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Verden og computerne overlevede det famøse årsskifte, men inden vi skuer frem

i tiden, tager vi afsked med sidste år/hundrede/tusinde. Inde i bladet findes
artikler om begivenheder, der forgik i det sidste årtusinde.
Og så kan man lige få sunget årets første jule psalme !

Hvis man nu går og fundere over, hvad man skal bruge sådan et nyt årtusinde til
···ja så kan man jo læse nedestående annonce ... og så kan man komme i gang ...

!! !

Tiden går
nu hurtigere ......

Hvis man er
i klubben

onsdag aften I



Vanløse Skakklub :

Formand:
Morten Møller Hansen

Lerager 22
2605 Brøndby
43 45 45 49

Kasserer:
Ole Lergren
38 79 07 46

Klubtelefon i klubtiden :

38 79 41 07

Fribonderedaktion :

Hans Nissen
Grønnedammen 25

2605 Brøndby
36 75 79 36

hhnissen@post3.tele.dk

Deadline til næste nummer vil
normalt være den 18. i måneden.

Indlæg modtages gerne elektronisk i
Word / ChessBase / PGN eller

simple *. txt filer (disse kan laves af
mk tekst programmer) - filer fra
Mac er heller ikke et problem.
Fotos, tegningermm. er meget

velkomne. Ønsker man et diagram
angives det bare med "(diagram)" i
teksten. Man kan sende pr. email
eller sneglepost til overstående
adresse. Disketter eller CD-rom i
bådeWin/Dos og Mac format
modtages også. Hånd- og

maskinskrevne indlæg kan afleveres
i arbejdstiden hos: Kajs Foto &

Atelier, Ålekistevej 42.
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Indlæg om indlæg
Jeg vil gerne sige tak for de mange
pæne ord, jeg har fået med påvejen
som ny "redaktør". Det var også rart at
konstatere, at stoffet stort set kommer,
uden at jeg har skullet vride for mange
arme rundt. Jeg må dog alligevel indse,
at det er de få der trækker læsset, så
folk må nok finde sig i "venlige men
bestemte" prik på deres rygge mht.
artikler i dette organ. Der er en
betænkelig mangle på referater af
2.holdets kampe. Men de dukker jo op i
næste nummer ikk' ? Såkan vi også
glæde os til Knud-Eriks indlæg om
Klubmesterskabet i lynskak og Steens
spændende afslutning af sin 3 retters
skaktrilogi. Altsamrnen i næste
nummer.

Sætternissen
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Formandens beretning ved Juleafslutningen 1999

1 havde som mange sikkert vil huske Generalforsamling d. 26/5 og derfor tager
denne halvårsberetning udgangspunkt i perioden lige efter.
Årets Sommer Grand Prix turnering startede d. 9/6 og løb frem til 28/7 med
sammenlagt 8 runder. Der var både Idiotlyn, temaåbninger og traditionelle
undervisningsforløb med efterfølgende hurtigskak, og resultatet blev, at Keld
Hjortskov løb med sejren, idet han scorede 41 pts. fordelt på 6 aftener, og han var
faktisk den flittigste deltager. Der følger ikke deciderede præmier med sejren,
men æren og en håndsrækning fra forsamlingen kan det da blive til ... På de
næste pladser kom Knud Erik Helleshøj med 37 pts. for 5 aftener og Bjørn
Gemzøe med 31 pts. ligeledes for 5 aftener. Der deltog i alt 21 spillere i løbet af
sommeren.
Sideløbende med Sommerturneringen spillede formanden og Eivind omkamp om
klubmesterskabet og når det nu ikke kunne flaske sig anderledes, så måjeg nøjes
med at konstatere og glæde mig over, at Eivind fik den hårdeste kamp til stregen,
som tænkes kan. Efter 2 partier med normal betænkningstid måtte vi ud i endnu
en omkamp med ½-times partier, men også disse endte med 2 remiser. I 5'te parti
slog Eivind til i en stilling med meget få brikker tilbage og vandt på nogle
taktiske finesser omkring en svag sort kongestilling. I det sidste parti var Morten
tæt på at udligne i et springerslutspil med 2 mod 1 bonde, men Eivind reddede
sig med et hængende hår på evigt angreb på springeren. Begge parter havde vist
under 30 sek. tilbage, da vi tog remis. Alle partier var tætte og indeholdt
adskillige gevinstchancher for begge, og jeg tror Eivind på et tidspunkt vil
delagtiggøre medlemmerne i partiernes forløb. Eivind havde vundet efterårsdelen
med 5½ fulgt af Søren med 5 og Niels Edoo med 4½, mens Morten vandt
forårsdelen med 5 pts. fulgt af Eivind og Søren med 4½ pts. Således kan vi altså i
år igen fejre Eivind som klubmester.
Fra gruppe 1 rykkede Lars op med 7/8 sammen med JensW. der fik 5½/8.
Oprykkerne i gruppe 2 var Bjørn Gemzøe med 6/7 og Hans Nissen med 5½/7.
Resultaterne fra begge turneringer har ikke været bragt i FB, da begge
turneringstavler havde forputtet sig, men de vil snarest blive bragt, så de som
deres del af klubhistorien kan bevares.
Vær i den anledning i øvrigt opmærksom på efterlysningen i sidste nummer af
FB. Vi mangler 8 numre til arkivet - det ældste manglende er fra 1972 - så hvis
nogen ligger inde med disse vil de blive modtaget med stor tak og vedkommende
høste umistelig hæder. Idag (22/12) har jeg med posten modtaget 4 af de
efterlyste FB fra Jørgen Holst, der derved sikrer sig klubbens store anerkendelse
og en umistelig hædersplads. Vi mangler nu blot 1972 nr. 6, 1976 nr. 2, 1978 nr.
5 og 1984 nr. 2 for at gøre Fribonde-arkivet komplet.
Vi er nået frem til vores koordinerede turnering, der forløb lidt tidligere end

