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Indbydelse til vinterturnering 1990/91

Trods navnet starter vinterturneringen for
mesterskabs- og kandidatklassen allerede
den 5. september 1990 med 1. runde.
Almenklassens forrunde starter den 19.
september 1990. (Se iøvrigt sæsonens program
på opslagstavlen eller få det af Benny).
Seneste tilmelding til vinterturneringens
Mesterskabs- og Kandidatklasse er den 29.
august kl. 20.00. Seneste tilmelding til
Almenklassen er tilsvarende senest den 19.
september kl. 21.00.
Tilmelding sker til Morten M.Hansen (tlf. 36
48 50 48) eller til kassereren Børge Gyldholm
(tlf. 31 74 35 21) og skal være ledsaget af
indskuddet på kr. 50. Juniorer får dette
indskud retur, såfremt de gennemfører
turneringen.
Tilmeld dig allerede i aften vinterturneringen
i modsat fald vil du risikere, at blive kimet
ned af et bestyrelsesmedlem, som uden tvivl
vil ringe på det mest uheldige tidspunkt.

Bestyrelsen.

OBS Nyt reglement for VT i fribondens septembernummer OBS

OBS Se indbydelsen til VS Open på bagsiden af dette nr. OBS



GENERALFORSAMLINGEN 1 9 9 O

vil gå over i historien som den længste i mands minde, den
første i 90'erne ( den forkromede optimismes årti - fattig
firserne ere længst hensvundne ••• ) og endelig, forhåbentlig
ikke et dårligt varsel: Generalforsamlingen uden øl. Og da
øllerne i den imposante Nillers skygge endelig kom, var ta
lelysten endeløs. Et sindbillede på VS.

Eigil Pedersen valgtes til dirigent, ikke overraskende. Men
hvorfor er der aldrig kampvalg til den tjans?
Eivind oplæste protokollen, en sand marathonpræstation; jeg

havde nægtet uden øl - og(!) så kunne vi have siddet der og
kigget på hinanden de første to timer.
Det fremgik, som man kunne have anet, at bestyrelsen hører

til den aktive kategori, og at Niller har mange katastrofer
på samvittigheden. Ikke nok med at øllerne på denne årets
fremmeste aften lå og slikkede solskin på en fjern grønsvær
- desværre ikke i Nillers skygge; der var også historien om
vandrepræmiens brikker, som trængte til maling. Det sæt har
Niller købt i en brandert.
Uden tilsætning af nasale og gutturale effekter kombineret

med tobakshoste var oplæsningen ikke fri for at kreere en
vis tilstand af monotoni; forslaget om mulig valgfrihed var
i sammenhængen ikke helt ved siden af.
Formandens beretning ved Benny Petersen var løfterig og •••

ja, man fristes til at sige, at det går uf at te 1 i g
godt for VS. De eneste ambitioner, som ikke indfries, er
dem om medlemstallets ideelle størrelse. Vi er for få.
Jeg kipper med hatten for bestyrelsen og formandens beret

ning: Det er den mest entusiastiske bestyrelse, jeg har set
i min tid i VS; jeg er ikke fri for at være en smule impone
ret.
Af fakts kan nævnes, at vi har et hold i 3. division, at

2.holdet klarede sig flot (i kraft af specielt Niller - som
herved får syndsforladelse for næsten alt), at fremmødet pr.
aften har været stigende, at Bjarne Andreasen med tobaks
hosten er pist forsvundet, at årets spiller blev Dimon (fæ
røsk navn?) - velfortjent, en spiller lidt i stil med de
gamle romantikere som f.ex. Marshall, og med mesopotamiske
bogstaver på det fine dokument, at fb nu næsten altid er på
16 sider (uha!) samt:

se næste side



At et jubilæumsskrift og en international turnering i anled
ning af jubilæet 7. okt. 91 planlægges.
Jo, jo - det var en meget flot beretning (på 5o minutter,

rekord?), der næsten hensatte tilhørerne i en tilstand af
eui'ori, for så vidt den slags er muligt uden alkohol. I hvert
fald gav Barkhuus kaffe, også en slags stimulans og sande
lig en herlig ting.

