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STORT SENSOMMER-PROGRAM I KLUBBEN

Sommerens Grand Prix turnering er i fuld gang
i Vanløse Skakklub med solitærskak, lynskak
med tidsforbrug efter spillestyrke osv. Den
slutter 11. august, og også i denne turnering
vil præmierne være levende planter fra Grønne
Hjem ved Damhussøen.

Onsdag den 18. august vil der blive arrangeret
foredrag og simultanskak med årets klubmester
Eivind Einersen. Der er gratis adgang.

Lørdag den 28. august arrangeres Skakkens Dag.
Det foregår traditionen tro altid på et of
fentlig sted midt i Vanløse, i år på Vanløse
station kl. 10 - uanset hvilket vejr det bli
ver. Alle Vanløse-borgere er her velkomne til
at prøve kræfter med skakklubbens st9re og små
mestre ved brædtet, hvadenten man er på vej ud
at købe ind til Weekenden, eller kommer lidt
sent hjem fra fredagens bytur.

Onsdagene 1. og 8. september arrangeres den
årlige turnering VS-Open, der spilles for alle
interesserede over 6 runder, 3 runder begge
aftener. Det er sædvanligvis ved denne lejlig
hed at nye medlemmer får markeret sig som op
takt til den kommende vinterturnering.

Og hold så fast: onsdag den 15. september
arrangeres sensationelt et møde og
simultanskak med den svensk-danske stormester
Jonny Hector i menighedsrådssalen. Nærmere
herom, og oplysninger om tilmelding (til Erik
Johansen) til dette arrangement vil blive

at senere.



G E N E R A L F O R S A M L I N G E N

Halvdelen af klubbens medlemmer, helt præcist 26 var til
stede. Flot, synes jeg, og flere end normalt til denne fest
lige begivenhed. De blev vidner til en strålende nyskabelse,
idet vor sponsor nærmest donerede en filial af butikken! -
Mere herom efterfølgende under titlen Grøn årsafslutning i
VS ved Jens Blackmar.
Uden for den annoncerede dagsorden, som rigtigt bemærket af

dirigenten, blev dirigenten valgt. Og sædvanen tro Eigil
Pontoppidan, tilforn Peddersen. Tidligere (dette som infor
mation til nyere medlemmer) har vi blandt andre set Leif
Jensen, denne herlige sybarit, på posten. E!n noget anden
støbning, men menneskekender også han. For dirigentposten er
en krævende post - skulle det vise sig, også denne gang.
Hvis man vil følge med i klubbens historie, skal man bare

være vågen de 2o minutter, Eivind oplæser protokollen fra
sidste GF. Alt er med ned til den mindste prut.
Formandens beretning bar naturligvis præg af det store ak

tivitetsniveau og ditto engagement mange af klubbens medlem
mer lægger for dagen. VS er en klub med fremtid i.
Den obligatoriske præmieuddeling blev et orgie, således at

forstå, at de kontante beløb i små kuverter, som tidligere
endd~ ved uddelingen risikeredes inddraget af kassereren til
opfyldelse af kontingentmæssige forpligtelser, nu var kon
verteret til planter i store formater. Læs videre om den
grønne årsafslutning.
Bemærkes skal kun her den meget fortjente hyldest til vores

fuldt rekonstituerede finessemager Gunnar West i form af
udnævnelsen til årets spiller. En rigtig skakspiller, en
elsker af spillet. Ham kunne mange af os lære af.
Og så kunne formanden ellers meddele, at han gik af. Den

korte regeringsperiode til trods har Søren gjort det over
bevisende, stort set ligesom når han spiller skak.
Af regnskabet, hvortil der var en mindre rettelse i forhold

til det i fb's majnr. udsendte, fremgik det lysende klart,
at klubben baserer sig økonomisk på ølsalget og dermed direk
te på medlemmernes tørst. Det er glimrende, et sundhedstegn.
Måske vi kunne overveje at få De forenede Bryggerier som
reservesponsor.
Som afløser for Søren valgtes til ny formand Knud Larsen,

