
Mageløs Molboskak i
K-Skakkkens 2. division

Hvid trækker? Se side 7

IINIRllfIRIIMllNIIRlf1811
+

fIRMINOINI BIRONIR



Indhold:
I

Vanløse Skakklub :
Leder Side 2

Formand: IGeneralforsamlingenMorten Møller Hansen Side 3
Lerager 22

2605 Brøndby IK-Skak 2. Division 2000 Side 7
43 45 45 49

Klubmesterskabsomkampen Side 8
Kasserer:

IHurtigskak i BrønshøjOle Lergren Side9
38 79 07 46

Formandens Beretning Side 11
Klubtelefon i klubtiden :

Sommer Grand Prir Side 15
38 79 41 07 I Agurketid

Fribonderedah.1.ion :

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 I ChessBase / PGN eller

simple * .txt filer (disse kan laves af
alle tekst programmer) - filer fra
Mac er heller ikke et problem.
Fotos, tegninger mm. 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
både Win/Dos og Mac format
modtages også. Hånd- og

maskinskrevne indlæg kan afleveres
i arbejdstiden hos: Kajs Foto &

Atelier, Ålekistevej 42.
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Sommersæsonen er på sit højdepunkt.
Vanløse EMT og Vanløse Open efter
nogle forhåbentlige super skakdage på
Vanløse Kræmmermarked. Selvom
sæsonen pr. definition er agurketid,
skorter det ikke på indlæg og
redaktionelt stof. Det var egentligt
meningen, at der skulle udkomme en
opdateret medlemsliste med relevante
tlf numre mm. Desværre har
computeren spillet et puds og filen er
"korumperet" og ganske utilbøjlig til at
afgive den relevante information. Såjeg
ser frem til en gang dobbeltarbejde og
lave det hele en gang til, så det bliver
klart inden vinterturnering (håber jeg).
Jeg ved tilgengæld også at næste
nummer bliver sprængfyldt af stof
omkring EMT, hvor bl.a. Ole Lergren,
Knud og undertegnede leverede
spændende resultater. Men lad nu
øjnene feste på de følgende sider og
HUSK AT TILMELDE DIG I GOD
TID TIL HOLD OG
VINTERTURNERINGEN.

Sætternissen



General forsamlingen 24/5 2000 Kl. 20.08

Endnu en gang i stærk konkurrence med Champions League finalen i fodbold
afholdt Vanløse Skak.klub sin årlige generalforsamling. Deltager antallet var
denne gang 15 medlemmer og en gæst. Eivind blev valgt som dirrigent i Steen S'
fravær og takkede for valget. Han kunne konstatere at seancen var lovligt
indvarslet, og så kunne alle jo ånde lettet op i vished om at vi ikke var gået
forgæves. Herefter blev sidste års protokol oplæst.

Dirrigenten kunne utilfreds notere sig at at protokollen ikke var behørigt
underskrevet af sidste års dirrigent og protokollen dermed var grænsende til
ugyldig. Miseren blev dog lovet bragt i orden af vores kære formand. Man
konstaterede, at der ikke var indkommet nogen forslag. Og så skulle formandens
beretning læses op ... dog måtte et par yderligtgående klubmedlemmer først
irettesættes mht til rygning i lokalet., idet man referede til en tidl.
generalforsamlingsbeslutning der kender sådanne ildelugtende aktiviteter ganske
forbudt. De forulæmpende bragte slukørede og med flovrøde ansigter deres
røgterror til ophør.

Formandens beretning blev godkendt ... med akklamation efter disse
kommentare :

Eigil : Efterlyste rundeløse dage og mente at man skulle passe på med for høj
turneringsaktivitet. Der skulle være mere "leg" og hygge.

Lars L.R. : mente at hyggen var ganske fin.

Gunnar W spurte til ordet "hits" og fik forklaret at det var= med antal besøgende
på en given hjemmeside.