Gyldholm gennemgik for Gud ved hvilken gang regnskab og
budget, og selvom jeg tror, at det ærgrer ham, vil jeg prise
ham for tallet ud for restancer, se fb nr. 5 midteropslaget.
Efter juleafslutningens talmagi kunne han nok have skaffet
et O ••• Historisk i hvert fald. Eh vis hr. Eroticus (hvem
er det?) har senere betalt, en junior (ak ja, hvem var det?)
er strøget af medlemslisten. Og dermed var redegørelsen
fyldestgørende.
Dirigenten tillod sig en ganske upassende kommentar, idet

han roste forsamlingen for kwl at komme med få og saglige
spørgsmål. Jamen det er da en selvfølge; sådan har det al
tid været ••• Beretningen blev enstemmigt vedtaget - og det
med applaus.
Vi springer lidt i kronologien og nævner kontingentet, om

hvilket der var indløbet forslag om forhøjelse. Argumenterne
både for og imod var præget af lødighed; men ønsket om at
sikre klubben en sund økonomisk fremtid ikke udelukkende
baseret på det fremragende(!) ølsalg sejrede. Så nu koster
det 5o,- kr. pr. måned for seniorer, og jeg går ud fra - det
halve for juniorer og pensionister.
Andre klubber kan meget vel være billigere end VS; men er

de også bedre?

Der var en del forslag kommet ind. Og da behandlingen af
disse startede, var vi notorisk nærmere ordentlige menneskers
sengetid, end da vi startede. Heraf en vis utidighed og
modvilje for effektens skyld. Der var også kommet øl.
Bestyrelsens forslag i fb nr. siderne 11 og 12 blev alle

vedtaget. Jeg var selv imod et af dem; jeg hu~ker ikke så
nøje hvilket - måske den med at starte kl. 19 °?
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Resten forstod jeg ikke helt; men jeg er sikker på, at de
er gode nok. Det var resten af forsamlingen også. Altså:
Traditionen tro endnu et nyt reglement for vinterturneringen.
Der var indkommet 3 forslag til ændring af lovenes §3, i

essensen gående på, at protokollen tilbydes oplæst, at for
manden aflægger bestyrelsens beretning, at kassereren fore
ligger det reviderede og af bestyrelsen godkendte regnskab •••
Kort og godt: Forsamlingen ville have protokollen læst op;

det er da i orden. Det ville jeg også engang. Men tænk på
GF's længde ••• her starter vi jo først kl. otte.
I praksis er det sådan - som argumenteret af hhv. Benny og

Gyldholm, at de aflægger beretning "for egen regning", d.v.s.
at den øvrige bestyrelse ikke nødvendigvis først har set den.
Jamen så ville den foreslåede ændring være en ændring uden
hold i virkeligheden. Forslagsstilleren frafaldt.

Og herefter er jeg nødt til at blive en smule grov, meget
mod min vilje naturligvis. Eftersom GF er klubbens øverste
myndighed, fordres til stadighed særlig takt og delikatesse
fra bestyrelsens side ved denne årlige begivenhed. Ikke med
det ydmyge formål blot at klæbe til taburetterne; hvem har
vel i tidens løb ligefrem hørt folk trygle om at blive valgt
til bestyrelsen? - Nej, alene for klubbens skyld. El.lers
ender seancen i anarki eller det, der er værre.
Altså: Bestyrelsen måtte have resolveret, at E.P. godt kun

ne fungere i egenskab både af dirigent og forslagsstiller;
for man havde jo længe haft kendskab til forslag fra ham.
Jeg er enig. Og dermed uenig med Niller, som mente, at vi
skulle have 2 dirigenter - den anden for at tage over, når
den første enten blev momentant inhabil eller decideret u
passelig.
Jeg mener med andre ord, at diskussionen tog en uværdig

drejning mod det personlige, da Eigils forslag om at for
malisere begrebet støttemedlem (passivt medlem) og nævne
dem på linie med klubbens øvrige medlemskategorier, senio
rer, pensionister, juniorer.
Der nævnes intet i lovene (hvortil forslaget knyttedes til

