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Holdturneringen I

Holdturneringen starter søndag d. 7/11 kl. 12,00, hvor
førsteholdet spiller hjemme i Menighedshuset. De efterfølgende dage
skal 4 andre hold i ilden, men allerede onsdag d. 3/11 kl. 19,30 spilles
træningsmatcher i klubbens lokaler.

Førsteholdet mod andetholdet - tredjeholdet mod fjerdeholdet.
Juniorholdet spiller mod simultanspiller.

Vel mødt den 3/11!
Bestyrelsen

Holdturneringen II

Holdopstillingen til de fem(!) hold ses i dette nummer side 7 -
11. Hvornår har vi sidst stillet med fem hold i denne turnering? Og se
også Gyldholms kommentar side 5 - 6.

Red.



Et parti fra massegraven

Inden den nye vinterturnering starter, bringes her
på opfordring af den nye formand - skriftligt såvel
som mundtligt - et af partierne, som banede vejen
for min førsteplads i almengruppe B sidste sæson.

Selv om det umiddelbart lyder overbevisende at vinde
gruppen med 6½/7 points, var det rent faktisk knap
så suverænt. Mange af partierne blev vundet på grund
af buk fra modstanderne, men det tæller selvfølgelig
altsammen. Partiet jeg har valgt at vise, demon
strerer på glimrende vis, at spillet til tider har
været alt andet end overbevisende.

Hvid: Erling Madsen
Sort: Kian Pedersen

1. e4, e5 2. Sc3, Sf6 3. f4, exf4 4. Sf3, Lb4
Dette træk har jeg ikke mødt før, og bliver derfor
enig med mig selv om, at det nok ikke er det bedste
for sort.
5. d3, 0-0 6. Lxf4, dS Sort har spillet fornuftigt,
og udnytter nu, at hvid ikke har rokeret, ved at
åbne centrum. 7. a3, Lxc3+ 8. bxc3, dxe4 Ups, der
røg en bonde! 9. Sd2, exd3 10. cxd3, Te8+ Kongen må
på udflugt, og hvid sidder nu med en forfærdelig
stilling. 11. Kf2 Men da sort skal til at udvikle
resten af artilleriet, bliver han blændet af lyset
fra endnu en bonde i slag. 11.-, Sd5 12. Df3, Sxc3
Med to bønder bagud og en af
skyelig stilling, ser det ikke
alt for lovende ud for hvid.
Men med ukuelig figthervilje
og optimisme, ser jeg ingen
anden udvej, end at tagene
derdrægtigt fusk i anvendelse,
og håbe på det bedste. Noget
vil måske vise sig.
13. Tcl, c6 Springeren er
ikke spiselig - sort spiller
giftigt. 14. Dg3, Lf5
15. LeS, Db6+ 16. Kf3, f6
17. Sc4, Dc5 18. Lxc3 Springeren er nok lidt svær
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at fordøje efter 18.-, b5, men sort forsøger sig i
stedet med en skak 18.-, Dd5+ 19. Kf2, b5 Nu er
det for sent. 20. Se3, Da2+ Her tilbyder sort
remis, men det afslås, da jeg finder det usportsligt
ikke at finde en vinder i et så rodet parti, uanset
til hvilken side det måtte gå - og nu havde jeg jo
lige spist en hest. 21. Tc2, Db3 22. Le2, Lg6
23. Dd6, Txe3 Her forspilder sort, efter min me
ning, muligheden for at afgøre partiet til egen
fordel, da hvid kan "skakke sig'' til et tårn.
24. Kxe3, Dxc2 25. Dd8+, Kf7 26. Dc7+, Ke8 •
27. Dc8+, Kf7 28. Db7+, Ke6 29. Dxa8, Dxc3
30. Dxb8, DcS+ 31. Kd2, DgS+ 32. Kdl, Dxg2
Her slap skakkerne op for sort, og for at skåne de
tålmodige læsere der endnu hænger på, skal jeg blot
afsløre, at hvid vinder i løbet af yderligere 15
træk.