Gunnar W spurte så til sagen som omfattede hans egen person ... her i klubben
referet til som "Gunnar West" sagen som mange kun har hørt som brudstykker
og løse kommentare, da hverken tidl. eller nuværende formænd mm. Har
kommeneteret denne "offentligt" Noget af samtalen om dette forgik på et vist
indforstået niveau, da mange af de fremmødte simplethen ikke aner, hvad der er
forgået. Formanden lovede en forklaring i Fribonden under sin forklaring !
Eigil mente at sagen skulle fortsættes ... og skriftligt ... da der åbenbart har
verseret nogle mundtlige "trusler" fra flere implicerede. Gemze sagde at
bestyrelsen skulle tage den op og vælge ordene med omhu. Søren mente under
alle omstændigheder at visse telefoniske trusler fra DSU formand Søren Bech
Hansen var fuldstændig uacceptable og sagen under ingen omstændighed måtte
henlægges. Raunsøe mente ligeledes at Søren Bech Hansens optræden var
primitiv og efterlyste en prompte reaktion fra bestyrelsen.
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Raunsøe mente at der var et problem med for mange aflysninger pga af for lidt
fremmøde ... man burde tækkes dem der mødte frem og afholde de lovede
arrangementer ... simpelthen vise flaget og gennemføre tingene i stedet for at
trække følehornene til sig.

Locher sagde at normalt kun var en sommergæst, men meget gerne ville have
mere aktivitet om sommeren.

Morten forklarede at klubben netop havde aktiviteter hele året også sommeren,
modsat mange andre klubber.

Så nåede man til det punkt man normalt forbinder med løftede øjenbryn og en
stram kurslægning fra dirrigenten, hvis ikke passionerede optrin skal opstå ...
REGNSKABET ... det blev uddelt med en lille kommentar af hr. Kassere Ole
Lergren og så var der 10 min. ryge og tygge-på-regnskabspause.

Da tmnulten blev genoptaget konstatede man tilfreds at regnskabet var revideret
og komplet.

Ole L. bragte en hilsen fra klubbens bedste revser specielt på det
regnskabsmæssige område Børge Gyldholm, der vist for 1. gang nogen sinde,
ikke var til stede til generalforsamlingen.

Men til alles forbløffelse kunne Barkhus konstatere, at der ikke var nogen kritik
afregnskabet ... kan nogen huske hvornår DET sidst er sket! Bravo kasser!

Regnskabet blev godkendt med akklamation.

Budgettet blev forlagt uden nogen vilde protester.

Der var jo ingen indkomne forslag ... så man skred direkte til valget:

Morten blev genvalgt som formand.
Ole L. blev genvalgt som kasser.
Hans trådte ud af hest)Telsen.
Bjørn G og Bjørn J blev.
Bauers blev nyt medlem af bestyrelsen.

Nye suppleanter blev Hans og Knud-Erik

Søren Sørensen blev revisor og Eivind revisor suppleant.

Præmietagerne i Vinterturneringen blev :
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Efterår:

Gruppe 2 : Raunsee med 7/7 !
Gruppe 1 : Erik J med 5/7
Mester : Morten med 6/7

Forår:
Gruppe 2 : Bjørn G med 6½/7
Gruppe 1: Knud-Erik med 61/i/7
Mester : Niels Edoo på bedre korrektion med 5/7 delt med Eivind

Holdtopscorerne :
1. holdet delt mellem Søren og Eivind med 51/i/7
2. holdet Erik J med 4½./7
3. holdet Gemze med 5/7

Så nåede men punktet diverse .....

Knud Erik klagede over at man lagde VT turneringen i f.eks 10 mand grupper i
stedet for at holde 8 mandsgrupper oppefra ... det ville give mere fremmøde.

Søren klagede over at spilleme ikke havde pli til at melde korrekt afbud til sin
modstander i VT. Det ødelagde motivationen og er en ekstrem udvisning af
dårligt kammeratskab. Søren efterlyste bedre kontrol med dette.

Hans klagede over at folk blev skrevet til f.eks VT af andre eller blev tilmeldt
"på formodning" og man pludselig stod med hullede grupper, fordi de faktisk
IKKE var intersserede i at deltage. Man burde indskærpe at kun folk selv kunne
melde sig til og gjorde de ikke dette og det rettidigt ... ja så er man bare ikke
med ... det erjo voksne mennesker der burde kunne administrere deres aftaler
selv.