karismatiske Knud, med akklamation. Et godt valg. Så må vi
se, om også han vil spille venskabskamp mod Albertslund.
Ny mand i bestyrelsen Jørgen Hansen.
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Erik Johansen og Bendt Wiberg blev suppleanter, mens Sten
Bauers supplerer Søren Juul som revisor.
Så langt så godt. Og dermed videre til sangkonkurrencen,

idet vi behændigt udelader omtale af sagsbehandlingen af his
toriens halvtredeindnyvende forslag til vinterturnerings
form.
To forslag var indkomne, og efter behørig introduktion blev

de holdt over dåben. Den første går på melodien fra Der er
et yndigt land og blev fremført af forfatteren Kian med støt
te fra kassereren:

Der er en yndig klub,
det står med brede brikker.
Det er et dejligt sted, selv hvis man ser med lup.
Vanløse er vor by, og her har vi hjemme.
Syng stolt, hver en stemme,
skak kan vi ikke glemme.

Her går det rigtig godt,
for her finder folk sammen.
Her har vi sammenhold og klarer stort og småt.
Vor kampånd altid gløde, selv hvis fjenden døde,
men vi er søde, og går
fremtiden trygt i møde,

og Vanløse skal bestå,
så længe skakken spejler
sin top i bølgen blå, sin top i bølgen blå.

Og den næste af den nyslåede formand:

TAG EJ DEN REMIS! (mel.: Marken er mejet ••. )

Vanløse Skakklub er ikke for matten,
men det kan jo ske, Curt Hansen kommer på visit.
Så må vi håbe, han falder til patten
og ifald han gør det, er brættet atter frit.
/: Gør nu bonden fri!
Tag ej den remis!
Vi har sejrsviljen, venner, sort såvel som hvidt! :/

Efter råd fra forfatteren skal den synges til alle der mod
tager den fredelige remis!
Som bemærket efter at forsamlingen var faldet lidt ned på

jorden, er bestyrelsen ikke forpligtet til at udnævne hver
ken den ene eller den anden til officiel klubsang. Måske
fremtiden bringer flere bud. HN



Kommentarer til generalforsamlingen

Der opstod en del polemik omkring punktet Regnskab
og budgetaflæggelse på Generalforsamlingen, og jeg må
vel betragtes som den skyldige, da jeg uforsigtigt
spurgte efter et budget.
Nogle synes måske, at det var en ren provokation, men
jeg håber at de fleste ved nærmere eftertanke har
opfattet alvoren af et manglende budget.
Rent principielt kan en bestyrelse ikke arbejde uden et
budget; det afgrænser nemlig rammerne for deres
arbejde. Og faktisk burde budgetafvigelser være det man
focuserede på, når regnskabet blev gennemgået, især når
det offentliggøres så sent. Det viser nemlig, på hvilke
områder bestyrelsen har foretaget en anden disponering
eller har iværksat nye aktiviteter.
Lad os tage et par eksempler:

Vi kan ikke afregnskabsaflæggelsen se, hvilken værdi
vort sponsorship har, da topscorer- og
vintertumeringspræmier jo ikke fremgår afregnskabet,
men det burde være fremgået afbudgettet (eller måske
afsidste års tal)!

Bræt- og Brildndkøbet tror jeg alle er gladefor, men
faktisk er det så stor en (ubudgetteret) post på
regnskabet (1/3 afkontingentindtægten!), at det burde
være taget op i et passende medlemsforum. Det er ikke
sikkert, at bestyrelsen får ligeså stor ros næste gang,
man investerer!

Turen til Bornholm virker utrolig dyr, men kunne næppe
væreforudset ved budgetlægningen (faktisk tror jeg, at
vi kunne have solgt 4-4 resultatet til Rønnefor under det
halve!!). Men det burde være muligt at få. en
størrelsesorden afdet tilskud vi kanforvente fra DSU.



