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Bibliotek

November 1993

Vort store bibliotek er blevet endnu større, efter at Bendt
Wiberg har doneret adskillige bøger. Lån et par bøger - tal med Erik
Johansen.

Vestvoldturneringen 1994

Holdturnering for 4-mands hold, 30 minutters betænkningstid
pr spiller til hele partiet.

Spilledatoer: Torsdag 27/1 og tirsdag 1/2, begge dage fra kl.
18,30. Rødovre Skakklub arrangerer.

Vi har fine traditioner i denne turnering - lad os stille 4 - 5
stærke hold.

Tilmelding senest 26.1 på opslagstavlen.

Bestyrelsen

Bestyrelsen



Vanløse Open 1993.

Vanløse Open havde i år samlet 28 deltagere,
hvoraf de 19 var medlemmer af klubben og de
øvrige 9 var hjemmespillere. Alene disse fine
tal vidner om, at turneringen var en stor
succes. De seneste par år har turneringen
nemlig kun haft deltagelse af ganske få
hjemmespillere, men denne onde cirkel er nu
forhåbentlig brudt - bl.a. på grund af be
styrelsens store indsats for at skaffe klubben
nye juniorer.
I præmiegruppe 1 blev slutstillingen:

1. søren B. Petersen
2. Gunnar West Hansen
3.-6. Benny Petersen

Bendt Wiberg
Jørgen Hansen
Jan Juul Nielsen

5,5 pts.
5,5 pts.

4 pts.
4 pts.
4 pts.
4 pts.

Der var spænding til det sidste, idet vinderen
først blev fundet efter omkamp mellem Gunnar
og undertegnede.
Som det ses blev 3. pladsen delt af fire del
tagere, og i denne forbindelse er det værd at
fremhæve Jan. VS-Open var hans først turnering
i klubben, hvorfor resultatet må siges at være
meget flot.
I præmiegruppe 2 blev slutstillingen:

1. Jan Juul Nielsen
2.-3. Erik Johansen

Jørgen Holst

4 pts.
3,5 pts.
3,5 pts.

Både Erik og doktoren spillede en pæn
turnering, hvor de var stabile mod de øvring
deltagere i gruppen, mens de til gengæld fik
klø af klubbens stærkere spillere.
Til slut skal resultatet fra junior-rækken
nævnes:



1. Matti Nellemann
2. Kasper Moser
3.-4. Magnus Rasch

Silas Frausing
5. Sune Bjerregård

4,5 pts.
3,5 pts.

3 pts.
3 pts.
1 pts.

Jeg så ikke selv meget til de partier, der
blev spillet i denne gruppe. Jeg vil 0derfor
nøjes med at konstatere, at det er :meget
gældeligt, klubben får tilgang af junior
spillere. Problemet med at få unge spillere
til klubben har som bekendt naget bestyrelsen
gennem de seneste år, men nu lykkes det for
håbentlig.
Tilbage står bestyrelsen derfor "kun" med et
problem: Hvordan får vi plads til alle
klubbens medlemmer?

søren B P

Skak i skolen

Det er en gammel drøm i VS at få tag i de unge ved at
kontakte dem allerede i skolen. Ikke nødvendigvis ved en egentlig
undervisning (skoleskak), men i hvert fald som en måde at gøre
opmærksom på vor eksistens.

Nu er det lykkedes! Den 8. oktober var tre gæster fra VS på
besøg ved et forældre- og børn arrangement på Katrinedal Skole.
Knud indledte, Søren B.P. spillede simultan mod ca. 20 elever, og
Lars P. kiggede på i embeds medfør. Han er lærer i det civile liv.

Polgar-syndromet var tydeligt, således at forstå at de fleste af
børnene (fra 7 til 10 år, vil jeg tro), havde en interesseret forælder i
nærheden. Jeg var ingen undtagelse, og fulgte interesseret min ældstes
præstation. Efter første træk hjalp jeg hende faktisk skamløst, og
tilsyneladende med større held end de andre forældre. ·

Søren startede med l.e4. Jeg ved godt at der er nogle som
betragter dette træk som noget af en satsning, men i en simultan mod
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svage spillere under 10 kan det vel forsvares. Jeg var ved at få et
hjerteslag da min datter Sara besvarede dette træk med det ultraradika
le 1. ,- ,f5?!?