Som tidligere skrevet, alt andet end overbevisende
og havde Kian haft lidt mere is i maven, og lidt
mindre respekt, havde partiet angiveligt fået en
anden vinder, men det er jo en helt anden sag.

Erling.

S01\1MER GRAND PRIX '93

Fra den 30. juni til den 11. august 1993 blev der igen i år afholdt
Sommer Grand Prix i Vanløse Skakklub.

Knud var arrangør og turneringsleder, og han sørgede for et under
holdende, spændende og alsidigt turneringsforløb med handicaptur
nering, tematurnering og solitæreskak.

Turneringen forløb over 7 runder, og i alt 35 personer deltog i fest
lighederne. Sådan blev slutstillingen for de øverste 12 spillere:

Plac. Navn Points Gns. antal
point runder

1. Søren B. Petersen 45 9,0 5
2. Morten M. Hansen 42 8,4 5
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3. Kian Pedersen 41 5,9 7
4. Eivind Einersen 32 8,0 4
5. Jørgen Hansen 29 7,3 4
6/7 Jens BD Windeleff 28 5,6 5
6/7 Niels Locher 28 4,7 6
8/9 John Thomassen 27 6,8 4
8/9 Peter Raunsø 27 5,4 5
10/11 Gunnar W. Hansen 24 8,0 3
10/11 Dr. Jørgen Holst 24 6,0 4
12 Lars Pedersen 23 7,7 3

Søren var gennem hele turneringen suveræn, og han stod allerede til at
vinde inden sidste runde. En fremragende præstation at vinde, når
man kun får 120 sekunder pr. parti!!

Modsat førstepladsen var der hård dyst mellem Morten og jeg om
andenpladsen. Men Morten gjorde det godt mod slutningen af tur
neringen og trak det længste strå. Fra gennemsnittet kan man da også
se, at andenpladsen er ærligt fortjent.
Trediepladsen er måske ikke så fortjent, men jeg troppede op hver
gang (ligesom Knud) og fik foruden nogle fine skalpe også en æres
præmie af Knud netop for at møde op i alle 7 runder.

Ærespræmien var bogen "Bent Larsen - The fighter" af Eric Brøn
dum. Tak til Knud!

Til de tre først placerede var der iøjenfaldende, henrivende, smukke
og velduftende planter fra vores sponsor.

GRØNNE HJEM

Sommer Grand Prix var med Knud i spidsen igen i år en stor succes.
Mange nye ansigter dukkede op i klubben, måske fordi der er en fair
chance for at vinde selv over de stærkeste i klubben. Lad Sommer
Grand Prix blive en tradition, hvis det ikke allerede er blevet således.

Kian



Om løst og fast III

Når dette udslip når frem til de sagesløse
læsere, er vi allerede godt i gang med sæsonen,
og så går det slag i slag lige til jul, men lad
os kaste et blik på den nærmeste fortid.

Skakkens Dag, nå ja; det var nu bedre da vi hav
de det foran Hyltebjerg kirke, men det fik de sa
tans præster jo spoleret, det skal vi så vidt mu
ligt huske dem ved lejlighed. Selv hører jeg til
i sognet og skal nok dreje dem en knap når den
tid kommer, for jeg vil hverken brændes eller be
graves; jeg lader mig simpelthen udstoppe uden
præstelig medvirken. Sic!

Vanløse Open er ikke hvad den har været; hen
sigten var og er at trække fremmede til og der
ved skaffe nyt blod til klubben, men det har ef
terhånden udviklet sig til den rene indavl, for
ikke at sige incest. Det skal ikke bebrejdes no
gen, vores bestyrelse lægger et stort arbejde i
arrangementet, men der er for tiden simpelthen
ikke den fornødne interesse i lokalområdet, når
ikke engang gratis deltagelse kan lokke folk til.
Drop den, i hvert fald indtil videre,· og brug
kræfterne på noget mere lønsomt, f.ex andespil
eller loppecirkus.

Stormestersimultanen fik jeg desværre i.kke
ret meget ud af, da jeg blev ramt af et mindre
anfald af upasselighed, som vi siger i bedre
kredse, og måtte gå tidligt hjem, men jeg kunne
da konstatere, at det sprog Johnny Hector talte,
ikke var svensk men skånsk; der er fa'n til for
skel.

