
fribonden
MEDLEMSBLAD FOR VANLØSE SKAKKLUB

45. årgang nr. 2 marts 1988

MOD LYSERE TIDER

m flerdobbelt sandhed. For udover at undlade at tænde cykel
lygten om morgenen undlader redaktøren i nærværende nummer
at brokke sig over stofmangel. Og vil heller ikke gøre det i
næste! - ~ran vil heraf forstå, at der ligefrem denne gang
har været tale om at prioritere - og redigere om man vil.
m kort gennemgang af hvad I finder inde i bladet: Siderne

2 - 4 et indlæg af Gyldholm og et program sandelig! Læs
l3G's "møgfald" mindst et par gange! - Siderne 5 - 6 hold
kampsreferater fra l.holdets kampe i 4. og 5. runde. Desværre
må 6. rundes referat vente til aprilnummeret; men det kan
godt røbes, at VS i nogen grad er med i oprykningsracet,
endda i så høj grad at den gl. redaktør har ladet sig formå
til at tage en tørn i sidste runde. Som er ude mod Tåstrup,
hvortil interesserede gerne må drage for at heppe. Det bli
ver der brug for!
Side 7 begynder en lang artikel af Morten om kombinationer.

Her kan vi alle nok lære noget. Og for at vi ikke skal bli
ve for kloge på en gang har jeg brutalt skåret artiklen over.
Den fortsætter i næste nr.
Resten af bladet fra side 11 står Benny for; dels forstår

jeg som repræsentant for PR-udvalget og dels med en mere
personlig kommentar••• I næste nr. er der mere Benny, nemlig
med sidste nyt fra vestfronten.

Ja, det allerede omtalte 11næste nr." planlægges at udkomme
primo/medio april, og der skal I slippe for mine udgydelser
her på forsiden. Som til gengæld vil prydes af indbydelsen
til Generalforsamlingen. (Noter dog allerede nu tid og
klokkeslet: onsdag den 18. maj kl. 2o præcis).



Fremtidsudsigter.

Redaktør Hans' betragtninger over vor kære
klubs forhold (se de to sidste Fribonde'r) burde
give enhver af os anledning til alvorlige over
vejelser. Jeg er helt enig med Hans, som er en
fin og dannet mand, der fægter for sagen med blan
ke våben, i elegant musketerstil, men som han
selv antyder er det nok temmelig omsonst. Jeg
tror også de i'leste af os giver Hans ret i hans
synspunkter, hvorpå vi vender os om på den anden
side og snuer videre, og så går det hele ellers
så småt ad h- til, og hvad rager det mig, lad de
andre om det, - sådan er vist den almindelige ind
stilling inden for vore rækker.

I stedet for Hans' elegante kårdestød kunne man
prøve med nogle velmente, solide spark med træsko
støvler; metoden har tidligere vist sig effektiv,
omend med korttidsvirkning, men den kan da genta
ges med passende mellemrum, måske var det et for
søg værd. Lad mig prøve at skære .det ud i pap og
give jer det ind med skeer:

Vi er en klub bestående af medlemmer, der hvad
initiativ og interesse angår kan lignes ved en
skål kold vandgrød. Til at inspirere og lede den
ne lækre portion har vi en bestyrelse, som Hans
træffende har karakteriseret i sit indlæg Thiel
ska Galleriet, samt et aktivitetsudvalg med alle
antenner ude, men som på grund af den vandgrød
iboende træghed ikke kan opnå den nødvendige
jordforbindelse. Formanden, som dirigerer en ung
og ret uerfaren bestyrelse, har igennem 11 år ud
ført et vældigt og fortjenstfuldt arbejde, i den
senere tid under så vanskelige betingelser, at
indgriben af Dyrenes Beskyttelse ville være be
rettiget. Stefans største svaghed er nok, at han
ikke i tilstrækkelig stort omfang har formået at
uddelegere opgaverne men tager det meste af slæ
bet selv, hvad der bestemt ikke skaber det for
nødne skvulp i vandgrøden. En formand skal lede
sin bestyrelse - og klub i det hele taget - lige
som en grønlænder styrer sine slædehunde, og det
må gerne gøre lidt ondt nu og da - på hundene
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altså. - I flere år har Stefan kun nødtvungent
lade sig genvælge, men nu lader det til at være
slut, da han ifølge sædvanligvis velunderrettet
kilde er stærkt beskæftiget med at gøre sine ho
ser grønne, og selv Vorherres ringeste kræ har
en grundlovssikret ret til et seksualliv; vi kan
vel iøvrigt godt være enige om, at Stefan ærligt
har fortjent en pavse i klubarbejdet.