Og måske burde beløbet dokumenteres/specificeres (er
det mad og drikke, transport, lommepenge eller hva ').
Der sidder måske medlemmer, derføler/tror at deres
kontingent går tilforkerte ting, men som ikke tør sige
det!

Efter ædegilderne i sidste sæson forbigåes det næsten i
stilhed, at Eivind og Søren lavede et kæmpearbejde med
holdafslutningen; det havde man kunne sætte pris på,
hvis budgettetfor sæsonen havde tydeliggjort det.

Det er ovenstående poster bestyrelsen skal stå til
regnskab for/roses for. Og det er faktisk rigtig mange
penge vi snakker oml To af disse ekstraordinære poster
er alene over kr. 15.000! Tænk hvis det havde været et
underskud, så kunne det nok være, at der var blevet
anderledes opmærksomhed om regnskabet/budgettet.

I generalforsamlingspunktet indeholdes tillige
fastlæggelse af kontingentet. Hvordan kan forsamlingen
incl. bestyrelsen tage stilling til det, når man ikke aner
hvilket resultat der forventes. Får vi et dundrende
underskud i næste sæson, burde kontingentet hæves,
ligesom et stort overskud kunne resultere i forslag til
nogle ekstraordinære aktiviteter eller sågar en
kontingentnedsættelse (det kunne måske lokke nye
medlemmer til eller forhindre udmeldelser, hvilket jeg
dog ikke selv tror på).

Trods ovenstående argumenter kan man selvfølgelig til
nød acceptere det manglende budget, såfremt bestyrelsen
beklagede miseren og at det ville blive fremlagt til
medlemmerne i næstkommende FRIBONDEN. I såfald
fik en eventuel kværulant ihvertfald chancen for at
indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvis
han kunne samle underskrifter til det.
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Personligt synes jeg først, at det bliver rigtig pinligt, når
bestyrelsesmedlemmer forsøger at finde paragraffer mv.
i lovene for at bevise sin uskyldighed eller når man i
hast på en serviet opstiller et budget og fremlægger det
til godkendelse!! Det står heller ikke nedfældet i lovene,
at der skal være en juleafslutning eller at der skal
uddeles topscorerpræmier i holdturneringen, men det
ville nok skuffe en og anden, hvis disse punkter
sløjfedes under henvisning til lovene.

I øjeblikket går det flot økonomisk takket være
kaffe/øl/vand (læs: Barkhuus). Dette bør dog ikke blive
en sovepude og herfra opfordres til at fremlægge
skriftlige og pålidelige budgetter, og ønsket om en
regnskabsopstilling, der sammenligner med budgettet,
især når der som i år er så store afvigelser! Og forøvrigt
så glæder det mig, at "servietbudgettet" tilsyneladende
fremviste et overskud på op til kr. 15.000; lad os alle
overveje hvad vi skal stille op med alle de penge!
'
Sluttelig vil jeg pointere, at hverken dette indlæg eller
generalforsamlingskommentarerne er en hetz mod vor
fremragende, påpasselige kasserer, der er blevet en
værdig efterfølger for Guldholm. At jeg ikke i
øjeblikket beklæder en bestyrelsespost svækker
imidlertid ikke min interesse for Vanløse Skakklubs ve
og vel og i den ånd er dette fremført (måske for
yderligere kommentarer).

Det er også i denne ånd, at jeg, under visse betingelser,
vil tilbyde min assistance til øl/vand indkøb, hvis ikke
andre allerede har søgt pladsen!!