Det har jeg aldrig set før, og jeg tager hatten af for Saras
opfindsomhed. For det første: Hvad skal man nu kalde åbningen?
Kongehollandsk? Kongegambit i baghånden? Akcellereret lettisk? En
indvending mod de to sidste forslag er at sort i partiet aldrig fik spillet
e7-e5. Eivind fortæller mig at der er noget som hedder Elefantgambit:
l .e4,f5 2.exf5,g6. Jeg er glad over at kunne sige at det kender jeg
aldeles ikke noget til.

Søren slog naturligvis: 2.exf5, og stod vel allerede til gevinst.
Men med 2.,-,Sf6, 3.,-,d6 og 4.,-,Lxf5 lykkedes det Sara materielt at
holde skindet på næsen.

1.,-,f5 er naturligvis et dårligt træk. Det svækker kongestil
lingen, eller i hvert fald kongesiden, meget alvorligt. Men ved mange
dårlige træk kan man finde positive sider, som blot ikke vejer så tungt
som de negative. Således også her. Der er to gode positionelle fordele
ved trækket: Sort opnåede faktisk at bytte en hvid centrumsbonde mod
sin f-bonde, og dermed skabe en bondeovervægt i centrum. Desuden
er f-linjen jo nu allerede halvt åben hvis sort rokerer kort. Tårnet på
f8 er dermed aktivt med det samme.

Og se så: I partiet vandt sort en officer, fordi en hvid løber
på f4 stod udækket efter diverse afbytninger, og kunne slås med tårnet
på f8. Denne mer-officer blev senere ofret på e5, hvorved sort
opnåede et simpelt tårnslutspil med to forbundne centrumsbønder i
overvægt. Sort havde sin konge på g7, sit tårn på e2, og seks bønder,
deriblandt en langt fremskreden fribonde på d2. (De øvrige stod vist
på a7,b7,e6,g6 og h7). Hvid havde sin konge på g3, bønder på
a3,b4,g2 og h3, og tårnet på 0. Med l.Td3 (Ingen spørgsmålstegn,
for alt taber jo) gik hvid i nakken på den sorte fribonde, men efter den
kendte vits 1. ,- ,Te3+ var ballet endegyldigt forbi.

Sara var den eneste som tog point fra Søren, og hun var
meget stolt af sin præmie, et nydeligt skakspil. Mine egne følelser er
til gengæld lidt blandede. Men i hvert fald er jeg overbevist om at
Knud og Søren den aften gjorde en fin indsats for vores klub.

Steen



Flg. er ikke et dugfrisk indlæg. Vi skylder J.T. at gøre opmærksom
på at forsinkelsen skyldes redaktionen, ikke forfatteren.

Red.

Korrespondanceskak

Som det fremgår af SKAKBLADET, maj 1993, har jeg
vundet en 3 .klasse enkeltmandsturnering i korrespondanceskak:

- den højst ratede blev bortvist efter kun 11 træk da han ikke
ønskede at være medlem af DSU.

- en lykkedes det at skrive forkert hele 3 gange uden at miste
andet end tid før han efter 28 træk og i næsten lige stilling
åbenbart ikke gad mere (tavs).

- da ratingen for os andre "kun" var fra 1340 til mine 1245
havde jeg alt at tabe og ikke meget at vinde.

Jeg mener derfor det ikke er noget at skrive om, men da det
er en tradition så vil jeg alligevel vise - ikke mit bedste parti - hvordan
man ikke skal spille FRANSK.

Hvid: John Thomassen, VS (1245)
Sort: Brian Pedersen, Vodskov (1300)

1.e4,e6 2.d4,d5 3.Sd2,Sc6 4.c3,Sge7 5.e5,a6 6.f4,Sf5 7 .Sdf'3,f6
8.g4,Sh6 9.exf6,gxf6 10.g5,Sf5 l 1.Ld3,De7 12.De2,Ld7
13.Lxf5,exf5 14.gxf6,Dxe2+ 15.Sxe2,0-0-0 16.Se5,Sxe5
17.fxe5,c5 18.Tgl,Le6 19.Ld2,c4 20.0-0-0,b5 21.Sf4,Te8
22. Sxe6,Txe6 23.Tdfl ,h6 24.Txf5, opgivet.

Jeg kan kun opfordre andre til at spille korrespondanceskak.
Det er godt nok lidt dyrt, samt "koster" en masse tid, men man kan
spille når man vil (har tid) samt lærer en masse.