§7) om passive - eller støttemedlemmer. Og dog har begrebet
på upåklagelig vis eksisteret i mange år (en del hæderkrone
de personer skulle tjene som eksempel), styret glimrende og
smertefrit af siddende bestyrelser og specielt vel kasse-



mestre. - Og, spøg til side, passivt medlem er man ikke som
humøret svinger til, sådan en måned eller to.
Det er man først efter moden overvejelse for en periode af

sit jordiske liv, og fordi man selvfølgelig ikke kan eller
vil slippe VS. Hvorfor må det ikke nævnes på tryk? Det tyder
på en i overført betydning nærmest latterlig berøringsangst.
Hvad er man bange for? Hvem kan man skræmme?
Forslaget faldt, og det var fair nok. Bestyrelse og dirigent

(såfremt denne da måtte kende sin rolle på forhånd, og det
synes at være normalen) opfordres til næste gang at have
lovene fremme i forhjernen, ligesom mere present - i det
mindste hvad de kritiske afstemningsregler anbelanger. Alter
nativt udleveres lovene til deltagerne på aftenen.
Men jeg vil kraftigt anbefale, at man under afviklingen af

GF farer med lempe mod dirigenten. Det er en fornøjelse at
blive personlig, sågar at deltage i personforfølgelse; men
hver ting til sin tid. Skidt for sig og snot for sig. GF
skal afvikles med værdighed.

Og ellers var det da en herlig aften. Valget til bestyrelsen
formede sig fortjent som et sandt triumftog for den siddende.
De er altså også gode i den bestyrelse, initiativet blomstrer.
Yderligere blev de vel styrkede af de fornuftige valg til
suppleantposterne. l.suppleant blev Dimon, anden Niller.
Revisorposten var mere besværlig; vor kasserer synes (mås

ke med henvisning til offentlighed i klubbens forvaltning)
at føle trang til at blive kigget oftere i kortene, så en
praktisk løsning lå for: Søren Juul blev revisor, Sten Bau-
ers suppleant.

Eh generalforsamling af de bedre, men lang som sagt. :Eh
snes stykker var mødt op, og det er vist nær det normale.
Vi råbte leve for klubben, som vi plejer og gik ikke på
Ålborg, som vi plejede engang. Det er snart også det eneste,
man med rette kan brokke sig over. Det sociale liv har fået
en anden karakter, og vi savner også nogle af kæmperne.
Vonne f.ex., som ligefrem truer med udmeldelse! - Og Leif!
Og Stefan, gammel formand. Sikken et tidspunkt at komme
anstigende på. Nej, der savnes noget - jeg ved ikke hvad.
Og dog går det godt for Vanløse Skakklub. HN



QUIATHLON.

En af de (tåblige?) ideer, som v, 1 bestyrelsen havde fået,
var, at der en enkelt gang om året skulle spilles noget andet
end skak - noget usæriøst! Derfor kunne det vel næppe
overraske nogen, at der den 23. maj var programsat noget, der
hed quiathlon (5 * athlon!). Diciplinerne idiotlyn, majer
(eller hvad det nu hedder), dam, makkerlyn og ludo havde
sikkert skræmt nogle væk på forhånd, men vi der kom mente vel
alle, at det var en succes. Det samlede deltagerantal nåede
op på 9, hvilket efter min mening var pænt - men næppe nok
til at fortsætte til næste år.
Slutstillingen var der meget spænding om. Undertegnede lå
bedst før sidste runde, men i ludo kan alt ske ...

idiotlyn majer dam makker lyn ludo i alt
1 Henrik - 10 6 4 9 29
2 Søren B.P. 9 - 10 3 5 27
3 Morten M.H. 5 6 8 - 3 22
4 Erling/Eivind 5 2 3 10 - 20
5 Steen S. - 8 3 8 - 19
6-7 Dimon P. - 4 3 2 9 18

Gunnar W.H. 9 - 1 5 3 18
8 Barkhuus 3 5 3 6 - 17

Øverst finder vi Henrik, der er ny i klubben. Han havde det
fornødne held, og blev derfor en tort.jent vinder. ! bunden
finder vi skuffende Barkhuus , hvilket var synd. Han spillede
fremragende majer (spørg bare Gunnar!), men havde det uheld
at tabe på tid i ludo i en klart vundet stilling(!!!)
Quiathlons videre fremtid er endnu ikke besluttet. Imidlertid
tror jeg, at man kan være sikker på, at der vil komme visse
ændringer, hvis et lignende arrangement skal løbe sf staben.
Det mest sandsynlige er nok, at vi til næste år vil nøjes med
at spille idiotlyn, eftersom 5 forskellige dicipliner er
for meget. Vi får se ...