6
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VESTVOLDHOLDTURNERINGEN 1993

Begivenheden fandt i år sted i Glostrup og vi
stillede op med fire hold a 4 mand, hvilket er
flot.
Arrangementet forløb stort set udmærket,dog var
stolene i et af rummene den første aften af en
sådan beskaffenhed ("lækre konference-møbler"),
at jeg måtte vælge,om jeg skulle sidde på en sam
menrullet jakke eller min styrthjelm for at kunne
se brikkerne ovenfra!
Bortset fra den normale hektiske stemning omkring
hurtigskakturneringer var der kun få episoder.
Jeg var selv indblandet i den ene: i næstsidste
runde mødte vi Albertslund I, med hvem vi kæmpede
om i.pladsen (vi havde lige mange points). I gen
sidig heftig tidnød skulle jeg omsætte enge
vinststilling til 1 point, hvilket viste sig
svært.Et par sekunder før tid laver min modstan
der så et ulovligt træk (slår en dækket bonde med
kongen), hvorefter jeg råber "Ulovligt træk - jeg
ska' ha' 1 minut!" griber uret mens min modstan
der deklarerer,at jeg har tabt på tid! Vi stoppe
de herefter spillet, da han ville falde på tid
umiddelbart efter, at uret blev sat i gang igen.
I 15-20 min. stod jeg opført som vinder af par
tiet og dermed også matchvinder, men netop som
sidste runde skulle i gang fandt turneringsled
eren (TL) ud af, at han ikke havde fundet ud af
noget alligevel. Deres klage, som jeg af nemheds
grunde vil kalde en Albert (=en klage for klagens
skyld) havde sået tvivl hos TL.Partiet blev for
handlet remis, hvorefter sidste runde startede
med pointlighed mellem VS og Albertslund. Begge
hold vandt 4-0 i sidste match. Efter at have
regnet korrektion 3-4 gange stod VS og Alberts
lund helt lige i følge TL, og han foreslog lyn i
en omkamp. Men Benny var heldigvis(!?) gået, så
vi ikke kunne stille fuldt hold. En Albert lød i
baggrunden: de krævede, at vi stillede med en
reserve,ellers måtte de være vindere. Vi nægtede.
Endnu en Albert: s~ måtte de være vindere, da de



havde vundet på 1. bræt i indbyrdes kamp. Det slog
pludselig TL,at korrektionsberegningen kunne være
forkert og sandelig: VS blev erklæret vindere på
at have mødt nogen bedre hold. Endnu en Albert:
modstanderne var fastlagt fra starten,og de værg
rede sig ved at tro, at de kunne tabe på målfoto
fordi deres 2. hold var stærkere end vores 2. hold!
Men derved blev det:

vs I hjemførte 1.præmien i form af et tårnur,
~ens vs II blev nr. 2 i deres gruppe og således
også vandt præmie (et lille skakur).

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Jørgen N.

Erling

Steen B.

Kjell

1

1

0

\
0

1

0

1

0

0

0

1

0

1

0

1

1

1

(3.holdet)1 1 ~ 0 0 0

= 6 MP, 12 brætpts.

Jeg så ikke nok til at analysere hver enkel spil
lers præstationer, men det jeg overværede gav mig
indtryk af, at det der med at skulle trække hur
tigere end normalt ikke bekom ret mange af vores
spillere vel. Men jeg så da, hvordan Jens Winde
leff fik skovlen under Jørgen N. i sidste runde.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Bjørn 1 1 0 - - - (4.holdet)

Kian 0 1 0 0 0 0

Barkhuus 0 0 0 0 0 0

Nicolai 0 0 1 0 0 0

Jens W.(l.bræt) 0 0 1

= 1 MP, 5 brætpts. ~



Samme kommentar som for 3.holdet, men her var den
beskedne pointhøst et resultat af stærk modstand,
manglende erfaring i at trække hurtigt, samt den
irriterende kendsgering, at bare et dårligt træk
( før modstanderen laver et! ) ofte er nok til at
smide stillingen væk. Både Kian og Nicolai vil få
gavn af at deltage i disse turneringer fremover,
og Barkhuus er jo ligeglad med,om han skulle tabe
på tid eller ej - han vil bare spille skak. En
prisværdig indstilling!

Morten

Om løst og fast.