En anden af de tunge drenge er kassereren, som
hele økonomien faktisk hviler på og som derfor
hver evige onsdag aften bør hjemsøge klubben som
en ond ånd, selv om han af privat karakter måske
er blid som et lam. Det kniber lidt for Morten
at leve op til standarden; foruden sit ret kræ
vende daglige job studerer han, og da der er en
naturlig grænse for hvad et menneske kan over~o~~
me, skal der ikke falde et ondt ord om ham. Og
så han lader forstå, at vi ikke skal regne sik
kert med ham i næste periode, så der opstår end
nu et alvorligt problem.

Årets generalforsamling afholdes onsdag den 18.
maj, som gerne skulle betegne et vendepunkt til
det bedre - en milepæl slat sige. Kom datoen i
hu, således at I, som ønsker status quo bevaret
i god tid kan forberede jer på at gå under jor
den. Og til jer andre, som forhåbentlig er i fler
tal vil jeg sige Vågn af jeres slummer, gnik søv
nen af øjnene og spring morgenfriske ud af fise
posen, frigør jeres ånd for den klæbrige vand
grød og lad den undrende menneskehed se, at I
trods alt er skabt i Herrens guddommelige bille~
og ikke i hans vrede.

Efter alt at dømme står vi overfor nyvalg af de
to vigtigste embeder, plus hvad der eventuelt el
lers måtte vise sig, og vi må gøre os klart, at
som forholdene er, drejer det sig om ikke mindre
end klubbens eksistens. Vi har et underlag på et
halvt hundrede medlemmer, og der må i al vand
grøden findes rester af levende organismer, som
vi nu skal have aktiveret, og lad os så komme i
gang. Vi har før under tilsvarende omstændighe
der vist os opgaven voksne, omend det har kostet
blod, sved og tårer, og også denne gang skal og
må det lykkes os. Vanløse Skakklub skal efter 57
års dådrigt liv fortsat leve og efter den 18.maj
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som fugl Fønix opstige af asken. Men det afhæn
ger som sagt af vor fælles indsats, og jeg vil i
givet fald heller ikke spare mig selv, med min
dre I skulle mene, at det strider mod al anstæn
dighed påny at spænde et gammelt æsel for, som
forlængst burde være slået ned.

Ved fremkomsten af nærværende møgfald er vi
nok nået langt hen i marts, og vi må omgående se
at komme i gang med korridorforhandlinger eller
hvad andet godt vi kan finde på, så vi er fuldt
forberedt, når slaget skal stå. Jeg håber og tror
på et godt udfald, og det skulle glæde mig, om vi
allesammen kunne blive enige om, dersom vore be
stræbelser skulle være forgæves, ved en mindre
højtidelighed i fællesskab at æde vore snavsede
underbukser.

Det ville være en passende afslutning på sagen.

Børge Gyldholm.

PROGRAM

0 9/J Udsatte partier og hængepartier kl. 19045
Ti 15/J J. holdet ude mod Gladsaxe II kl. 19.15
0 16/J 2. holdet hjemme mod Valby II kl. 19.45
To 17/J 1. holdet ude mod Taastrup I kl. 19.30
0 23/3 Lynmesterskab kl. 19.45
0 JO/J Påskeskak
0 6/4 Vinterturneringen 9. runde kl. 19.45
0 lJ/4 Udsatte partier og hængepartier kl. 19.45
0 20/4 Forårsturnering kl. 19.45

Tilmelding sker til bestyrelsen
Udsatte partier og hængepartier

0 27/4 Forårsturnering kl. 19.45
0 4/5 Forårsturnering kl. 19.45
0 11/5
0 18/5 generalforsamling kl. 20.00
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Godt begyndt er kun halvt fuldendt - Hjemme mod Brøndby. 4. runde.