I september-Fb læser vi om MortenMH's bedrift
i Cph.Open 93: deltagelse i GM-gruppen med resul
tat 5 points mod en forventet wcore på godt 2 pt.
Det er dælen dundreme flot, til l~kke Morten! -
Men for resten er det bare hvad Morten skY,lder
os, som jeg skrev allerede i supplementet til
jubilæumsskr~ftet.

Endelig igen et langt og læseværdigt indlæg
fra doktor Holst, hvad den mand dog kan spænde
over! Det er jo almindelig kendt, at det er ham,
der lige har ordnet den der affære med Israel og
palestinenserne, det ved I vel allesammen? Hvor-
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for er sådan en kapacitet ikke udenrigsminister
i stedet, for· d~: e:lendd..get skvat"1tåse,: vd, p.lejer at
betro rigets og nationens vel?

Når jeg nu er inde på storpolitik, skal Marian
neJelved nævnes, som i EF har talt Roma midt imod,
givet alle euro-nasseprinserne en regederlig ski
deballe og opfordret dem til at få deres infame
sugesnabler ud af EF-kassen. Hvor er det skønt
med et rigtigt mandfolk i regeringen, men det er
nok også bare en enlig svale. Jeg tænker på for
nylig, da vi sendte en delegation til Kina; på
flyveturen derover blev en af deltagerne, hr Kl.
Hikkerup, så edder-stangdrukken, at han trådte
sig selv på ørerne og lavede en hel del optøjer i
maskinen. Til undskyldning for manden bør det dog
retfærdigvis tilføjes, at sprutten var gratis, og
det er da en stor fristelse, især for en politiker.
Men alligevel~

Der er en enkelt lille skønhedsfejl i sept-Fb:
et sted står der, at vinterturneringen begynder
29.september, på bagsiden står 22.sept., men det
jævner sig.vel. Mere betænkeligt er det efter
min mening, at vi regner med 5 hold i holdturne
ringen, dvs 4o spillere. Hvor får vi alle dem fra,
og hvad med reserver? - Pas nu på ikke at skræve
længere end bukserne kan holde. Vi vil nødiggt se
vores kære bestyrelse få nervesammenbrud en bloc
og tage gas i bundløs fortvivlelse, dertil holder
vi alt for meget af dem. De skulle nok overveje
sagen endnu en gang og gå knap så hårdt til ma
kronerne. De skulle gerne holde sæsonen ud og
helst en række år mere, det håber vi inderligt!

Børge G.

·.G,ønnc: Hjc:m
- ude: og inde

PETER BANGSVEJ 267
2500 VALBY
TLF. 31 710303
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Torsoer og jubelidiotens drøm om det store knald, fortsat:

Fribonden bringer fortsættelsen af dr. Holsts artikel, som vi sidst afbrød 8
træk inde i partiet mod Nikolaj Palm.

9) f3!,h6?

10) Le3,Ld7
11) Dd2,c6
12) g4!

, 12) -,Se5!
13) Dg2,c5?

14) Sf5,LxS
15) gxL,a6
16) f4,Seg4
17) Ld2,b5
18) Lxf+,KxL
19) h3,Sxe
20) SxS,Lh4+

21) Kfl,Sf6
22) Dg6+,Kf8
23) Lc3,b4?

24) LxS,LxL
25) Tdl,

-,De7
26) SxL,gxS?

Her har vi så et eksempel på den manglende
skakforståelse der gør at man fx ikke engang kan blive
klubmester i Vanløse. Fidusen i at jage løberen er jo
netop væk nu. Svækkelsen på kongefløjen vil jeg slet
ikke nævne.

Aktivt forsvar. Nu skal han vist ikke rokere langt.
Gys - han skal slet ikke rokere! Nu minder det om
angrebet på Cienfuentes, som jeg forrige sommer havde
studeret i avisen.

Og igen det talentløse! Her havde det dog været en anelse
mere begavet at spille det profylaktiske g6!, hvorefter
mine modtrusler på dronningefløjen (c5-c4,a6,b5) havde
bevaret deres gyldighed. Ach, du lieber Augustin!