Eigil påpegede, at FB var udkommet i en ujævn strøm, men var nu glad for at
den udkom mere regelmæssigt og efterlyste, at medlemmer der ikke kom så tit,
fik FB tilsendt pr. post. Redaktøren lovede at dette ville blive bragt iorden.
Der blev derefter fra flere sider uddelt ros og anerkendelse til Fribonden.

Morten nævnte at en egentlig straf for manglende afbud kunne komme på tale i
forb. med VT.

Bjørn efterlyste en telefonliste. Og Eigil tilføjede at den også skulle indeholde
mobil og email og at man skulle indskærpe folk at give afbud I GOD TID!
Raunsøe mente ikke man skulle "straffe" folk men foreslog at de aktuelle datoer
og modstanderes tlfnumre figurede på turneringslisten.
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Barkhus kunne ud fra statestikken spore en manglende interesse blandt VS's
medlemmer. År 2000 havde allerede nu afstedkommet den dårligste fremmøde
nogensinde ... ja selv havde han ikke været der 2 gange. Ole L kunne jo så tilfø
je at medlemstallet var faldet ca. 25 % siden de sidste "velmagtsdage". Klubben
havde pt. 50 medlemmer herafvar de 15 passive ... så der burde være ca 35 hver
gang. Hvilket der dog ikke var tilfældet.

Morten havde dog flere aktivitetsfremmende ideer i støbeskeen ikke kun seriøs
skakmen ogsåmere socialbetanede aktiviteter.

Gunnar havde været i Helsingør skakklub der talte 37 medlemmer. Der var der
altid mindst 10 fremmødte og deres interne turnering talte 2 grupper ar 12-14
spillere. De bedste i VS brugte for meget tid på at studere k-skak i lukkede kliker

de skulle se at bringe disse partier op på tavlen, så alle kunne få et udbytte af det

Morten tilføjede at en af hans ideer var at I .holds partier skulle gennemgåes.

Johnny S sagde at der generelt var en god stemning og masser af modstandere,
men der absolut også var et klart skel mellem "god" og "dårlig" og at de "gode"
skulle være lidt mere socialt anlagt.

Morten mente dog at skellene var mere ubevidste og at i det gode gamle
demobrætdage var det ikke så slemt.

Erik J. mente dog at det var en storm i et glas vand ... folk skulle bruge klubben
som de ville ... Der var intet reelt problem ... der var altid folk, der ville spille.

Derefter udbragte Barkhus trod al modgang et 3 foldigt leve for Vanløse
Skakklub som alle istemte med berigede stemmer. Kl. 22.15 var det hele slut.

Nissen
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K-skak 2. division 2000. truende ud. men fører dog til en næsten
tvungen serie af afviklingstræk. 5 ...Lc5

Gemzoe; Vanlese (1273). F.Madsen, 6.Dg3 Sf6 7.Lg5 Lb4 8.o--0---0 Lxc3
Åbyhøj (1634) [C22] 9.bxc3 Ludvig var sur over dette træk
Som deltager i k-skakkens 2. division, og erklærede at Dxc3 var det bedste
havde jeg den glæde at vinde mit første man "kunne nå med det gode". "En
parti mod Jens F. Madsen (1634) dobbeltbonde h1.1, 1.1 ju
Åbyhøj! For at støtte mig, havde hr. Gemzelatterligt". Og "Nu rar Hvid
Ludvig Fedtbag fra Mols tilbudt at sguda bøllebank! 11