VS I BRØNDBY I
Benny Petersen
Eivind Einersen
Stefan Hansen
Leif Jensen
Axel Barkhuus
Lars Pedersen
Soren B. Petersen
Erik von Essen

Der var ingen tvivl om, hvordan vi
skulle spille mod Brøndby. De havde
kun fået lJ mod vore værste kon
kurrenter, sejren skulle blive stor.
Vi begyndte da også godt. ..
Søren havde en venlig modstander.
Da denne ikke kendte hovedvarian
ten i fransk, fik Søren hurtigt fordel.
Modstanderen følte sig derpå over
vældet af Sørens bindinger osv. og
gav en officer i retfærdighedens tje
neste. Og da Søren efter et smart
dronningeoffer vandt endnu en offi
cer (og fik damen tilbage), o?.gav
modstanderen efter 21 træk. Spil til
et mål - Søren spillede godt og hans
modstander som en gris.
Lars tog testamenteofficeren - en
springer på g4 mod at give modstan
deren en åben h-linie og farligt kon
geangreb. Men det. var ikke farligt
nok, og efter lang tids forsvar kunne
Lars endelig i træk 36 få gavn af offi
ceren, da angrebet var afværget.
Vonne er uforbedrelig. Hvornår kom
mer han på l. brættet? Remiserne
synes uundgåelige, og så kan de lige
så godt komme på det sted, de er
sværest at få. Denne ~ang var Brønd
byercn dog med på løjerne". Efter
at alt undtagen dronningerne og nog
le bønder var væk, tog han en evig
skak.
Jeg fik min mand lokket i noget af
en åbningsfælde, og fik godt spil.
Men han spillede opfindsomt og gav
midlertidigt en bonde for dronning
afbytning. Da han så skulle til at
genvinde det tabte, slog leg kontra
og ofrede kort efter en officer, som
han dog ikke kunne modtage, hvoref
ter slutspillet med materialefordel var .
vundet.
Miki skulle spille 5. bræt, men kom
ikke. Han sagde, at han havde glemt,
at der skulle spilles holdkamp. Men
i betragtning af, _at han kunne have 5

0-1
1-0
remis
0-1
0-1
1-0
1-0
remis

set datoen i holdtumeringsprogram
met eller i fribonden, og oven i kø
bet var blevet mindet om datoen, er
det uacceptabelt at overse sine for
pligtelser på en sådan måde. Vi kan
JO ikke være sikre på, at han i frem
tiden vil huske holdkampstidspunk
tet.
Som sidste-minuts-reserve indfangede
vi så Barkhuus, der tydeligvis ikke
imponerede sin modstander, som helt
uden opfordring ofrede løs. Og på
trods af sin dårlige tid forsvarede
Barkhuus sig godt. Da han så skulle
til modangrebet, fejlede han et øje
blik, og alt faldt til jorden.
Benny turde ikke modtage en gambit
og fik en presset stilling, hvilket kun
ne ses på uret. Efter at have forsva
ret sig bravt og længe, faldt hans
vinge.
Stefan fik en noget presset stilling af
den kedelige type, hvor man må tage
til takke med 65 træks sejt forsvar
uden selv at have gevinstchancer.
Dette kan tage modet fra mange spil
lere, men ikke Stefan. Det uligefarve
de løberslutspil, det endte med, var
remis. ··
Leif fik en dårlig stilling, som han
dog fik kæmpet sig ud af. Derefter
skete der noget, man ser tit. Mod
standeren, der længe havde været
ovenpå, tilbød rem.is og uden at tøve
afslog Leif. Men da stillingen kort
tid efter hang, var det Leif, der måt
te kæmpe for rem.isen. Det havde
nok været bedre at modtage rem.is
tilbuddet1 men vi kender alle situa
tionen. 'Når han lige har dummet
sig, gør han det nok igen". Men ak,
hængepartiet var svært at holde, og
Leif trådte forkert.
Og hvad der begyndte som en 6-2-
kamp, endte 4-4.