Men ingen skal beskylde sort for passivt spil.

Der er blot tale om en afbytning, og jeg er optimistisk
nok til at tro at hans to f-bønder nu kan blive en klods
om benet på ham. Men det er altså ham der
mesterspilleren og ikke mig.

Tidsspilde. Han har set dybere i stillingen, som det
hedder, og har ikkespor imod at bytte af. I lyn mod den
letbenede dr. Max havde jeg sikkert spillet SxS???, men
her mod Nikolaj Palm er jeg i det mindste nogenlunde
koncentreret. Man må jo også huske hvad det er for en
prestigematch.

Enkelt og stærkt

Og her den endelige misforståelse. For sent indså jeg at
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jeg i denne stilling overraskende nok ville have bedre
chancer uden dronninger på brættet. På grund af stærk
tidnød på begge sider (der spilledes med 60 minutter pr.
mand) blev heller ikke dette partis slutfase noteret ned;
der fulgte en forrygende fight, men de sidste træk
mangler altså.

27) Kf'2,Td8
28) Thel,Dt7 29) Te6,DxD 30) fxD,Kg7 31) TdxD,TxT 32) TxT,Kxg 33)
Txa,Tc8 34) Kf3,Kf5 35) Td6,h5 36) Td5+,Kg6 37) f5+,Kg5 38) Kg3, h4+
39) Kf3,Tc7 40) Ke4 og partiet må erklæres torso.

Jeg mindes at jeg fik likvideret f5 og fik min egen f-bonde i mål--- men han
havde desværre også nået at promovere og var ufin nok til at lave en gunstig
dronningeatbytning. I matchen blev lærerne slagtet 6-2, men det skal nævnes
at min nye kollega, Niels Jørgen Jensen, den kendte skakforfatter og

. Danmarks fornemste Blackmar-Diemerteoretiker, havde elevernes andet store
navn, Jacob Sylvan, i alvorlige vanskeligheder. Men jeg har givetvis allerede
smittet NJ med mit berygtede syndrom.

I "Fribonden" marts(?) 1993 er ex-formand Benny, der nu virker som
holdkampreferent, og ellers en nidkær og kritisk sådan, næsten urimeligt
elskværdig i sin omtale af mit tabsparti for 2.holdet mod Brønshøj. Han
holder endda så meget med mig at han beklager sig over Brønshøjmandens
usportslige optræden: at blive ved med at forsvare sig selvom han principielt
er nedspillet. Og jeg vil ikke snyde læserne for den affære. Partiet taler for
sig selv, og så mange gode og dårlige træk som det rummer kunne det stå
alene og danne grundlaget for en artikel om "mit bedste og værste parti".
Også dette er torsoreret - heldigvis, for det er jo altid i slutningen det går
galt. Min modstander spillede dragevarianten i siciliansk (g6). Den elsker jeg
at spille imod, og her nød jeg at sidde og mindes hvad IM Fjodorov ,Rusland,
deltager i Vanløses internationale jubilæumstumering 1991, havde fortalt mid
at Kasparov altid siger om den sag: hvid rokerer langt og angriber med
bønderne på kongefløjen, og dermed færdig. Jeg glemte desværre at rokere
langt.

Hvid: Jørgen Holst Sort: Per Sørensen, Brønshøj

1) e4,c5 2) d4,cxd 3) Sf3,Sc6 4) Sxd,g6 5) Le3,Lg7 6) c3,d6 7) Sa3?!,Ld7 8)
Sac2,Sf6 9) f3,0-0 10) Dd2,a6 11) Le2,Tc8 12) g4,Se5 13) Lh6,b5 14)
h4,Sc4 15) LxS,TxL 16) h5,e5 17) Se2,LxL 18) DxL,Lxg Ellers får hvid et
afgørende kongeangreb. 19) fxL,Sxg 20) Dd2,Txe 21) hxg,hxg 22) Dd3??, -
Der skal spilles 0-0-0, og hvis Sf'2, så Dh6!
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22) -,f5
23) Dh3,Kg7
24) Dh7+,Kf6
25) Kd2,Da8
26) Tdl??,TxS+
27) Kcl,d5
28) Sb4,d4
29) Dc7,Kg5
30) De7+,Kf4

Han er lidt snu.
og hvis KxT, så Df2, Kd3, e4 mat!