- sædvanligt pgra. kirkens fødselsdag nemlig fra 2-9/8. Da jeg skulle giftes midt i
det hele d. 7 /8 måtte jeg melde forfald og kunne kun deltage som TL de første
par dage. Ole Delfter kørte i vanlig sikker stil turneringen til ende. Eneste
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præmietager fra Vanløse blev Gemzøe i grp. 3 med 5/7, hvilket rakte til en delt 3-
4 plads. For en gangs skyld blev Adamski henvist til 2.pladsen, idet Jon Arni
blev årets Vanløse-mester.
I øvrigt kan det oplyses, at VS styrkemæssigt (gennemsnit af ratingtal) ligger nr.
38 på landsplan ud af 243 klubber. Og det erjo ikke så ringe endda!
Lige så traditionsmæssigt afviklede vi Vanløse Open i løbet af to onsdage sidst i
august. Forinden var der gjort reklame for turneringen på Vanløse
Kræmmermarked på Damhusengen, og dette erstattede Skakkens Dag
arrangementet i år. Gunnar West stillede beredvilligt op som simultanspiller mod
et stort antal interesserede i løbet af de 3 dage det varede. Der dukkede herefter 3
fremmede eller nye spillere op foruden Gunnar selv. og resultatet blev, at Gunnar
vandt med 6½ (af 8?) foran en anden fremmed Lars Rasmussen med 6 og Niels
Edoo med 5 pts. Sidstnævnte får som VS'er sit navn på pokalen.
Henover sommeren har der desuden været udskiftning i Fls-redaktionen. Både
Ole D. og Lars har fået for meget at se til, og Hans Nissen blev derfor indsat som
3.mand og siden enemand i redaktionen, hvorved vi nåede 8 numre i 1999. Det
vil være tydeligt for enhver, at FB derved har ændret udseende med et større
indhold af indscannede fotos, og det giver anderledes liv i klubbladet. Tak til de
to afgåede redaktører for flere års ihærdig indsats!
Vanløse deltager med 2 K-skak hold nu, som på trods af den tiltagende forargelse
i skakverdenen over computerbrug går på med krum hals og scorer ganske godt. I
efteråret afsluttedes således 1. division 98 med en ærefuld andenplads til
l.holdet, der scorede 12/24. Nørre Sundby var ikke til at indhente, idet de
scorede 16½ pts. Næste mål må være Danmarksmesterskabet 2001, idet I.holdet
ikke tager en "kort" pause til næste år.
Holdturneringen er gået i gang og i år var der glædeligt nok hele 37 (! !), der
havde meldt sig som faste spillere eller reserver. Desværre har det vist sig, at
2.holdet har haft svært ved at stille hold og det er egentlig uhyggeligt, at man kun
kunne stille med 6 mand mod Brønshøj, når så mange reserver har meldt sig. Fra
formanden skal der lyde en mild skideballe - man kan jo teoretisk set have haft
lovligt forfald - og en højlydt opfordring til at få nedbragt de forbaskede afbud og
til at stille op for klubben, når der kaldes på en.
Resultatet afde indledende 3 runder er mider alle omstændigheder, at I.holdet
kan sole sig eller i hvert fald holde Nytår på I.pladsen med 15 - et helt point
foran nærmeste konkurrent, mens 2.holdet indtager en delt 7-8. plads med 9½ og
3 .holdet en delt 5-6 plads med 11 pts. Andetholdet har kontakt med 5 afde
øvrige hold, så med et par gode forårsresultater kan livet i rækken reddes.
Schousboe er så vidt jeg ved eneste "maxist" efter de 3 runder.
De fleste afjer vil sikkert også kunne huske, at vi havde planlagt en Årtusindfest
med deltagelse af nuværende og tidligere medlemmer af klubben. Desværre
meldte kun 25 sig ved sidste frist og 29 i dagene efter, så da Gyldholm måtte
melde fra pgra. hospitalsindlæggelse valgte jeg at aflyse. Med indbydelser til ca.
70 ex-medlemmer og med 56 nuværende. så var mit succeskriterium væsentligt
over 25 - snarere mindst 50-60 stykker, men måske tager vi chanchen en anden
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dag ...
Bortset fra det har Gyldholm med henvisning til helbredet meldt afbud til i aften,
men han har haft besøg af Gemzøe, der havde tegnet et julekort, og derigennem
kan vi overbringe en julehilsen fra Gyldholm.
Vinterturneringens første del er næsten afsluttet og gruppe 1 og 2 har på
eksemplarisk vis næsten uden indblanding eller hjælp fra TL formået at afvikle 7
runder til tiden. Absolut sidste chanche for afvikling af udestående partier er 5/1,
da den nye Vinterturnering starter op ugen efter d. 12. Der omdeles program for
forårssæsonen. Lige nu resterer der 3 partier i M-klassen og 1 parti i gruppe 1.
Vinderen i gruppe 2 blev suverænt Peder Raunsø
med maximum 7 /7, hvilket kun er sket 12 gange tidligere i klubbens historie
siden 1931.
Husk, at bestyrelsen har udsat skønhedspræmier for den bedste kombination,
plan, slutspil eller lignende som omtalt i FB. Eneste krav er, at partiet tilgår FB
redaktionen, som et bidrag til konkurrencen og gerne med kommentarer.
Og nu sidder vi her til Juleafslutningen. Hermed vil jeg ønske jer alle en
Glædelig Jul og et Godt Nytår. Vi ses i næste århundrede og næste årtusinde!