Eivind

Bo Garner Christensen
Erik Oberg
Torben Osted
Svend E. Andersen
Leif Marcussen
Peter Kristensen
Benny Bengtsson
Klaus Karstensen



Ud og spise kirsebær med de store Ude mod Herlev. 5. runde

HERLEV I
Henrik Pedersen
Lars Andersen
Pete Chapman
Klaus Jakobsen
Kroy Jensen
Hans Raahauge
Erik Hansen
Viggo Lomborg

VS I
Benny Petersen
Eivind Einersen
Morten M. Hansen
Stefan Hansen
Leif Jensen
Lars Pedersen
Søren B. Petersen
Niels Rendlev

remis
1-0
remis
0-1
0-1
1-0
1-0
0-1

Herlev var en af vores værste konkur
renter til 1. pladsen i 1. række, og på
udebane ville en sejr være kærkom
men, men ikke absolut nødvendig.
Herlev spiller i en børnehave, men
børnene var heldigvis gået hjem...
Lokalerne er typiske skaklokaler med
plads til 8 brætter og så ikke så me
get mere. Ikke ligefrem odiøst, men
det er vi jo vant til.
Vi stillede i stærkeste opstilling, dog
uden Miki. Hvorfor, se referatet fra
4. runde.
Benny var for en gangs skyld tilfreds
med remis, og da der efter 8 træk
blev byttet dronninger, kunne man
se, hvor det bar hen ad. Efter afbyt
ning af alle tårnene kunne de enes
om en halv til hver.
Stefan løb ind i en Grob (1. g4?) og
spillede fornuftigt i centrum. Da
modstanderen for at komme med i
spillet udførte en lang kombination
med formålet at vinde en tabt bon
de tilbage, fangede Stefan i stedet
en løber, og det var nok.
Søren fik en bonde og følte deref
ter, at han måtte forsvare denne.
Ved at jage Sørens dronning fik
modstanderen udvikling, terrænfor
del og masser af kompensation. Og så
faldt Sørens stilling sammen.
Leif havde det let. Pres på f7 gav
bonden og masser af andre trusler.
Da modstanderen, overvældet af om
stændighederne, fik gennemført
dronningafbytning, benyttede Leif
lejligheden til at gufle en bonde me
re. Og to bønder mere jet tårnslut-
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spil er kun et spørgsmål om (pnrru
tiv) teknik, og den mestrer Leif.
Lars har det godt, når han kan kom
me til at angribe, men det sker en
gang i mellem, at det ikke lykkes,
og så går det dårligt. Han lod hove
det blive hjemme, og det kan kun
give et resultat.
Jeg spillede et vildt og upositionelt
angreb. For at stoppe det, ofrede
Herleveren en officer for 2 (fri)bøn
der. Da disse bønder tilmed var ccn
trumsbønder, koncentrerede jeg mig
meget om at stoppe dem, og jeg
tænkte ikke nok over hans andre mu
ligheder. Efter således at have fået
tabsstilling, var jeg lige ved at redde
den ved at komplicere, men han
holdt hovedet klart.
Morten kom godt fra start, men slap
pede af og gav modstanderen lejlig
hed til at få en god stilling. For ikke
at blive most, ofrede Morten så en
officer for 2 bønder, og vi så Morten
i sin gamle rolle: kæmpende for en
halv. Kampen var ikke forgæves, idet
modstanderen spillede slapt og til
sidst var glad for remis.
Rendlev måtte forsvare sig længe.
Men det endte lige som i eventyrene:
Efter at have gået så gruelig meget
igennem fik han et springerslutspil
med bondeovervægt, og han fejlede
ikke. Jeg troede ikke, at hængestil
lingen var SÅ vundet, som den var,
men Niller tvivlede aldrig.
4-4 var acce_ptabelt, og vi er stadig
med i oprykmngsstriden.

Eivind



KOMBINATIONER

- deres fødsel,liv og død!

Dette er ikke en lærebog i skak.Betragt artiklen
som de foreløbige resultater fra en videnskabelig
rapport eller som ren og skær underholdning ... !