To af vore hold i klubturneringen 1992/93 er
rykket ned i lavere klasse, og det kan man godt
gå og blive rigtig trist til mode over; så speku
lerer man dybt og grundigt på hvad årsagen kan
være, for så sløje er vi da ikke. - Måske er det
himmelens straf fordi nogle af os af og til har
blæret os lidt af hvilke helvedes karle vi i grun
den er? Hovmod står jo for fald, eller som salig
Peder Syv så rammende udtrykte det: Ej fjærter
mus som hest uden at røv revner. - Lader os for
en sikkerheds skyld fremtidig være mere ydmyge.

Der indtræffer da heldigvis også nu og da mere
opbyggelige begivenheder, for eksempel fejrede
vor ædle dronning nylig sin 53 års fødselsdag og
lod i den anledning sin nåde i form af en mild
og velgørende regn af ridderkors overrisle diver
se ambassadører, kammerjægermestre og andet godt
folk af de højere rangklasser. Da jeg som bekendt
er af en rigtig skidt karakter, kom jeg uvilkår
ligt til at tænke på en ligesindet, P.A.Heiberg,
der i sit digt Indtoget formulerede de bevingede,
evigt gyldige ord

ordener hænger man på idioter,
stjerner og bånd man kun adelen gi'er •••

osv; på det område har forholdene altså ikke ænd
ret sig væsentligt i de 200 år, der siden er gået.
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Jeg kender faktisk kun et enkelt eksempel på, at
et menneske på grund af udmærkede personlige kva
liteter ijller indsats er blevet hædret med sådan
en dims, idet vedkommende nemlig kunne rokke med
ørerne, og det er da også al ære værd.

I ~nledning af den majestætiske fødselsdag kan
fotog~af Klaus Møller nu kalde sig Kongelig Hof
fotograf, idet prædikatet er frataget fotograf
Elfelt, angiveligt på grund af ægteskabelige
skærmydsler. Det forlyder, at dragen derhjemme
har stukket ham et prima blåt øje, med ret til at
bære samme. Sådan et pynter ikke på samme måde
som et ridderkors.

Og så har Ekstrabladets forlag barslet med et
litterært mesterværk ~ed titelen Onani; der re
klameres med "en nydelsesfuld og naturlig måde
at leve med sig selv på", pris kun 99 kroner. En
slags Do it yourself og i hvert fald en billig
måde at lære en god, gammel håndtering på, som
altid vil bestå, og vel at mærke lære den rigtigt
der mangler nu kun svendeprøve med tilhørende di
plom eller autoriseret afgangseksamen, men det
kommer vel.

En af de første dage sker der noget helt afgø
rende, der vil få lige så stor betydning for os
allesammen, som dengang da Niels Ebbesen vog den
kulrede greve. Den 18.maj, altså på tirsdag, går
vi til maST~IKafstemning, og lad det blive et
fuldttonende, brølende, tænderskærende JA, der
kan få verden til at skælve i sin grundvold. Hele
EF venter på o a s mafiaen står parat til at inve
stere kolossale. kapitaler~ dansk erhvervsliv,
der venter os et økonomisk opsving, som vi ikke
har oplevet magen til siden syndfloden, det vil
være slut med arbejdsløsheden, for der bliver
brug for alle ledige hænder nede i Bruxelles,
hvor et utal af vigtige opgaver venter på at bli
ve løst; EF er ikke kun røde pølser og skæve agur
ker. - Men alt afhænger af et JA, og hvis det,
hvad \\orherre forbyde, skulle blive nej, ryger vi
omgående og lige direkte ad helvede til. Derfor,
kære venner, tænk jer om, tænk på de ufødte slæg
ter, gør jeres pligt, alle mand af hus den 18.rnaj.

Børge G.
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NYE NAVNE PA VEJ
- om almenklassens ~inalegruppe A

Det var nye bekendtskaber i klubben, der lagde
beslag opmærksomheden i finalegruppe A. Dels
Niels Edoo, der allerede havde vist tænder og
stigende styrke i forrunden, og dels ikke
mindst den helt nye mand, Per Lykke. med en
fortid i Skolernes Skakklub i Arhus. Og spæn
dende blev det skam, for der var ingen af de
gamle ho'der, der var indstillet pa bare at
forære oprykningen væk. Det særlige moment i
denne gruppe Aer jo, at man ma regne med. at
der kun er en plads at slas om.