FormandMorten MH.

Køjs Foto støtter
de aktive i

Vanløse Slialililub
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Kyklopens fald?

I anden runde af holdturneringen skulle VS I spille ude mod Odysseus, og efter
første rundes kæmpesejr på 7-1 var der grund til optimisme. Men det kan være
svært at finde Søborg, og Søren, Eivind og Lars mødte op med et kvarters
forsinkelse. Dermed var vi for første gang i flere år(?!) i vores normalopstilling,
men det var et betinget gode. Resultatet var i hvert fald ikke efter vore
forventninger. Som Polyfemos måtte vi sande at Odysseus ikke for ingenting
bærer tilnavnet den snilde. Vi tabte 4,5 - 3,5, og det gik således til: Søren fik til
sin egen overraskelse ikke mere end remis ud af åbningen l.e4,c5 2.c3. Tyndt,
var Sørens kommentar, men det var vist temmelig lige hele vejen. Søren afslog
remis ved træk 17, men tilbød selv ved træk 25.
Åbningen l.d4,d5 2.Sf3 og 3.Lf4 blev spillet i tre partier. Eivind havde sort, og
heldigvis var hans modstander også kommet for sent, så Eivind førte faktisk fra
start med ti minutter på uret! Hvid fik godt spil og stod en overgang til gevinst,
men Eivind fandt til sidst en smart afvikling som gav remis. Niels havde
ligeledes sort, men jeg så ikke så meget af hans parti, og har ikke parti.listen. I
hvert fald tabte han. Leif havde hvid, og fik naturligvis en behagelig stilling.
Begge parter rokerede langt. men sort fik chancer da hvid på udfaldet Da5
uforsigtigt forsvarede sin kongestilling med a3 i stedet for Kbl. Jo, man ofrer
bare på a3, og så står den hvide konge aldeles nøgen. Leif måtte ned. Surt, for
med Kb 1 havde hvid efter min mening haft gevinststilling.
Morten fik en tilsyneladende meget flot opstilling med hvid i skotsk, men enten
overvurderede han sine chancer eller også kunne han ikke finde en plan. Sort fik
med tålmodighed og præcision sin passive stilling forvandlet til en aktiv ditto, og
da hvid på en skak fra b6 spillede Kfl i stedet for Khl fandt sort en lille sød
kombi som kostede den hvide dame livet. Morten slæbte partiet videre til
tidskontrollen, men tabt var og blev det.
Benny havde sort i afbytningsvarianten i fransk, og måske er denne variants
kedsommelige ry ufortjent. I hvert fald blev det et omskifteligt parti, hvor hvid
minsandten fik gevinststilling: Springer og 4 bønder mod tårn og en bonde. I
begyndende tidnød satte hvid springeren i slag, men overraskende nok lykkedes
det ham alligevel at holde remis. På stedet kunne ingen af uglerne påvise sort