Inden man kaster sig ud i det, må man lige have
klaret nogle definitioner.De fleste kan godkende
en formulering omtrent som følger:11En kombination
er et (midlertidigt) offer - stort eller lille -
der opnår et materielt eller angrebsmæssig plus."
Når man stiller brikker i slag eller rykker rundt
med stor virkning - materielt eller angrebsmæssigt
- taler man om taktisk spil.De foregående træk,der
gør een i stand til dette benævnes positionelt spil.

For at højne underholdningsværdien.vil jeg bort
set fra de følgende to eksempler indskrænke områ
det til kun at omfatte trækfølger, der indeholder
slagudvekslinger!

DIAGRAM 1

MMH -
Søren B. Petersen

VS-Open 87



Niveauet af de taktiske kornbier er imidlertid
ofte fuld på højde med de typiske romantiske. Se··1 •
blot diagram 1.
Hvid står bedre' på grund af sotrs svage e6-bon

de og dårligere løber.Sort er dog ikke uden chan
cher.F.eks. er a6 eller Dd6 interessante fortsæt
telser. l.-,Tfe8? 2.Sxf5,Df6 3.Sh6+,Dxh6 4.Sxd7,
Sxg3 5.hxg3,Sxd7 6.Lxb7,Tad8 7.Lc6,Se5! 8.Kg2,Td2
9.Db3,Tf8 lo.Thl,Df6 ll.De3,Td6 12.Le4,h6 13.f3,
og hvid vandt på Dronningfløjen.1-o.
Denne slagudveksling indeholdt kun afbytninger

ikke kombinationer ...
Også de 11positionelle kombier11 kan være æstetiske.

Det offer,man her må lave,er et midlertidigt til
bagetog.

DIAGRAM 2

Henrik Porsborg, 2.HK -
MMH, 1.HK (2)

Juniorhold-DM 85

l.Dgk Et eksempel på utidig kombinering ville
være l.Txg7?,Kxg7 2.Dg5+,Kh8 3.Txf6,Txd2 4.De5,Dd6
som er godt for sort.Problemet er her,~t hvids brik
ker ikke spiller sammen endnu.Le2 og Sd2 deltager
ikke i spillet.l.-,Tg8 2.Ld3,Dd8~ Det positionelle



offer.2.Sf3,- havde været bedre 2.-,Txe4? 3.Ld3,
Tg4 4.Txg4,Lxg4 5.Se5!,Le6 6.Lxh7!,- med hvid for
del.Sort spiller i,.stedet 2.-,Td7-3.Tff3,h6! 4.Dh4
4-Df4(e3),Sh5 -/+ 4.-,Sg4! 5.Dh5,- el.5.Dxd8,Tgxd8
og Se5-/+.5.-,Db6 6.Dc5,Dxc5 7.bxc5,Tgd8 8.Sc4,Lxc4
9.Lxc4,Se5 og sort vandt nemt.o-1.

Når man begynder at tænke lidt over sagens natur,
er det første,der slår een,at kornbier faktisk fore
kommer i alle spillets faser.

0

Abningen

I åbningen kan de fleste kornbier kaldes gambitter,
og om disse er der skrevet tykke bøger,som inter
esserede henvises til.Spørg evt. efter Dr.prim. i
klubben ... Andre tilfælde som f.eks. bondegevinst
eller endog matangreb er beskrevet indgående i teo
ribøgerne.

Midt spillet

Det er helt overvejende i midtspillet,at de fleste
kornbier optræder.Det ser ud til,at de kan opdeles
i mindst 3 store hovedgrupper.l) Angrebskornbier,
2) Forsvarskornbier og 3) Fordelskornbier.Den sidste
dækker over det fænomen,at positionelle fordele of
te automatisk kan omsættes til materiel fordel med
mere eller mindre voldelige metoder.Den første ka
tegori er også kendt under navnet Kongeangreb ...

Angrebet kan altså foretages på flere måder: Den
romantiske,hvor officerne ofres,den tak:tiske,hvor
bønderne bruges som skruebrækker (og den positio
nelle,hvor der opereres med trusler om kvalt mat).