(forts. s. 11)
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Om løst og fast IV

Nu sker der noget på skakområdet, Dansk Skak
Union er kommet på finansloven og har i år fået
bevilget 250.000 kroner af kulturministeriet.
Altså: skak er kultur, og vi i klubben er alle
smækkulturelle. Men ikke nok med det, det ser ud
til at skak vil blive anerkendt som idræt i lig
hed med fodbold, boksning, langbold og sidespring
og derved få andel i tipsmillionerne xx%x~••~som
alle andre idrætsklubber. Vores klub kan altså
regne med en klækkelig forhøjelse af det offent
lige tilskud, - derfor er det dog langtfra givet
at vi kommer på højde med rockerne, deri mangler
vi lige et par mordere eller ligestillede sports
mænd, men det kan vel komme.

DSU har åbenbart sine kvaler med tildeling af
titler via Fide: den ene får, den ~nden ikke,
men så får den anden 2500 kroner som plaster på
såret, den ene derimod ikke; begge roterer om
kring et ratingtal på 2400, som dels er tilmeldt
Fide, dels ikke. Svend Novrup siger herom i Poli
tiken: Sikke et rod, DSU bør overveje at lade en
person følge med i hvad der foregår i Fide på om
rådet Tildeling af titler. - Når man som jeg har
et ratingtal på 227, er man så rart fri for den
slags problemer.

Internt i VS har vi også vores at spekulere på,
men af en noget anden art: Vi er ved at blive for
mange og kan ikke rummes i lmkalet!! - Det er man
ge, mange år siden vi sidst led af den sygdom. Be
styrelsen er stærkt ude efter et passende lokale
i størrelse, beliggehhed og faciliteter, men mu
lighederne er små; med hensyn til forsamlingslo
kaler har Vanløse altid været at regne for et
u-land. Selvfølgelig kan vi lukke for tilgang af
medlemmer og oprette en ekspectanceliste, og det
bliver måske enden på det, men det er meget lidt
tilfredsstillende, hvis vi da ikke vil benytte
forholdene til at foretage en sanering af bestan
den. Folk som ikke betaler kontingent rettidigt,
som ikke behandler materiellet ordentligt eller
på anden måde forser sig mod god ro og orden,
eller hvis ansigt man ikke bryder sig om - ud med



dem og fyld rækkerne pp med englebasser fra hyt
tefadet. Sikke en klub vi kan få ud af det!

Oktober-Fb bringer holdopstillingen til den kom
mende turnering, men så vidt jeg kan se, er der
en fejl i J.hold: Erlings adresse er angivet til
Andebjergvej, altså med Rap-rap; mon ikke det
skal være Annebergvej?

Og så er der afslutningen på dr.Holsts store
knald, det er vel nok sagert Doktoren krænger
vrangen ud på sin sjæls inderste, det er storslå
et, som at være til bekendelsesmøde i Frelsens
Hær. Gid vi snart må høre fra ham igen.

Der er også en sproglig nydannelse i Fb, In
struktor, i flertal instruktorer. Så vidt jeg har
kunnet udforske kommer det af engelsk instructor,
som vistnok også kan oversættes ved instruktør,
men måske er der en subtil nuance, som jeg ikke
kan se, hvad forstår bønder sig på agurkesalat.

Men det politiske må ikke glemmes, politikken
glemmer ikke os, det mærker vi alt for tit og
smerteligt. Først det overordnede: Nu er EF-klep
tomanerne ude efter vores olie; jeg tænkte sgu nok
de pønsede på en eller anden svinestreg. Og de
skal også nok få nareet den fra os, Danmark er
ikke for ingenting Europas artige dreng. - Indad
til kan nævnes, at vor kommende statsminister,
Uffemanden, ved et topkalas fornylig skvattede om
og måtte køres væk. Desværre døde han ikke og er
nu tilbage på jobbet, frisk og øretæveindbydende
som tilforn.

Regeringen har sine interne vanskeligheder: to
hellige duller har fået storhedsvanvid og vil selv
køre hele løbet, men nu vil deres egne om muligt
banke dem på plads, som det hedder, og på en pæn
måde gøre dem begribeligt, at de stadig har Vor
Herre m.fl over sig og bare har at holde kæft,
trit og retning. Historien minder mig om hvad jeg
lærte allerede i søndagsskolen, nemlig at kristen
dommen er Vorherres afdeling, men de kristelige
politiske partier har Fanden skabt. - Det er det
man kalder arbejdsdeling.