Den følgende fase, hvor der plaffes hidsigt, er
bedst beskrevet i Bennys referat.

31) Sd3+,Ke4
32) Sc5+,Kf4 33) Tdfl+,Tf2 34) Sd3+,Ke3 35) Th3+,Ke4 36) SxT+,SxS 37)
TxS,Kd5 38) Te2,e4 39) Dd7+,Ke5 40) cxd+,Kf6 41) Dd6+,Kg7 42)
De7+,Tf7 43) Th7+,KxT 44) DxT+,Kh6
45) Th2+?? Når man ikke engang kan finde Df6! burde man

måske alligevel melde sig ud af klubben og
koncentrere sig om fx bingo og TV 2 's
"Lykkehjulet".

45) -,Kg5
46) Dh7,Dc6+ Og nu blev hvid såmænd løbet over ende af de

sorte bønder.

Herefter er det vist passende at bringe et siciliansk parti hvor det går
Vanløse væsentligt mindre forfærdeligt. Det er igen KSU's holdturnering i
afvigte sæson.

Hvid: Jørgen Holst Sort: Jørgen Longfors

1) e4,c5 2) d4,cxd 3) Sf3,d6 4) Sxd,Sf6 5) Sc3,a6 6) Le2,e6 7) Le3,Le7 8) 0-
0,0-0
9) a4, Ro på dronningeflejen inden vi går til

håndgribeligheder andetsteds.
9) -,Sc6
10) f4,Ld7
11) g4,Se8
12) Dd2,SxS
13) LxS,Lc6
14) Lf3,e5
15) Le3,Dc7?
16) f5, En terrænfordel som vil noget.
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16) -,Td8
17) Dt2,Dc8
18) Dg2?

-,g5!

19) Dd2,f6
20) h4

-,Td7(!)
21) hxg,fxg
2.2) Lxg,LxL
23) DxL+,Tg7
24) Dh4,b5
25) Tt2,b4
26) Sd5?

-,LxS
27) exL,Dxf
28) Khl,Dd7
29) Taf1,Tf4
30) Le2,Df7
31) TxT,exT
32) Lf3,Tg6
33) Tel,Sf6
34) Te6,Dg7
35) Kgl,Th6
36) Del,Th3
37) Lg2,Tg3
38) Txd6,Te3
39) Dxb,De7
40) Db8+,Kf7
41) Te6,Dc5
42) Khl,Tel??

43) TxT,opgivet.

g5! skreg til himlen
Nu tager han feltet. Energisk! Men Longfors er
ikke hr. Hvemsomhelst og forsvarer sig godt.

-,gxh? og efter g5 får hvid let spil i g- og h
linieme.

Overser en enkel kombination. Rigtigt og godt er
Se2 med en stor fremtid for springeren.

På det energiske sorte h5 kan hvid tillade sig Txd6

Menneskeligt at bryde sammen under konstant
pres.

Hvis de hårdt prøvede læsere stadig er med må de nu forberede sig på det
helt slemme. Temaerne er ikke kun de sædvanlige: dumhed (som man trods
alt udmærket kan leve med), manglende koncentration (syndromet), letsind
(hvad var livet uden?) og manglende evne til objektiv bedømmelse (man er
jo altid part i sagen). Det drejer sig nok så meget om at hovmod står for
fald.
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Vanløse II spiller hjemme mod Tårnby II. Min modstander er ligesom jeg
reserve, en beskeden, lidt stiv og gammeldags type. Måske nærmest lidt - - -
nå, nej. Jeg pudser orang utan'en på ham og er i mere end en forstand på
hjemmebane. Jeg synes oprigtigt at jeg spiller flydende og overlegent. De
første 10-12 træk tager højst 10 minutter. Der er rigelig tid til at spankulere
rundt og se klog ud, drikke den første øl. Min modstander har brugt en time
og synes at svede og være utilpas ved situationen, han under sig ikke engang
en kop af Barkhuus' gode kaffe.