1) Hvis,en kongestilling kan fremvise bare en enkelt
blottelse,vil det ofte være muligt at forberede en
kombination.Et eksempel:

DIAGRAM 3
A. Earkhuus -
MMH

VS-Open 87
2

abede lgh

Hvids kongestilling er svækket p.gr.a. trækket f3,
men et gennembrud ligger ikke lige for hånden.Sort
forbereder g5-g4,men først skal de sidste brikker
aktiveres (Sd7 og Lb7) og kongen skal sikres.
l.-,La6 2.c4,dxc4 3,De2,Kb7 4,Sxc4,Lxc4 5.Dxc4,g4?
Galt tidspunkt~Kongestillingen er ikke sikret for
svarligt.6.fxg4,- Jeg opdagede først nu,at Sxg4
ikke går pgra 7.Dd5,Kc8 8.Da8,mat~ 6.-,c6 7.h3,-
Nu må der startes forfra,men hvids kongestilling
er stadig svækket.7.-,Tg7 8.a4,Se4 Hvid er i færd
med at vinde,men angrebet må spilles hurtigt og
præcist.9.d5,- kom stærkt i betragtning.9.Tacl,Sb8
lo.Lxe41Dxe4 ll.a5,b5 12.Dc5,- Hvid har ikke for
mået at åbne spillet,så nu kan sort slå til:12.Txg4~
13.hxg4,h3 14.a6+,Ka8(~) opg.Hvid bliver mat.o-1.

- og her slutter Morten (MMH) for denne gang. Artiklen
fortsættes i næste nr.



Forslag til ændring af vinterturneringen

Oprykningsdrømmene for 1. holdet er ved at
forsvinde ud i det blå. Nedrykningen i sidste
sæson var med andre ord ikke en følge af
uheldige nederlag. Vi er simpelthen ikke kun
gået i stå i var udvikling, men vi bliver
ringere og ringere. Hvorfor?
Min mening, som jeg mener at langt de fleste
deler, er at vi spiller for lidt! Som i enhver
anden sportsgren er træningstilstanden
afgørende for hvor langt talentet rækker.
Da ikke ret mange af os kan ofre tid på at
deltage i koordinerede turneringer, der næsten
altid arrangeres i weekends og/eller er
presset sammen over nogle få uger, mener jeg,
vi bør se lidt på vor egen vinterturnering.
Den er vel spillet på samme måde i gennem
samtlige sæsoner VS har eksisteret! NU er det
på tide at eksperimentere lidt; vi har på
nuværende tidspunkt alt at vinde og intet at
tabe!

Forslag:
Vinterturneringen består af
a. en mesterskabsklasse med 8 deltagere, der

spiller dobbeltrundigt alle mod alle!
b. en almenklasse der spiller efter Nordisk

system, 11 runder!

<Nordisk system: Deltagerne stilles op i
styrkeorden. I 1. runde mødes ved f.eks. 20
deltagere nr. 1 og nr. 11, nr. 2 og nr. 12
o.s.v .. I de følgende runder sker
matchsammensætningen på tilsvarende vis, blot
indenfor spillere med samme pointsantal.
Specifikt reglement vil blive udarbejdet til
deltagerne, ~åfremt forslaget bliver
vedtaget}.

"14 runder i mesterskabsklassen, det når vi
aldrig!", hører jeg allerede flere negativt
udbryde. Nej, ikke hvis man ikke er indstillet
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på det! Men prøv at se nedenstående forslag
til program for sæsonen 1988/89:

<VT= vinterturnering)