gevinst, og spændende var det til det sidste. Som Morten sagde:
Underholdningsværdi.en var i top.
Selv spillede jeg for første gang i ca. 35 år l.f4, men fik intet ud af åbningen.
Faktisk stod sort lidt bedre da han i træk 15 spillede et dubiøst midlertidigt
bondeoffer. Da han fikbonden tilbage stod hvid klart bedst, og det var let at afslå
remistilbuddet ved træk 22. På trods af at min modstander kom ikke mindre end
45 minutter for sent stod vi lige på uret ved træk 32, og havde begge mindre end
et minut. Jeg kunne have sat ham mat i træk 32. men det gjorde ikke så meget,
for mit 33. træk fik ham til at give op.
Aftenens helt var Lars, der som den eneste VS'er vandt uden at give chancer
undervejs. Og det på kun to timer! Han spillede en Caro som jeg selv har stor
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sympati for. fik en positionelt overlegen stilling, og vandt ubesværet i 29 træk. Så
let kan det være, men af årsager jeg ikke forstod ytrede Lars en vis utilfredshed
med sin egen præstation. Det kan da ikke være sorts fejl at hvid tilsyneladende
ikke forstod stillingen.
Efter slaget talte vi om at held og uheld i længden opvejer hinanden; lykken er
som bekendt lunefuld, og i første runde fik vi måske to points for meget. Men
faktisk var resultatet her i anden runde ikke uheldigt for os. Leif tabte ganske vist
en god stilling på et enkelt uforsigtigt træk, men både Benny og Eivind kunne
have tabt, At de begge fik remis skyldtes deres kampvilje og energi, men måske
havde de vundet hvis vi havde været lige så heldige som i første runde? Alt i alt
må man nok sige at resultatet denne aften var dikteret af spil snarere end uheld,
men det betyder ingenlunde at vi ikke kan g.øre det bedre en anden gang. Og efter
sigende har vi stadig førstepladsen i rækken...

Steen S.

Sommerturneringen 1999

Det fremgår af turneringstav len, at runderne 7 /7 og 21/7 ikke blev gennemført. Var der mon fodbold i
fjernsynet?

Navn/Dato 9/6 16/6 23/6 30/6 14/7 28/7 ts. snit

Keld Hjortskov 6 8 6 6 8 7 41 6,8
KnudE. Heileshøj 8 10 6 8 5 37 7,4
Bjørn Gemzøe 5 6 8 8 4 31 6,2
Niels Edoo 6 9 10 25 8,3
St.enBauers 6 5 4 4 3 22 4,./
OleLergren 4 3 1 8 6 22 4,4
Morten M Hansen 10 9 19 9,5
Hans Nissen 5 3 8 16 5,3
KnudLarsen 7 8 15 7,5
Matti Nellemann 7 5 12 6,0
Niklas Johansen 1 7 2 10 3,3
OleDelft.er 10 10 10,0
Napoleon Malelcians 3 4 7 3,5
Peder Raunsø 5 5 5,0
Sune Maribo 4 4 4,0
Richard Bimdsgaard 4 4 4,0
Niels P. Nielsen 4 4 4,0
Per Lang 1 3 4 2,0
Bjørn Johansen 3 3 3,0
Barkhuns 2 2 2,0
Tom Nielsen 0 0 0,0