• Efter dette træk
hjælpe med analyserne. Hvem er nu havde ~udvig h."1.IDmishagsytringer og
denne Ludvig Fedtbag? kan den lugte tilovers for hvids spil og nægtede
evnefulde læser forestille sig en at fortsætte med sine storslåede analyser.
mellemting mellem Hans Nissen oz Dette førte til en kort og kedelig
Knud Erik Helleshøj ? Et sådan ° afvikling afpartiet. og tak for det.
monster er Ludvig Fedtbag ! På trods af [9.Dxc3 Erfaktisk et dårligt træk, der
mange forsøg på at undgå hjælp fra den taber en bonde pga. 9... Sxe4! 10.Lxd8
kan, vedblev Ludvig Fedtbag at plage Sxc3 ll.bxc3 Sxd8 red.!] 9...0-0
og plage. Ak ja. 1.e4 e5 2.d4 exd4 10.Ld3 Te8 11.Sf3 h6 12.h4 d6
3.Dxd4 Sc6 4.De3 b6 5.Sc3 Denne 13.Lxh6 Sb5 14.Dg5 Dxg5+ 15.Lxg5
åbning ( Centerspil/Paulsen Angreb Lg4 16.Lb5 Ld7 17.Sd4 Se5 18.f4 a6
red.) behagede ikke L.F. Han erklærede 19.Lxd7 Sxd7 20.e5 dxe5 21.Sc6 Sb8
den talentløs og uden "indre konsistens" 22.SxbS Taxb8 23.fxe5 Txe5 24.Td7
! Den ser da også besynderlig ud, men Sg3 25.Th3 Se2+ 26.Kd2 Sgl 27.Te3
den rummer alligevel en mængde Tf5 28.Tee7 Tf2+ 29.Kd3 f6 30.Txg7+
muligheder, måske fordi så få anvender Kf8 31.Lh6 Te2 32.Tge7+ 1-0
den. Sorts fortsættelse var L.F. meget
facineret af, og den ser da også fælt B. Gemvæksoe

Ludvig Fedtbag, Mols: "Jegfralægger mig
ethvert ansvarfor dette "skak'i-parti ... bøvs!"
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Omkamp om Klubmesterskabet 2000
Morten ny klubmester

Der skulle igen en omkamp til for at finde årets og dette årtusindets første
klubmester. Jeg havde sikret mig en andel i finalen ved at vinde efterårets
afdeling med 6/7, mens Edoo med energisk spil opnåede 5/7 og bedre korrektion
end Eivind. Det var altså sikkert, at der ville komme en ny mester som afløser for
sidste års vinder Eivind.

Både jeg selv og Edoo var forståeligt nok sultne efter at vinde. Jeg, fordi jeg
tabte knebent til Eivind sidste år og for første og eneste gang sidst havde været
klubmester i 1986/87 og Edoo, fordi han kunne blive det for første gang!

Lodtrækningen magede det således, at jeg skulle have hvid i første parti, og
ligesom sidste års match var det aftalt, at der skulle spilles to partier med
omvendte farver og yderligere to, hvis første omgang ikke fandt en vinder.
Partierne blev fulgt på demobrættet i klublokalet og gav forhåbentlig tilhørerne
nogle interessante øjeblikke.