Der skete:

Hvid: Jørgen Holst

1) b4,e5
2) Lb2,d6
3) e3,Le6
4) c4,Sd7
5) Sf3,Sgf6
6) Le2,h6

7) 0-0,Le7
8) a4,c6

9) Dc2,Dc7

10) Sc3

-,0-0
11) Sel

-,d5
12) cxd,cxd
13) Sb5,DxD
14) SxD,Tfc8

l 5)Tfc 1?,a6
16) Sa3,Ld6
17) b5,Sc5
18) bxa,bxa
19) Sel,Tab8

Sort: Georg S. Nielsen, Tårnby

Kan han ikke spille skak? Jeg har da planer om at få
springeren ind på f5. Det vil se flot ud. Det forudsætter
dog et Dc2 i tide.

Han er tydeligvis forvirret og skræmt ved at se mit
brætomspændende spil. Se nu:
Vil han byde mig den primitive finte at skabe usikkerhed
om sit rokadevalg?
Men OK, Sf5 må lige vente lidt. Han skal jo ikke have
centrum uden sværdslag.

Garanteret for subtilt til at han havde forudset det; det er
på tide at jeg tryller lidt for ham.

Øh - har jeg givet ham centrum og c-Iinien? Nå, pyt, med
stoltheden på b2 skal jeg nok vise ham! Men springeren
fra f3 har fået et noget andet liv end vi havde drømt om.
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20) Lc3
-,Sb3

21) Lxa,TxL!

22) TxT,SxT
23) Sb5,Lf8
24) Tcl,Sb3
25) Sc7,SxT

Ildebefindende for åbent tæppe.

Han bliver pludselig meget ubehagelig. Han så da ellers
så skikkelig ud.

.is:~
Kan vi så få det tæppe ned. NU!!

I efterbehandlingsfasen har min krisepsykolog rådet mig til at læse Bent
Kølvigs fine "Breve til et nyt medlem" -- og det endda her i mit jubelår.
Man kan blive jubelidiot, kan man, så er man da et eller andet. Jeg skulle
især læse, sagde han, brev 5 om undervurdering af modstanderen og show
off.
Lad så dette stå som mit værste parti. Mange vil nok protestere og minde
mig om andre af mine partier, måske Niels Rendlev, som jo gjorde kort
proces mod mig på jubilæumsaftenen, eller den noble Erik Johansen, som i
vinterturneringen nærmest var grædefærdig af skuffelse og forargelse over
min nedtur i et parti hvor han i starten var nedspillet med enkle midler og
alligevel fik lov at vinde. Men han er ny i klubben og kender ikke for alvor
Holst-syndromet. Herom mere om nogle år.

Liueranu

Fribonden dec 1992
Bjørn Nielsen: Hvordan man vinder en Gevinststilling
David Bronstein: Sternstunden des Schachs. Zilrich 1953. (Fås også på

engelsk. Anbefales varmt.)
Bent Larsen: 50 udvalgte partier 1948-69. 1969
Fribonden: marts 1993
Bent K.ftlyjg: Breve til et nyt medlem. Genoptrykt af Vanløse Skakklub.
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VELOPLAGT SKAKSTORMESTER GAV OPVISNING I VANLØSE

Der var en sjælden intens stemning i Vanløse forsamlingshus
onsdag aften den 15. september, hvor Vanløse Skakklub -
sponseret af Grønne Hjem ved Damhussøen - havde inviteret
den populære svenske stormester Jonny Hector.

Jonny Hector blev af skakklubbens formand Knud Larsen
introduceret som een af de få romantiske skakstormestre der
findes, men Hector indrømmede dog, at han siden han sidste
år blev stormester, er begyndt at spille lidt mere
forsigtigt positionsspil, simpelthen fordi de modstandere,
han kommer ud for i det nye selskab, ikke kan løbes over
ende med kombinatorik alene.