Kategorierne vekslede mellem temaåbninger, idiotlyn, find mestertrækkene og traditionel lyn.
Keld Hjortskov vandt som det ses, idet han var flittigste deltager.
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der dog i år havde undergået to
væsentlige nyheder. Den ene var, at
navnene, der beskriver de enkelte linier
på brættet, skulle være udenlandske -
alternativt danske navne på mindst 8
bogstaver. Den anden nyhed var, at de
magnetiske brikker fulgte deres egen
bane ned af brættet, hvilket
vanskeliggjorde deltagernes forsøg på
at gætte ledige felter på brættet. .. Det
gik hverken værre eller bedre, end at
Eigil løb med 3 af de 4 præmier. Et
enestående held!
Aftenen sluttede afmed, at Morten
inddelte de tilbageblevne i to hold, der
så på skift skulle trække i
"Årtusindpartiet". Hold 1 (hvid) bestod
af Bauers, Ole Lergren, Bjø
m Johansen, Matti, Erik, Eivind og
Steen, mens hold 2 (sort) bestod af
Sune, Søren, Barkhuus, Raunsø, Jesper
Holm, Jacob, Eigil og Morten. Spilleme
trak i denne rækkefølge, idet dog
enkelte faldt fra undervejs. Partiet
forløb således:

Juleafslutningen 1999

Den traditionelle juleafslutning løb af
stabelen d. 22/12 og samlede 19
feststemte deltagere, hvoraf Eigil og
Jacob Gibori var blandt koryfæerne,
idet vi jo ikke ser dem hver dag.
Sidstnævnte er dog i Danmark for tiden
(han bor i Thailand) og er begyndt at
kigge ind hver onsdag! Naturligvis var
Barkhuus også at finde blandt de
ankomne gæster, og han stod for de to
mest markante udtalelser denne aften:
"Det erfor dårligt, at der ikke erflere,
der dukker op tiljuleafslutningen" samt
11 Skal vi ikke engang give nogetfor at
deltage? - det var dogfantastisk
glædeligt!"
Vi savnede Gy ldholm til at holde årets
juleprædiken, men han var nødt til at
skåne helbredet denne aften.
Glogg (Blombergs Luxusblanding 8%
!), æbleskiver og blidjulemusik fra
Raunsøe's elorgel skabte i øvrigt
rammen om arrangementet, og
programmet indeholdt blandede
julegodter. Vi lagde for med 1. e4,e5 2. d4,- friskt spillet af Lergren
formandens halvårlige beretning, der 2. -,exd4 3. Dxd4,Sc6 4. De3,-Matti
gengives andetsteds i bladet. var bekendt med dette træk, der
Formanden havde gjort sit under talen foretrækkes af de fleste. 4. -,d5 !!??
til at listejulehyggen ind i lokalet med Her satte Raunsø
både juleslips og nissehue. Demæ sindende i kog! Uden tvivl en teoretisk
st fulgte en julesang komponeret af nyhed, men manden har jo lige vundet
klubbens egne medlemmer tilbage i sin Vintertumeringsklasse med 7/7, så
december 1993, og sangen gengives helt tosset kan han da ikke være. Var vi
nedenfor i nyoptryk. vidne til en hjemmeforberedelse?? 5.
Der fulgte en lille skak-fabel fra Bauers exd5,Sce7 6. Lc4,Sf6 7. Sc3,Lf5 8.
og også en quiz fra hans side. Resultatet Sge2,g6 Efter Morten havde trukket
af denne blev, at Eigil og Steen fik 7/1 o dette, havde alle rørt brikkerne en gang,
rigtige, hvorefter Eigil trak det længste og vi startede forfra med Bauers og
strå i ekstraspørgsmålet om Uranus' Sune osv. 9. O-0,Lg710.Sd4,0-011.
bane om Solen ... ! Sxf5,Sxf5 12. Dd3,Sd7 Igen finder
Ved 22-tiden var det blevet tid til Raunsø et spændende træk. Det ser ud
Eivinds traditionsrige demobræt-lotto, som om Sort har kampens for bonden!?
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Det beriger din sJrøJrindsigt !
og det kunne dujo ærligt talt godtbruge !

besætte b-linien. 34. Kf3,Tb2 og Søren
tilbød ikke remis! 35. Te8+,Kg7 36.
Te2,Tb4 Raunsø stadig gevinstsøgende
37. Tc2,a5 38. Ke4,Kf6 Eivind og
Jacob bragte kongerne i nærkontakt, og
Eivind accepterede derefter på holdets
vegne remistilbudet, inden Schousboe
nåede frem til brættet. Remis - og
således sluttede Årtusindets sidste
holdkamp i Vanløse Skakklub. ½-½.