M I N I - N Y T Søren B.P.

Husk at vor klubmester Eivind den 29. august
vil give simultan. Vi starter kl. 19.45, hvor
Eivind vil indlede ved demobrædtet. Emnet er
ikke undertegnede bekendt, men det kunne måske
være en præsentation af turneringshæftet for
sæsonen 1989/90 samt en fortælling om hvordan
man kan få glæde af dette. ~
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Årets lynmesterskab.

Igen i år var lynmesterskabet tyndt besat. Kun 9 deltog,
hvilket efter min mening er for lidt. Man kan undre sig over,
hvorfor der ikke kommer flere. Spilles der med for lang tid,
eller gider man bare ikke?

lå, men for at springe fra det kedelige (min kritik) til det
væsentlige: Resultatet.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 i alt
1. Søren B P - ½ 1 1 k 1 1 1 1 72
2. Eigil P ½ - 1 0 1 1 1 1 1 6½
3-4. Holst 0 0 - 1 1 1 1 1 1 6
3-4. Lars P 0 1 0 - 1 1 1 1 1 6
5. Dimon k 0 0 0 - 1 1 1 1 4½2
6. Helge J 0 0 0 0 0 - 1 1 1 3
7. Leif N 0 0 0 0 0 0 - 1 k 1½2
8. Kjell S 0 0 0 0 0 0 0 - 1 1
9. Finn 0 0 0 0 0 0 ½ 0 - 1,

2

Det så længe ud som om Eigil ville vinde, men et nederlag i
sidste runde ødelagde sejrschancerne. I stedet fik underteg
nede chancen, og den greb jeg gladeligt. Som det ses af
tavlen afgav jeg kun 2 halve, men synet bedrager. Man bliver
ikke lynmester uden fupspil, således heller ikr~ i år: Både
Dimon og Eigil overskred i stillinger, hvor jeg kun havde
kongen tilbage. Det gælder som bekendt om at spille
hurtigt. ..
Ellers er der ikke meget andet at sige end: Mød dog op til
næste år! 9 deltagere som i år er for lidt.

Søren B P-- -

ltJ1ltJ

Vanløse Skakklub, det vil sige blandt andet
dig, er påny i det fri den sidste lørdag i
august. Foran Hyltebjerg Kirke vil bestyrelsen
og forhåbentlig andre antaste forbipasserende
og opfordre til et parti skak og uddele
løbesedler med reklame for vor klub og vore
arrangementer. Hvis du vil være sikker på at
huske det, så noter venligst tidspunktet med
det samme: lørdag den 25. august fra kl. 10-
14.



VINTERTURNERINGEN 1989/90

Efter et vellykket eksperiment i sidste sæson
fortsatte vi med det hårde vt-program. En
kandidatklasse blev opbygget efter samme mønster
som Mesterskabsklassen og med de netop vedtagne
ændringer fra generalforsamlingen omkring opdeling
af Almenklassen i to efterfølgende turneringer, har
vinterturneringen vil nået sin endelige form. Den
starter vi så straks med at bryde i den
efterfølgende jubilæumssæson, hvor andre
aktiviteter nødvendiggør en kortere
vinterturnering.