7/9
14/9
21/9
28/9
5/10

12/10
19/10
26/10
2/11
9/11

16/11
23/11
30/11
7/12

14/12
21/12
4/1

11/1
18/1
25/1
1/2
8/2

15/2
22/2
1/3
8/3

15/3
22/3
29/3
5/4

12/4
19/4
26/4
3/5

10/5
17/5

VT, 1.runde m.kl., øvrige VS-open 1-2.r
VT, 2.runde'm.kl., øvrige VS-open 3-4.r
VT, 3.runde m.kl., øvrige VS-open 5-5.r
VT, 4.runde m.kl., alrnenkl. 1. runde
Udsatte partier
VT, 5.runde rn.kl., almenkl. 2. runde
VT, 6.runde m.kl., almenkl. 3. runde
VT, 7.runde m.kl., almenkl. 4. runde
Hold, 1.runde
Udsatte
Hold, 2.runde
Udsatte
VT, 8.runde m.kl., almenkl. 5. runde
Hold, 3.runde
Udsatte
Juleafslutning
VT, 9.runde m.kl., almenkl. 6. runde
Hold, 4.runde
Udsatte
VT,10.runde m.kl., almenkl. 7. runde
Hold, 5.runde
Udsatte
VT,11.runde m.kl., almenkl. 8. runde
Hold, 6.runde
Udsatte
VT,12.runde m.kl., almenkl. 9. runde
Hold, 7.runde
Udsatte
VT,13.runde m.kl., almenkl.10. runde
Udsatte
Udsatte
VT,14.runde m.kl., almenkl.11. runde
Udsatte
Udsatte
Lynmesterskab
Generalforsamling
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Det giver 14 aftener (eller 11 for
almenklassen) med fast runde samt 12 aftener
med udsatte partier. Sættes dette i forhold
til denne sæsons program ser det rimeligt ud:
1987/88: g aftener med faste runder, 8 aftener
med udsatte partier! Altså ikke den store
forskel. Jeg har ikke tryllet flere onsdage ud
af ærmet blot startet sæsonen tidligere for
mesterskabsklassen. (VS-open vil således
primært henvende sig til nye spillere samt
spillere fra almenklassen, hvilket måske gør
den mere attraktiv for denne gruppe af
spillere). Studerende m.fl. har oftest bedre
tid i september end senere i sæsonen, hvorfor
runderne skulle kunne afvikles rimelig
p 1 anmæss ig t. ( I denne sæson var der a 11 erede i
februar måned spillere, der stort set var
færdige med vinterturneringen, hvilket er
uheldigt; "lediggang er roden til alt ondt".)
Hertil kommer at KSU nu har indført ny betænk
ningstid for holdturneringen, således at
hængepartierne afskaffes. <Jeg har ikke set
det vedtagne, men det er noget med ca. 35 træk
på l tim. og 45 minutter og derefter 15
minutter til resten). Uanset at denne
vanvittige beslutning næppe kan fremme
kvaliteten af spillet (hvordan får nye/unge
spillere nogensinde lært slutspil?) må vi
nødvendigvis indføre samme betænkningstid i
vor vinterturnering. Det betyder, at der ikke
skal afsættes tid til hængepartier.

Resultat: Når holdturneringen starter har man
allerede spillet 7 skakpartier (eller
ihvertfald haft mulighed for det)! Og det mod
rimelig gode modstandere (en gennemsnitsrating
af klassen kan i bedste fald næppe være langt
fra 1900) ! Vi vil endvidere have et forspring
i den første sæson i forhold til
konkurrenterne, der ikke har prøvet den nye
betænkningstid.
Det bør også give Fribonden bedre betingelser,
jo flere partier der bliver spillet ...••
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For at sikre en ordentlig gennemførelse af
turneringen kræves der en benhård
turneringsledelse samt nogle velvillige
medlemmer. Derfor foreslås det, at der max.
kan meldes 7 afbud (ca. 1 pr.måned). Af
programmet fremgår det at bortset fra den
barske start spilles der i ingen måned mere
end 2 runder, hvorfor afbudsantallet virker
rimeligt; i særlige tilfælde kan
bestyrelsen/turneringslederen bevilge
dispensation. (Herudover opfordres kun de som
vil ofre tiden at tilmelde sig; det er i hver
sæson de samme spillere, der "ødelægger"
turneringen>.
Nogle vil påstå, at med et så hårdt program
får vi jo ikke tid til andre aktiviter. Svar:
Hvilke aktiviteter? Det PR-udvalget har sat i
gang er hverken blevet bakket op af medlemmer
eller af bestyrelse. Desuden er der rige
muligheder for at udnytte tiden fra kl. 19.00
til kl. 19.45 til undervisning og lignende,
ligesom der kan iværksættes aktiviteter på
aftener, hvor der afvikles udsatte partier.
De 8 deltagere i mesterskabsklassen udvælges i
den første sæson af bestyrelsen. Denne sæsons
vinterturneringsresultat kan således ikke
automatisk kvalificere en til
mesterskabsklassen, men det er klart at
resultaterne fra denne turnering vil være et
væsentligt udvælgelseskriterie.