Allerede første runde bød pa et opgør. som
skulle vise sig at være af stor betydning. Per
mødte undertegnede, og debutkampen for den
nyeste Vanløse-mand havde fortjent et helt
point. Men i den sidste vanvittige tidnød fik
jeg omsider modspil og tog remis med evig skak
i respekt for situation og ur - og oversa sa
til gengæld at kunne sætte mat i 2 træk! -
Næste runde gik det løs mellem Per og Niels.
Per havde ogsa godt fat denne gang, men fik
slet ikke udnyttet sin solide angrebsopstil
ling og tabte. Manglende kamptræning betød
abenbart manglende punch i næverne. - I de
følgende runder blev det sa Niels' tur til at
løbe ind i dyre pointtab, først til altid far
lige Henrik og siden til mig (se nedenfor).

Et blik papa turneringens slutstilling viser,
at 3 spillere kom pænt foran de øvrige, men
sadan sa det slet ikke ud midtvejs. Per og
Niels havde sat til, og næsten alle de øvrige
sa ud til at have en mulighed for at snakke
med. Overskueligheden blev ikke bedre af. at
manglende partier hobede sig op runde for run
de. Men som turneringen skred frem snuppede
Per og Niels et-tal efter et-tal i sikker
stil. og jeg, gøede hunden, matte halse efter
for ikke at overlade det hele til de to nye.
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Bortset fra Karl Jørgensen, der forlod klassen
i vanære og uden forklaring efter de første
nuller, er der ros til alle de øvrige. Der
blev spillet og slåsset efter bedste evne.
Kjell fik for det meste godt greb om sine gode
spiloplæg. Sten virkede mere determineret end
set længe og fik udnyttet sin drilske og
opfindsomme stil. Henrik, som allerede nævnt,
skabte ravage med sit contraspil. der blev
mest giftigt, når modstanderen troede ham død
og begravet. Og endelig Jørgen, som nok mang
lede for meget af sin bornholmske gnist denne
gang og i hvert fald skuffede undertegnede.
Men farlig var han skam, og hvis han ikke
bruger alt for meget energi på erhvervsarbejde
på underlige tider af døgnet, er han med sik
kerhed med fremme næste år.

Det vist -nok obligatoriske parti fra turne
ringsvinderen udmærker sig faktisk kun ved at
være temmelig kort. Det usædvanlige er, at
hvid bryder sammen og bukker, netop som sort
spiller sit første og eneste offensive træk.

Niels - Søren , 5. runde d. 7/4-93.
1. c4 ST6 2. Sc3 d5 3. cxd5 Sxd5 4. d4
g6 5. e4 Sxc3 6. bxc3 Lg7 7. Le3 0-0
8. Lc4 c5 9. Se2 Sc6. Af mere usædvanlig
vej er partiet nu kommet ind i en normal
Grlinfeld-inder. 10. 0-0 cxd4 11. cxd4 b6
12. Tc1 Lb7 13. Ld5. Hvid går i gang med en
plan, der kun er vand på Sorts mølle. 13... Dd7
14. Da4 Ta-c8 15. Sg3 e6 16. Lxc6 Lxc6
17. Db4 TT-d8 18. TT-d1 Lb7 19. Txc8 Txc8
20. Dd2 Da4. Av! Sort skal endelig til at
sp,ille, og der er flere hvide svagheder at
tage fat på, mest åbenlyst naturligvis a2. Det
er nødvendigt for Hvid med det udsigtsløse:
Tct sA den følgende buk er nok et udtryk for
desperationen. 21. Lh6 ?? Lxh6 22. Dxh6 og
hvid opgav samtidig pga.: Dxdl.
Alt i alt en meget billig omgang i et meget
vigtigt oprykningsparti, men tak for det!