Mesterskabsklassen 1989/90

Pl. Navn 1 2 3 4 5 6 7 8 Ialt

1 Eivind Einersen 11 11 1½ 1½ l. l. 1½ ½1 1½ 10½22

2 Gunnar West H. 00 11 ½1 10 ½1 ½1 10 11 8½

3 Stefan Å. Hansen ½O O½ 11 11 ½O Ol 11 01 7½

4 søren B. Petersen ½O 10 00 11 1½ ½O 1½ ½1 6½

5 Benny R. Petersen !! O½ 1½ ½O 11 l. l. 10 ½O 622 22

6 Morten M. Hansen ½O O½ Ol 1½ l. l. 11 O½ l. l. 622 22

7 Lars M. Pedersen O½ 10 00 ½O 10 ½1 li ½1 6

8 Bent Wiberg ½O 00 01 O½ 1½ l. l. O½ li 522

Mesterskabsklassen 1989/90 adskilte sig ikke
væsentlig fra sæsonen før. En hurtig konklusion er,
at Stefan og Morten byttede plads og ellers var der
kun tale om småjusteringer. Klassen blev styrket
ved at Gunnar og Bent erstattede Vonne og Bjarne,
men umiddelbart mener jeg, at spillekvaliteten var
ringere end i sidste sæson. Det virkede, som om
betænkningstiden fik større indflydelse på
resultaterne; måske var mange sig betænkningstiden
mere bevidst i overgangsåret. Imidlertid spillede
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vi uden tvivl bedre i holdturneringen, specielt i
de sidste runder og i tidnøden var vi overlegne,
hvilket kan tillægges vinterturneringen.
Eivind vandt fortjent og overlegent. Men indsatsen
var dårligere end sæsonen før. "Djævelen", som
nogle konkurrenter kalder ham, virkede lidt doven
og knap så ærgerrig, og han var sågar i tabsfare
undervejs! Han sætter imidlertid ingen dumme points
overstyr og hans viden om åbningsspillet indgyder
respekt (frygt?!). Men han kan få svært ved at lave
hattrick, hvis han ikke genvinder energien.
Gunnar skuffede. Spillet var ujævnt og han havde
tendens til at overanstrenge sine brikker. Bedst
illustrert mod søren, hvor han tilsyneladende
mente, at en løber i hans hænder var ligesågod som
et tårn i sørens. En anden svaghed (i denne
sæson??) var behandlingen af tårnslutspillet. 3-4
partier gav hver et halvt for lidt, når han med 1-2
merbønder ikke kunne afgøre. Problemet kan
formuleres i een sætning (kilde: Morten lettere
omskrevet):"Gunnar spiller på kongeangreb selv i
bondeslutspillet." Det skal dog tilføjes, at Gunnar
selvfølgelig spillede brillant og iderigt i en
række partier, der retfærdiggjorde 2. pladsen. I
næste sæson kan han krybe helt til tops!
Stefan havde orkanagtig medvind i starten og
spillede efter min overbevisning ikke så godt som
tidligere år, men pointsene strømmede ind. Senere
virkede han ukoncentreret, hvilket kostede 2.
pladsen. Stefanismen kan tilsynelådende ikke holde
en hel turnering; i sidste sæson var starten
katastrofal og slutningen god. Skal en lignende
placering præteres i næste sæson må koncentrationen
sættes op, så indsatsen bliver mindre ujævn.
søren var for andet år i træk den største
skuffelse. I koordinerede turneringer samt til dels
i holdturneringen fejrer hans praktiske skak
(krydret med en fornem slutspilteknik) triumfer,
men blandt andre praktikere indgyder han på ingen
måde respekt, imodsætning til f.eks. "teknikeren"
Eivind. Betænkningstiden indbyder selvfølgelig
ingenlunde til slutspil, men den undskyldning er
ikke rigtig god, for han kan ikke påberåde sig
uheld. Selvfølgelig var der et par overflødige
tab, men et tilsvarende antal gik den anden vej.