Forslaget stilles allerede nu, således at
medlemmerne (og bestyrelsen> kan nå at tage
standpunkt til denne store ændring.
Specifikke regler om op-/nedrykning,
præmiefordeling m.m. fastsættes af bestyrelsen
inden sæsonens start.
Hvis ikke der gøres noget nu, er jeg bange
for, at vi også begynder at miste "gamle"
medlemmer og stærke spillere. Og uden en
trofast skare af medlemmer og/eller en rimelig
top får vi ingen bredde!

Benny



Turneringsledelse ?t

Vinterturneringen har to turneringsledere,
hvilket pr. definition skulle betyde en
lettere afvikling af turneringen. Der er
imidlertid nogle problemer, der må løses, før
en sådan ordning skal kunne fungere.

Primært er det en god ide, hvis
turneringslederne var på talefod (f.eks.
udvekslede afbud!).

Derudover må det være et meget, meget stort
ønske fra deltagerne, at turneringslederne
holder sig til (kender?)
vinterturneringsreglementet!

Jeg repeterer til ære for turneringslederne
følgende regler:
Runden startes kl. 19.45 < og ikke ca. 20.15!)
Udsatte partier afvikles i samme orden som de
faste runder, dog under hensyntagen til at få
a fv i k 1 e t f 1 e s t mu 1 i g par t i e r l ( Som
turneringsleder "stjæler" man altså ikke den
modstander, man har mest lyst til at spille
i mod l ) •
Udebliver en spiller uden afbud er partiet
tabt uanset om det er fast runde eller et
udsat parti[ (Og ikke: "Det ville være en god
lærestreg for vedkommende (den udeblevne),
hvis du (den naive fremmødte) kræver gevinst!"
(underforstået, som turneringsleder foretager
jeg mig intet, hvis din modstander udebliver
uden afbud)).

Udover reglement er der også noget, der hedder
service! Til orientering er service noget der
er med til at bibeholde medlemmerne i klubben!
Eksempel: Senest onsdagen før de udsatte
partier afvikles opsættes på klubtavlen (til
turneringsledernes orientering kan den frit
benyttes!) en plan for hvilke partier der
afvikles den kommende onsdag. Jeg tror alle er
klar over, at der selvfølgelig kan forekomme
ændringer på selve spilleaftenen, men det vil
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dog give en indikation af, om man overhovedet
skal spille! I V.S. fastsættes partierne
mellem kl. 19.45 og 20.15 afhængig hvem der
dukker op, og ikke afhængig af hvem der har
meldt afbud!
En sådan service kunne have forhindret at et
medlem kunne have undgået at have engageret
barnepige, et medlem kunne have undgået at
have aflyst andre forehavender o.s.v .•

Nu kunne man selvfølgelig vælge, at indsende
en protest til turneringskomiteen! Hvem er
det?
DET ER DE TRE ØVRIGE BESYYRELSESMEDLEMMER!!
En gammel nul-sag dukker op i erindringen!!

Ovenstående er udpluk af hvorfor undertegnede
har trukket sig ud af turneringen! God kamp
til jer, der trods alt finder jer i det!

Benny

Fribonden udgives af Vanløse Skakklub som spiller hver
onsdag i lokalerne i Menighedshuset, 11ekistevej 156, ved
Vanløse Kirke.

Formand
Kasserer
Redaktion

Klubbens giro

Stefan Ålekjær Hansen
Morten Muxoll
Steen Schousboe, p.t. USA
Hans Nielsen

79 lo 25
74 79 65

18 3o 95
6 47 84 33

Og! kære veimer: Glem nu for een gangs skyld ikke at huske
Generalforsamlingen, der som nævnt et par steder tidligere
i bladet afholdes 18. maj. Der må gerne møde flere end 18!

,
NOTER DATOEN (i jeres time-manager)


