,
hvad hæderlighed angår vil jeg påstå, at han er
rigets såkaldt ansvarlige økonomer langt overle
gen. Fejlen - eller rettere forbrydelsen - lig
ger andre steder, nemlig hos dem, der trods gen
tagne påmindelser og f'orlænget betalingsfrist
har unddraget sig deres pligt til at betale det
kontingent, som de trods deres træge hjernevirk
e;;omhed jo meget godt ved, at de skal betale. Og
det beløb, der mangler i kassen, er netop det,
der i regnskabet er opført som restancer.

Jeg græmmes ganske kolossalt; hvis jeg var en
af delinkventerne, ville jeg først oe fremmest
få lettet min plumrådne samvittighed, og derpå
ville jeg ufortøvet gå hen og hænge mig, andre
ligesindede til skr~k og advarsel samt evig skam
og skændsel. Men det gør de skyldige nok ikke;
folk der behandler en ny, entusiastisk kasserer
så nedrigt m~ være aldeles blottet for hæmnin
ger og ikke have mere skam i livet end en han
kat i løbetiden, og hvis de møder frem på gene
ralforsamlingen, bør de med bøjet hoved •skulen
de snige sig langs væggene hen pa en u b e mæ r k e t
plads. Det er mit fromme ønske, at de må få Bark
huus' fortrinlige, gratis kaffe galt i halsen.

Det er dem så inderlig vel undt. } .{ev1.soren.

Fribonden udgives af Vanløse Skakklub,som spiller
hver onsdag kl 19,45 i lokalerne i Menighedshuset,
Ålekistevej 156,ved Vanløse Kirke.

Pormand Stefan Ålekjær Hansen 79 lo 25
Kasserer Morten Wuxoll 74 79 65
Redaktion Hans Nielsen 18 3o 95

Steen Schousboe 71 74 97
Klubbens giro 6 47 84 33