9



Men i næste sæson .....
Benny sikrede sig på korrektion den vigtige 5.
plads, hvilket var såre fortjent. Spillet var
yderst ujævnt; gode præstationer afløstes af
dårlige ofte indenfor samme parti. Tiden var et
evigt problemogsålænge tidsforbruget er så stort,
kan han ikke forvente bedre placeringer. Mange
points mistedes i tidnøden, men når det er kronisk
kan det næppe kaldes uheld.
Morten brillerede i sidste sæson, men i denne måtte
han vente til 14. runde før 1. sejr kom i hus! Som
en tidligere herboende vesttysker har udtalt er det
de små marginaler, der afgør hver kamp og da
medvinden fra sidste sæson ophørte, blev resultatet
vel under Mortens egen forventning. Også han
bruger al for meget tid og partierne mellem Morten
og Benny blev egentlig meget symbolske for deres
indsats. To partier på et ganske højt plan blev
begge Ødelagt to gange. Ved første tidskontrol
samt i den sidste, hvor vingerne hang betænkelig
nær afgrunden. Jeg tror, at Morten påny vil blande
sig højere oppe, hvis han får spillet nogle
koordinerede turneringer ved siden af.
Lars spil er blevet gennemskuet af de øvrige og da
spillet i øjeblikket ikke udvikler sig, og han til
stadighed er svag med de sorte og i defensiven,
rækker det ikke mere end til en bundplacering, som
kan resultere i nedrykning. Det vil være tragisk
for ham, for kun ved skrap modstand bliver man
bedre og det vil Kandidatklassen ikke byde på for
Lars. Lars påberåder sig uheld, men jeg er ikke
ganske enig, ligesåmeget gik den rigtige vej for
ham.
Bent var udset til prligelknabe og havde al for stor
respekt og for stort tidsforbrug i starten, men i
anden halvdel scorede han fuldt fortjent 4 af 7! Og
flere af de halve var i stillinger, hvor han
ihvertfald ikke stod næstbedst. Yderst solidt og
sundt spil blev hans adelsmærke og den hårde
træning gav også resuitat i holdturneringen.
Ærgerligt at han må forlade klassen efter blot en
sæson. Men mon ikke Bent vender hurtigt og
frygteligt tilbage.
I den kommende sæson bliver det spændende at se, om
den mere naturlige betænkningstid, vi vender
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tilbage til i denne klasse ( 2 timer til 40 træk,
(derefter hængeparti) 1 time til de nsæte 20 og½
time til resten) vil gøre spillet bedre og give
andre resultater. Især søren må der jo stilles
visse forventninger til.
Tilsidst lige et hjertesuk. Undertegnede og sikkert
andre er trætte af at høre på enkelte af
deltagernes dårlige undskyldninger (Bent Larsen har
ikke levet forgæves!!): "Jeg har for meget om
ørerne" (men åbenbart ikke mellem); "Jeg er begyndt
at arbejde"; "Jeg læser til eksamen" etc. Flere af
de øvrige deltagere har hele tiden arbejde (endda
overarbejde), måske aftenskole og dertil familie at
tage hensyn til. Ingen af os er fuldtids
proffessionelle, så hvorfor ikke lade resultaterne
tale for sig selv. Tak!

Indførelse af Kandidatklassen gav uden tvivl en
højnelse af standarden i spillet for de næstbedste.
Jævnbyrdigheden var det så som så med, for to mand
terroriserede totalt klassen. Desværre har jeg
ikke haft tid til at følge med i ret mange partier,
så store dele af referatet bygger på rygter, 2.
håndsviden og fornemmelser.