På næste side følger denhistoriske
kompositions-.øvelse:
(det hør bemærkes, at melodien var
fastlagt på forhånd tillige med kravet
om at ordet "kartofler" o0 "skak" helst, C,

skulle indgå. Det betød bl.a. at hold 2
fik underkendt deres vers i kampen om
hovedpræmien, idet "kartofler"
fantasifuldt var blevet erstattet med
"chips" !! Holdene komponerede
versene under stort tidspres, og vi lader
lyrikken tale for sig selv... ).

13. Lf4,Sd4!? Ved første øjekast
overraskende for flere af
holdkammeraterne, men der viser sig
interessante muligheder. 14. Tfe1,Sc5
15. Dd2,- (Schousboes træ
k) det hvide hold venter tålmodigt og
tror sig sikre på at "få lov til at vinde
stillingen" medmerbonden 15. -,Dd7
16. Le5,Dg4 Morten finder et træk, der
skaber uro hos hvid. 17. Lxd4,Dxd4
Sune slår fornuftigt nokmed
dronningen 18. Dxd4,Lxd4 og her
tilbød Søren remis uden at konsultere
resten afholdet! Well, well - det skulle
sæ'føli prøves. 19. Te7,Tac8 Matti truer
og barkhuus dækker. 20. Tae1,Lf6 21.
T7e2,Tfd8 Jesper fandt
holdkammeraternes råd mere fornuftigt
end tilråbene fra hvid, der anbefalede
c6 ! ? 22. Se4,Sxe4 23. Txe4,- Det blev
Bjørns lod at slå tilbage, da Lergren
forlod scenen her. Endnu en hvidspiller
udgik vistnok heromkring. Hvem
husker jeg ikke? 23. -,Lxb2 Eigil
hævede triumferende bonden i vejret.
Sort havde for en kort stund udlignet
materielt 24. Tb1,La3 Matti truer og
Mortenvælger feltet a3, hvorfra
løberen kan dirigeres til aktive opgaver. --------------
25. Txb7,Lc5 Erik slår og Sune
dækker. 26. Tbl,- Eivind vælger den
sikre hjemstavn fremfor at indlade sig
på Lb6. 26. -,Te8 Og Søren tilbød
remis! 27. Tbe1,Kf8 Fornuftigt af
Barkhuus. 28. Kfl,Txe4 29. Txe4,Lb6
30. Lb5,Td8 fornuftigt afMatti, og
Jacob har ikke mange fornuftige træk at
vælge imellem. 31. c4,Lc5 Erik
angriber og Eigil omgrupperer. 32.
Ke2,a6 Eivind proklamerer hvid
gevinst, mens Morten accepterer
holdets forslag om a6! 33. Lc6,Tb8
Schousboe takker fornuftigt nej til
bonden, og Sune er ikke sen til at
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Mel. "Højt fra træets grønne top ... "

Hold 1.
Vi er samlet her i dag
for at skrive sange.
Sætter man en brik i slag
bliv da ikke bange.
Skak det er et herligt spil
om du får kartofler til
finder du finessen
uden at spørge nissen!

Kartofler de har ikke hjul
de har bare knopper.
Viben er en dejlig fugl
vi kan godt li' skrubber.
Vi kan også spille skak,
det var dog en masse snak,
julen er en gave
ned i vores mave.

Inde midt i slutspillet
er det tid til kager,
for han er helt udspillet
han er jo så mager,
for han har jo ikke fået
no'en kartofler overhoved'
af point han ingen
for nu falder vingen.