Der var lejlighed til at stille spørgsmål til stormesteren,
og om hans farverige, utraditionelle spil blev der spurgt,
om han spillede sådan fordi han synes det var sjovt, eller
om det var et forsøg på at bringe modstanderen ud af
fatning. Hector svarede beredvilligt, at der var meget
taktik i det fra hans side, og at mange modstandere havde
svært ved at holde balancen, hvis de meget hurtigt i
partiet kom ud for noget, de ikke kendte fra teoribøgerne.

Efter at Hector havde demonstreret sin spillestil i et
parti med siciliansk åbning gik han over til at spille
simultanskak mod 30 deltagere på een gang. Kort før midnat
blev resultatet gjort op: 20 sejre, 7 remiser og 3 tab. Et
pænt resultat for Hector, for deltagerne iøvrigt blev det
på de fleste brædder en oplevelse af skak i særklasse.

Alt i alt en flot start på den kommende vintersæson i
Vanløse skakklub. Den gamle sæson sluttede med en morsom
sommer grandprix turnering, med simultanskak mod
klubmesteren Eivind Einersen, med "skakkens dag" den 28.
august ved Vanløse station - for en gangs skyld i strålende
sol - og med VS-Open 1-8. september, der blev vundet af
Søren B. Petersen foran Gunnar West.
Og så blev æresmedlemmerne Gyldholm og Barkhuus hyldet
fordi de nu tilsammen har været medlem af Vanløse skakklub
i 99 år!

Nye medlemmer eller interesserede er velkomne til at melde
sig til vinter- og holdturneringerne, eller til bare at
føle sig frem. Der spilles hver onsdag kl. 19.30 i
lokalerne i menighedshuset ved Vanløse Kirke, Ålekistevej
156.
Der er tilknyttet instruktor/trænerordning
til holdturneringerne. Og som noget helt nyt er der
oprettet en juniorafdeling med særlig instruktorordning og
turnering.



INSTRUK'IORORDNING

Instruktorordningen (ellertrænerordningen som
man også med et mere dansk ord kunne kalde den)
er på plads for sæsonen 1993/94.

Som noget nyt er der 2 instruktorer på hvert
hold, dels så de kan supplere hinanden, og dels
aflaste hinanden:

1. holdet

2. holdet

3. holdet

4. holdet

træner sig selv

Søren B. Petersen+ Eivind Einersen

Morten M. Hansen+ Gunnar West

Asger Lewinsen + Ole Delfter

Instruktor-aftenerne fremgår af opslagstavlen og
fribonden, og ligger efter holdkampene på
onsdage med udsatte partier mv.
For at ordningen kan fungere kræver det at
holdlederne sender en kopi af de spillede
partier til hver af de to instruktorer, der så
indbyrdes aftaler hvem der skal gennemgå hvilke
partier.

For den nye juniorafdeling er der oprettet en
særlig instruktorordning, under ledelse af
formanden Knud Larsen. Der undervises efter
'brcnz8springcr-princippet', og Knuds
med-instruktorer er : Erik Johansen og Steen
Bauers. I denne afdeling undervises der fra kl.
19.30 til 20.15 alle onsdage, hvor der er
vinterturnering.
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Program

Onsdag 13/10 19,30 Udsatte partier (Danmark
Nordirland)

Onsdag 20/10 18,45 Teoriundervisning
19,30 Vinterturnering, 4.runde

Onsdag 27/10 19,30 Vinterturnering, 5 .runde
Onsdag 3/11 19,30 Træningsmatcher

I .hold mod 2.hold
3.hold mod 4.hold
Juniorholdet mod simultanspiller

*Søndag 7/11 12,00 1. hold, l .runde
Onsdag 10/11 19,30 Holdmatcher i denne uge: 2., 3., 4.,

og juniorhold
Onsdag 17/11 19,30 Udsatte partier (Spanien

Danmark)
*Søndag 21/11 12,00 1.hold, 2. runde

*Tilskuere er velkomne!

Vinterturnering: Afbud meldes til KJELL: 42 57 22 86

Fribonden udgives af Vanløse Skakklub, som spiller hver onsdag
kl. 19,30 i lokalerne i Menighedshuset, Åleldstevej 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

42 57 22 86
3162 30 89
31 717497
647 8433