Søren J. Sørensen



LYNMESTERSKABET 1993.

Arets lynmesterskab blev afholdt onsdagen tør
g e n e r a l f o r s e m l Ln.g en , og havde i ar 12 deltagere -
det samme hØje antal som året tør!
Forhåndsfavoritter var vel Miki, Gunnar, Lar.s og
undertegnede, men som det kan ses af slutstil-
lingen, blandede Per sig i topstriden:

ialt
" 1. søren B. P. - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

2.-3. Miki 0 - 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9
2.-3. Gunnar 0 0 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
4.-5. Per Lykke 0 1 0 - 0 1 1 1 1 1 1 1 8
4.-5. Lars P. 0 0 0 1 - 1 1 1 1 1 1 1 8
6. John T. 0 0 0 0 0 - 1 1 1 1 1 1 6
7. Jørgen N. 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 1 1 4
8.-9. Kian 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 1 1 3
8.-9. Windeleff 0 0 0 0 0 0 1 1 - 0 0 1 3
10-11 Erik J. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - 1 0 2
10-11 Bjørn S. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - 1 2
1 2 . Nicolai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - 1

Der opmærksomme læser ved muligvis, at det er
femte år i træk, at undertegnede vinder; en
udemærket tradition. Længere nede finder man folk
som John Thomassen, Jørgen Nielsen og Kian, der
alle er på vej frem. De måtte dog sande, at
mesterspillere er gode fuskere .....
Tuneringen vil naturligvis blive gentaget igen
til næste år, hvor man kunne håbe på lidt flere
deltagere. At dømme efter, hvor mange der rent
faktisk spiller lyn på almindelige klubaftener,
burde interessen være enorm!

søren B.P.



GRØN ÅRSAFSLUTNING I VANLØSE SKAKKLUB

Der var en sand jubilæumsstemning med snesevis af store
farverige planter på bordene ved årets afslutning og gene
ralforsamling i skakklubben den 26. maj.

Og dog var der ikke jubilæum - klubbens 60 års jubilæum var
i 1991 - men der var masser af skakpræmier i form af over
dådige sammenplantninger i keramikpotter fra klubbens spon
sor Grønne Hjem ved Darohussøen. Fru Ines fra Grønne Hjem
havde fået den sympatiske ide, at klubbens kedelige flade
konvolutter med 100 og 200 kr. til de bedste spillere i de
forskellige klasser burde byttes ud med noget grønt og le
vende.

Den flotteste plante gik til klubbens mester for 1993 :
Eivind Einersen ( for ix'te gang!) - se billedet. 2.præmien
i mesterklassen fik den afgående formand Søren Boeck Peter
sen. 3.præmien gik til Benny Petersen. I kandidatklassen
fordeltes præmierne således: I.præmie: Asger Levinsen,
2.præmie: Knud Larsen, 3.præmie: Ole Delfter. I almenklas
sens gruppe A: I.præmie: Søren Juul Sørensen, 2.præmie: Per
Lykke, 3.præmie: Niels Edoo. Almenklassens gruppe B:
I.præmie : Erling Madsen, 2.præmie: John Thomassen,
3.præmie: Bjørn Skougaard, 4.præmie: Kian Pedersen. Der
blev også uddelt blomsterpræmier til topscorerne på Vanlø
ses 4 kamphold: førsteholdet: Eivind Einersen, andethol
det: Benny Petersen, tredieholdet: Erling Madsen, fjerde
holdet : Kian Pedersen. Alle fire havde også vundet planter
i vinterturneringen, så de måtte have en vogn hjem.

Til årets skakspiller blev kåret Gunnar West Hansen. På
trods af en grim rygskade forblev Gunnar i alle turnerin
gerne, og gennemførte mange af sine timelange partier -
stående! Hæderspræmier blev uddelt til Leif Jensen for hans
bidrag til trykningen af klubbladet Fribonden, Steen
Schousboe og Hans Nielsen for redaktionen af Fribonden, og
Axel Barkhuus for aldrig svigtende forsyninger med vådt og
tørt.