Hold 4.
Skak i VS: højt niveau
præger ikke klubben.
Op og ned som en yo-yo
bruger ikke knoppen.
Med brunede kartofler
og lyden af Mark 'nofler
nærmer vi os julen
det kan ses på sulen.
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Hold 2.
Højt fra skakkens elo-top
stråler Fischer gerne
Spassky var et grusomt flop
Bobby var en stjerne
- men nu skal han prøve på
Judith Polgar let at slå
kamp mod chips er bedre
det si'r visens fædre.

Hold 3.
Skak, det er et dejligt spil
lyst det er at vinde
hvis man får kartofler til
så er tiden inde.
Julen gi'r det ekstra glød
skyllet ned med risengrød.
Sammen er vi gode
får vort hold på fode.

Hold 5.
Man kartofler hyppe kan
hjemme i sin have,
dernæst kan man proppe dem
i familiens mave.
Men jeg glæder mig nu mer'
til dt regner blidt og sner,
henad juletide
når til skak vi skride.



Planteskolen Grønne Hjem
støtter nu os' skakken.
Det er nogle fine folk,
der er no'et om snakken.
Når vi sætter andre mat
får vi penge - åh hvor plat!
Men det erjo tiden,
æren kommer siden.

Hør nu er vi blevet mat
og I får ej mere.
Barkhuus er i køkkenet,
træt af at servere.
Derfor f'ar han ingen tak,
kun lidt bank i en gang skak.
Husk det er en ære
VS'er at være.

3. holdet hænger stadig på !

I 3. runde havde vi en ikke helt let
opgave, davi hjemmemødte
Jernbanens 1. Hold. Den gamle
tommelfingerregel om, at 1. hold fra
småklubber kan være rå på den øverste
halvdel holdt stik - i hvert fald fik vi
kun O på de fire første pladser.

En kyndig observatør (vor formand)
mente dog, at vi havde haft mere ud af
vore stillinger, hvad jeg ikke skal
bestride, men så skulle ikke være. Til
gengæld reddede Matti sig en knock
out-sejr, da hans modstander ved en
dronningeafbytning til begges
overraskelse glemte at slå igen på
Mattis dronning, og Ibrahim fik et
gratis point, da Jernbanen kun kunne
stille med syv spillere.

Sune vandt i sikker stil, hvorimod Bjørn
J. desværre tabte - efter et spil, der klart
burde have ført til gevinst.

Slutresultatet altså 3 - 5 til os.

Tja, bom, bom, bom, som en kendt
mand har sagt - mod rækkens ubestridte
førerhold er et begrænset nederlag vel til
at leve med. Og vi ligger dog på en delt
5. plads, kun ½ p. fra 4. pladsen og med
god afstand til sidstepladsen.

Vi har således stadig gode muligheder
for en pæn placering, om end vi næppe
kan indhente Jernbanens forspring. Men
vi har overstået gruppens 2 førstehold
og skal i 4. runde møde Valby III, som
vi deler placering med.

Det kan jo blive lidt af et
omdrejningspunkt - vinderen placerer
sig nok i den bedre halvdel afgruppen
og taberen modsat. Men med holdets
hidtil udviste kamp- og mødedisciplin er
jeg fuld affortrøstning.

Jesper Holm

Køjs Foto hjælper
die med brikkerne
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PROGRAM
(Aktivitetskalender)

5/1 Pleje af tømmermænd og skaklig hygge.
Klubmesterskabet i Lynskak.

12/1 1. runde Vinterturnering 2. del
19/1 4. runde Holdturneringen
26/1 2. runde Vinterturnering
2/2 Udsatte partier
9/2 5. runde Holdturneringen
16/2 Udsatte partier

Demobrættet hentes frem. Find mestertrækkene!
23/2 3. runde Vinterturnering
1/3 6. runde Holdturneringen
8/3 4. runde Vinterturnering
15/3 Udsatte partier 1

22/3 7. runde Holdturneringen
29/3 5. runde Vinterturnering
5/4 Udsatte partier

K-skak !.holdet underholder med aktuelle stillinger fra 1. division.
12/4 6. runde Vinterturnering
19/4 Påskeskak-arrangement. Hold øje med opslagstavlen!
26/4 Udsatte partier
3/5 7. runde Vinterturnering
10/5 Udsatte partier
17/5 Udsatte partier
24/5 Generalforsamling

"Det bedste sted at tilbringe onsdag aften"
Menighedshuset v/Vanløse Kirke

Ålekistevej 156
2720 Vanløse

Telefon i klubtiden: 38 74 41 07
HTTP://MOVE.TONS