Et hjertesuk til slut: Nu har de fundet på at
lave alkoholfrit bajerskøl, ikke at forveksle med
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lys pilsner. Det er dog en sindssyg, for ikke at
sige pervers ide, men jeg ville da smage det, el
lers kan man jo ikke udtale sig. Smagen kan som
bekendt ikke diskuteres, men jeg vil alligevel
påstå, at det er som at række tungen ud af vin
duet, man kommer uvilkårligt til at tænke på pla
tonisk kærlighed eller coitus interruptus, hvis
I forstår hvad jeg mener. Hold jer til rigtigt øl,
venner, det ved man hvad er. Og det gælder iøvrigt
i alle livets forhold: hold jer til den rene vare.

Børge G

Kandidat Klassen:
Klassen blev i år præget af at 2 deltagere ikke
kunne fuldføre turneringen, det er ikke acceptabelt
, at man melder sig til en turnering , som man ikke
kan gennemføre. Jens BD Windeleff scorede ikke
særligt godt , på trods af at han havde gode stil
linger i flere partier blev små fej 1 straffet.
Holst s spil var meget ustabilt meget gode stil-
1 Lnge r blev til for lidt ( skete bl.a. mod både Ole
og mig).
Erik's spil var solidt og det gav 2 1/2 points .
Ole Delfter var sammen med Knud favorit til at
vinde gruppen men han snublede i partiet mod Erik
Johansen , da han tabte på tid i en god stilling.
Knud spillede godt i mange partier men var træt den
dag han spillede mod mig og pludseligt røg der
bønder og kvalitet, det kostede ham gruppe sej ren
som han spillemæssigt fortjente.
Jeg selv var meget heldig i flere partier og fik
igen mange points på at spille på fup i dårlige
stillinger (specielt mod Holst og Knud), men vandt
højst ufortjent.
Som sejrherre vil jeg vise et parti, et af de få
hvor jeg ikke stod helt til rotterne på et eller
andet tidspunkt.

/0



Jens BD Windeleff-Asger Levinsen
1 d4 g6 2 e4 d6 3 Le3 Lg7 4 c3 Sf6 5 Ld3 e5 6 d*e
d*e 7 h3 0-0 Jens har i åbningen blandet to syste
mer sammen og sort har udlignet 8 De2 Le6 9 Sd2
a5(?!) fjollet 10 Sf3 Sbd7 11 Lg5? Sg5 med af
bytning af sort s hvidf eltede løber er meget bed
re. 11-, h6 12 Lh4 Dc8 13 Lc4 L*c4 14 S*c4 Sh5 Hvid
har fået et problem med sin konge "Hvor skal vi
Hindu" 15 Lg3 S*g3 16 f*g3 De8 17 g4 De6 18 g5 h5
19 Sh2 (? ! ) hvid bør tænke på en kort rokade 19-
, Tfd8 20 g4 Sc5 Hovsa 21 Sd2 Sd3+ 22 Kfl Sf4 23 Del
S*h3 24 g*h Sf4 25 h*g Dh3+ 26 opg p. g. a Kf2 Dg2+
27 Ke3 Td3++ hvid kunne have undgået matten men
taber en bonde og har en håbløs stilling.

Asger N Levinsen.

(fortsat f. s. 5)
Jeg har endnu ikke overført dette til nærskak, men bare vent;

om 2-3 år er jeg måske god nok så jeg kan komme med i ALMEN
KLASSENS FINALEGRUPPE A ! !

Ja, ambitionerne er ikke mere hvad de var engang, og jeg er
vel blevet hyggespiller. Jeg "lærte" ellers allerede spillet ca. 7 år
gammel ved at se andre spille, men valgte dog bolden, og først ca. 30
år senere - JAN. 1991 - tog jeg springet og blev indmeldt i klubben.

P.S. Mit første møde med klubben var dog allerede SKAKKENS
DAG 1988, hvor jeg tjente 50 kr. foran kirken!

John T.
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Program

Søndag 7/11 12,00 I .hold, 3.division, I .runde

Onsdag 10/11 19,30 Holdmatcher i denne uge:
2., 3., 4. og juniorhold
Udsatte partier

Onsdag 17/11 19,30 Udsatte partier OBS! Spanien-DK

Søndag 21/11 12,00 Lhold, 3.division, 2.runde

Onsdag 24/ 11 19,30 Holdmatcher i denne uge:
2., 3., 4. og juniorhold
Udsatte partier

Onsdag 1/12 19,30 Holdmøder. Udsatte partier

Onsdag 8/12 19,30 6. runde i Vinterturneringen

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, 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

42 57 22 86
316230 89
31 717497
6 47 84 33