Kandidatklassen 1989/90

Pl. Navn 1 2 3 4 5 6 7 8 Ialt

1 Dimon Pedersen 11 11 1½ ½1 11 1½ 11 ½1 12

2 Niels Rendlev 00 11 1½ 11 11 1½ 11 11 11

3 Erik Von Essen ½O ½O 11 10 11 11 l½ 1½ 822

4 søren Juul s. O½ 00 10 11 11 11 10 11 7½22

5 Jørgen Holst: 00 00 00 11
11

11 11 11 622 22

6 Bo Blangstrup ½O ½O 11 00 11 11 01 l½ 5½22 22

7 Sten Bauers 00 00 ½O 10 00 01 11 11 4½

8 Bjarne Andreasen O½ 00 ½O 00 00 ½O 00 11 l½
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Dimon var en af forhåndsfavoritterne, men sejren
var meget, meget overbevisende. Hans spil er
taktisk præget, men samtidig yderst sundt. Der var
flere lyn-sejre imellem og på intet tidspunkt var
han i alvorlige vanskeligheder. Det bliver
spændende, at se Dimon i mesterskabsklassen.
Niller var efter et par svage sæsoner overraskende
koncentreret. Spillet var oppe på det niveau, han
praktiserede for år tilbage, blandt andet som
topscorer på vort 1. hold. Giftigt har hans spil
altid været, men de usunde tendenser var lagt på
hylden; men hvorfor f ..... skulle han spille så
dårligt i holdkampene? Niller er ikke særlig
indstillet på at spille i Kandidatklassen i den
kommende sæson, men det er en forkert indstilling.
Hvis den stærkeste føler sig for stærk, bliver der
tilsidst ingen turnering ud af det! Desuden vil der
komme mindst en nedrykker fra Mesterskabsklassen og
hvem ved måske tilgang af "passive" eller spillere
udefra.
Vonne måtte til at anskue spillet på en
anden måde. Efter at han de sidste 20-30 år altid
havde været tilfreds med remis, måtte han frem på
banen og spille på gevinst. Det lykkedes ganske
godt, men positionelt er han så god en spiller, at
resultatet alligevel må kaldes skuffende. Lad os
håbe, at Vonne vil blive og bevise, at han kan
spille sig tilbage i Mesterskabsklassen. Der er
ikke langt fra Roskilde til Vanløse og der er
f.eks. længere fra Helsingør til Vanløse!
søren spillede som vanlig pænt. Og "pænt" er netop
hans svaghed; aggressive modstandere får ofte held
med sine overfald. Men sørens ambititioner når vel
ikke højere end til Kandidatklassen; med større
aktivitetsniveau kunne han sikkert nå længere.
Dr. prim. Holst kan ikke koncentrere sig om
"småfisk", men vil have større udfordringer. Men
sålænge udbyttet ikke er større mod de næstbedste
får han simpelthen ikke chancen mod de, som han
gerne vil knægte. Gode præstationer blev afløst af
mindre gode.
Bo synes i stadig fremgang, hvilket har givet
flotte resultater i holdkampene, men mærkeligt nok
ikke fremgangsrige reusltater i koordine-rede
turneringer. I vinterturneringen kæmpede han godt
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trods overmatching i flere tilfælde. Men
indimellem er der unægteligt nogle "flop". Den
hårde træning vil imidlertid give yderligere effekt
på sigt og 6. pladsen og pointstallet er vel ganske
tilfredsstillende. Det kan måske blive endnu mere
i den kommende sæson.
Stens spil er stort anlagt og med et stort
tidsforbrug til følge. Hans spil må til tider
kaldes mystisk, men måske er det os andre, der ikke
forstår det. Resultatet må kaldes hæderligt, men
han må finde sig i at ligge
på grænsen mellem Kandidat- og Almenklassen.
Bjarnes indsats i turneringen og især på det
organisatoriske område er blevet kommenteret i
andre forsamlinger. Uanset hvad der sker i hans
privatliv (underliv?), kan man forlange, at man
idet mindste melder fra/afbud. De partier han
spillede var langt fra den standard, han har vist i
de senere år. Hvis vi ser ham igen, må han
indstille sig på at starte forfra i Almenklassen.

Klassen afvikledes uden mislyde bortset
fra Bjarnes udfald. Kandidatklassen er kommet for
at blive.

Almenklassen blev påny delvist spoleret ved mange
frafald, nye deltagere og nye frafald samt en del
partier afgjort uden kamp. Med en klasse.på i snit
20 deltagere og 12 runder får man uden fundet de 2-
3 bedste, men derudover kan tilfældigheder afgøre
meget. Konsekvensen af dette tilbagevendende
problem er taget og forhåbentlig løst ved det nye
reglement for Almenklassen, der opdeler turneringen
i en forrunde og en finalerunde.
(se resultattavle næste side)
Det blev til en drabelig kamp om 1. pladsen mellem
Erling og Kjell. Jeg tror det ene års rutine og
erfaring, som Erling har opnået blev afgørende.
Erling er imponerende stabil og solidt spillende.
Forståelsen for spillet er i stadig udvikling, men
om det forslår i Kandidatklassen er nok tvivlsomt.
Men ihærdig træning og deltagelse i koordinerede
turneringer vil kunne hjælpe godt på vej. Kjell
blev en ligeså fortjent nr. 2. Han er et uslebent
naturtalent, som med noget instruktion vil kunne
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Almenklassen 1989/90

Pl.
1.
2.
3.
4.
~.
6.
7.
8.
9 .
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Navn
Erling Madsen
Kjell Suadicani
Henrik Pedersen
Svend Egenæs
A. Barkhuus
Helge Jørgensen
Bjørn Skovgaard
Jesper Holm
Børge Gyldholm
Clausen-Frederiksen
Ebbe Ask
Finn Hansen
Leif Nyward
Kurt Andersen
Tom Larsen
Meik BØrner