Til ny formand valgtes årets skakspiller fra sidste år:
Knud Larsen. Knud Larsen er også manden bag klubbens succes
med pokal- og grand-prix-turneringer i sommerhalvåret, der
ikke kræver at man er der hver gang. I den igangværende
pokalturnering imponerer bl.a to nytilkomne lilleputter den
måbende forsamling med deres flotte skakspil.

Nye medlemmer eller interesserede er velkomne til at falde
ind i sommerturneringerne, eller til bare at føLe sig frem.
Der spilles hver onsdag kl. 19.30 i lokalerne i menigheds
huset ved Vanløse Kirke, Alekistevej 156.



STORMESTER PÅ BESØG I KLUBBEN!

Vanløse skakklub - eller skulle vi være helt
ærlige og sige: klubbens formand Knud - har
gjort det igen, skaffet den svenske stormester
Jonny Hector til foredrag og simultanskak i
klubben, onsdag den 15.september kl. 19.45 !

Den svenske stormester - deriøvrigt er forlo
vet med en sød dansk pige, Kirsten, - er sær
deles afholdt og populær blandt både spillere
og publikum, og får derfor mange invitationer
til turneringer. Som følge deraf er han meget
svær at få fat på, men alligevel er det lykke
des for Knud uden hjemmetelefon at få
arrangeret en aften med Jonny Hector.

Programmet er følgende:

20.00 : Hector gennemgår et parti på demons
trationsbrædtet

20.30 : Hector svarer på spørgsmål fra salen
20.45 : Hector spiller simultan-skak mod 32

spillere

Der afsluttes ca. ved midnat. Foran hver af de
32 simultanspillere vil der blive placeret
navneskilt med rating, så Hector kan tilrette
sin stil lidt efter modstanderen, hvad kun
rimeligt er. Som det er mange bekendt, er
Hector berømt for sine utraditionelle
åbninger, og sit meget skarpe og offerprægede
midtspil, hvori mange af partierne bliver
afgjort. Det vil sikkert gå ligesådan den 15.
september, og mange vil sikkert gå hjem med en
skaklig overraskelse, som de ikke glemmer lige
med det samme.

Deltagelsen i simultanskakken koster 25 Kr.
Af hensyn til de mange interesserede er det
nødvendigt med tilmeldig i forvejen. Tilmel
dingen sker til Erik Johansen, om dagen mellem
kl. 9-16 på tlf. 39 17 78 69, og om aftenen
mellem kl. 18-21 på tlf. 31 87 06 21.

Vel mødt til arrangementet!

Jens w.



Onsdag 18.8

Onsadg 25.8

Lørdag 28.8

Onsdag 1. 9

Onsdag 8.9

Onsdag 15.9

19.30 Foredrag og simultan ved klubmester
Eivind Einersen. Gratis adgang.

21.15 Idiotlyn (Bestyrelsesmøde kl. 20.00)

Skakkens da..8.._i Vanløse Station .... kl. 10.00.

19.30 VS-Open, runde 1-3

19.30 VS-OPen, runde 4-6

19.45 Møde med stormester Jonny Hecyor

G,ønncz Hjczm
-udco9indc

PETER BANGSVEJ 267
2500 VALBY
TLF. 3171 0303

Fribonden udgives af Vanløse Skak.klub, som spiller hver onsdag
kl. 19,30 i lokalerne i Menighedshuset, Ålekistevej 156,
ved Vanløse Kirke.

Formand

Kasserer
Redaktion

Klubbens giro

Knud Larsen, Lauritz Sørensensvej 11,3.
2000 Kbh. F. Ingen tlf.!
Kjell Suadicani
Hans Nielsen
Steen Schousboe

4257 22 86
316230 89
31 717497
647 8433