Points
10
9½
9
9
7½
7
7
6
6
6
6
6
6
5
4
4

udvikle sig hastigt. Derfor vil jeg anbefale ham at
møde op og høre på søren/Morten/Eivinds guldkorn,
som spredes ud fra kl. 18.45 på størstedelen af
onsdagene også i næste sæson. Da der måske bliver
ekstraordinært frfals i Kandidatklassen, kan der
blive en plads ledig, som Kjell så vil "kandidere"
til. Henriks kompromisløse spil bringer glæder, men
også en del skuffelser. Typisk opnår han fordel mod
Erling, men dernæst preller hans hidsige angreb af.
Når Henrik lærer at styre sit stort anlagte og
fantasifulde spil, vil der ligge mange points og
vente. Svend burde selvfølgelig være endt helt i
top, men ind imellem var der nogle gevaldige kiks.
Skakforståelsen er stor og alderen trykker ikke nær
så meget, som han selv mener. En anden af de
rutinerede herrer, Barkhuus, kan også gøre det
bedre, men kaffebrygning og lign. skal også passes.
Ambitionerne mangler yel også, men præstationerne
er til tider fortræffelige. Efter et par
skuffelser, kom Helge igen, men hvis spillet skal
udvikle sig yderligere er det nødvendigt med nye
træningspartnere, men hyggen er sikkert vigtigere?
Bjørn trådte meget sent ind i turneringen og de 7
points er ikke det rette billede af hans styrke;
ham vil vi se helt i top i den kommende sæson.
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Jesper kan næppe heller være tilfreds med sit
udbytte. Spillet er pænt, men der mangler lidt
giftighed. Gyldholm kunne ikke gentage sidste
sæsons bedrifter. Der skal større udfordringer til,
før han kan glemme sine kedelige pligter. Clausen
må betegnes som den største skuffelse. Uret er
imidlertid en hård modspiller, men alligevel tror
jeg en topplacering vil være at vente i den
kommende sæson. Ebbe, Finn og Leif må finde sig i
at få prædikatet "hyggespillere". Det medfører ofte
livlige og sjove partier, men pointsudbyttet står
ikke altid mål med dette. Kurts arbejde forhindrer
ham i at gennemføre en hel turnering, men det synes
som om han får mere og mere arbejde! Kom han oftere
vil en langt bedre placering kunne opnås. Jeg tror,
at Kurt m.fl. vil hilse den nye turneringsform
velkommen og udnytte det til en mere stabil
indsats. Tom og Meik var med for at lære og
fremgangen er allerede tydelig; men hvis de vil
dygtiggøre sig yderligere må skakken prioriteres
højere!
Alle prøvede at vinde et parti, hvilket i sig selv
er glædeligt. Alt for mange trådte ud midt i

" turneringen og de fortjener ikke at blive nævnt
her, hvorfor vi vil forbigå dem i tavshed.

Til slut vil jeg takke alle de som gennemførte og
samtidig love at turneringstilrettelægningen vil
blive strammet op i den kommende sæson, således at
forvirring omkring hvem man skal møde undgås.

Benny

3. division gr. 2 ( !) foreligger allerede nu.
Vi møder i rækkefølge: Nysted hjemme, Køge
ude, Greve hjemme, Haslev ude, Roskilde II
hjemme, Odysseus ude og endelig Slagelse i
Køge, hvor sidste runde foregår samlet. For
vore øverste brædder kan det betyde møder med
GM og IM'ere!!
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Indbydelse til VS-Open 1990

Hermed indbydes til turneringen VS-Open 1990.
Turneringen spilles den 5.- og 12. september med
start kl. 19.45.
Turneringen spilles efter Monradssystemet over 6
runder med 3 runder pr. aften.
Betænkningstiden er 20 minutter pr. spiller pr.
parti. Indskud kr. 20.
Deltagere i vinterturneringens Mesterskabs- og
Kandidatklasse kan deltage, men vil blive
registreret for 2 afbud (ud af 7 mulige i sæsonen).
Meld dig til allerede i aften eller senest på
første spilledag den 5. september kl. 19.30.
Tilmelding kan ske på tavlen i klubben eller til
Gyldholm (31) 74 35 21.
Turneringen vil være GRATIS for ikke-medlemmer, så
tag endelig en af dine meget få venner med.

P.b.v. Benny

ltJ
'3 f 9'6 ~o Y8

Vinterturnering: Morten, 31 74 77 76 ltJ
Fribonden udgives af Vanløse Skakklub, som spiller
hver onsdag kl. 19,45 i lokalerne i Menighedshuset,
Alekistevej 156, ved Vanløse Kirke.

Formand Benny Petersen
Kasserer Børge Gyldholm
Redaktion Hans Nielsen

Steen Schousboe
Klubbens giro

42 22 26 37
31 74 35 21
31 57 54 88
31 71 74 97
6 47 84 33