1. matchparti Morten Møller Hansen Niels Edoo

l.d4,Sf6 2.c4,g6 3.Sc3,Lg7 4.e4,d6 5.Sf3,0-0 6.Le2,c6 7.0-0,Lg4 8.Le3,Dc7
Klassisk Kongeindisk og alt sammen set før. På 8.-,Sbd7 spiller hvid
9.Sd2!,Lxe2 10.Dxe2,e5 11.d5,c5 12.Tabl,Se8 13.f3,f5 14.b4,- og står lidt bedre
som i Petrosian-Simagin, Moskva 1956. 9.Dd2,Sbd710.h3,Lxf311.Lxf3,e5
12.Tadl,TadB 13.Le2,- Muliggør f2-f4 og gør dækningen af e4 nemmere. 13.
,TfeB 14.Dc2,Sf8 Formentlig havde exd4 med planen Tad8 og d6-d5 med
sprængning af centrum været bedre. 15.f4,Se6!? Et frisk forsøg på at skabe
komplikationer. Niels overser imidlertid, at springeren i det følgende kan og
derfor burde gå til d4. 15.-,exd4 synes mere sikkert. 16.fxeS, dxe517.d5, cxd5?
Overser hvids svar, hvorefter hvid har klar fordel. Langt bedre var 17. -,Sd4 ! fx.
18.Lxd4?.exd4 19.Txd4?,Sxd5! med sort fordel. 18.Sb5!,Da519.exd5,Sf4
20.Lxf4,exf4 21.Txf4,Dxa2 22.Tdfl, Sh5? Panik! Sejere var 22.-,Da6
(23.Sc7??,Db6+) 23.L:xh5,g:xh5 24.Txf7, Tf8 Sort havde her under 1 minut
tilbage, mens hvid havde 9 min. Både Sc3? og DfS? kan nu besvares med Dxc4
og 25.Txb7? tillader Txfl+ 26.Kxfl,Dal+ med farligt angreb. Altså:
25.Txf8+,Txf8 26.TxfS+, K:xf8 27.Df5+,Kg8 Her investerede jeg størsteparten
afmin resterende betænkningstid, men uden at finde noget brugbart. Jeg var
endda ved at tabe på tid ... Problemet er, at b2 og c4 er svage. Skal man spille på
mat eller bondeforvandling? I salen var man overbevist om, at hvid havde
vundet, og faktisk var der på dette tidspunkt nogle der gik og den efterfølgende
onsdag lykønskede mig med sejren! Derhjemme fandt Fritz efter et stykke tid en
gevinst i 6-8 træk: 28.De6+,Kf8 29.Sd6!, Dbl+ 30.Kh2,Dg6 31.Dc8+,Ke7
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32.Sf5,Kf6 (eller -,Kf7 33.Dd7+,Kf8 34.De7+,Kg8 35.Dd8+,Kf7 36.Sd6+)
33.De6+,Kg5 34.h4+,Kf4 35.g3+ og godnat. I stedet kom der 28.Dc8+?,Lf8
29.d6,Dxb2 30.De6+,Kg7 31.d7,Dcl+ 32.Kh2?,- Sidste chance var 32.
Kf2,Lc5+ 33.Kg3,Dg5+ 34.Kf3,Le7 35.Sd4 +/= men om det vinder kunne vi
ikke finde ud af. Nu reddede sort sig meget heldigt med en evig skak 32.-,Df4+
33.Khl, Dfl+ ½-½

Efter denne skuffelse føltes presset i 2. parti endnu større. Kunne jeg komme
igen og vinde med sort eller havde Edoo psykisk overtaget?

2. matchparti Niels Edoo - Morten Møller Hansen

1.e4,c5 2.Sf3,d6 3.d4,cxd4 4.Sxd4,Sf6 5.Sc3,e6 6.Lg5,a6 7.f4,Dc7 8.Df3,Sbd7
9.0-0-0,Le7 10.g4,- Denne stilling havde jeg for nylig haft som hvid i K-skak
Landsholdsklassen, så jeg var godt inde i finesserne. 10.-,h6 ll.Lxf6,Lxf6 Edoo
havde engang fået fortalt af en !M'er eller GM'er, at dette var tvivlsomt, men
analyserne fandt ingen direkte angreb, der kunne slå sort ud af balance. Bemærk,
at 11.Lh4?! besvares med g5 12.fx.g5,Se5 med bekvemt spil for sort. Med tanke
på fortsættelsen havde 12.h4 været noget bedre. 12.Lg2,g5! Inspireret af
ovenstående variant og min nytårsgevinst over Eivind viser dette hiv sig endnu
engang effektivt! 13.fS,SeS 14.De2,Ld7 15.Thfl,TfS 16. Kbl,Sc4 17.Dd3,- Sort
har skaffet sig en kanonspringer, der fuldstændigt dominerer centrum og sikrer
sort klar fordel. Der truede slag på b2 fx. 17. Tf2,Sxb2 ! 18 .Kxb2,Lxd4
19.Txd4,Db6+ 17.-,0-0-018.Tf2?!,Se5! 19.De2,Db6 Springeren vendte tilbage
med stor kraft. Sort vinder mindst en bonde, da tårnet på f2, bonden på g4 og
springer d4 savner tilstrækkelig back-up. 20. h3,- er formodentlig bedste chance.
20.Sb3?, Sxg4 21.Tf3,Se5 22.Th3,Th8 23.Tfl,TdfS 24.Dd2,Sc4 Endnu
stærkere ser h5! ud til at være 25.Dd3,Se5 26.Dd2,a5 27.a4,Kb8 Herfra er der
ikke længere nogen redning for hvid ... 28.Tdl,Sc4 29. Dd3,Tc8 30. Lfl,Le5
31.Df3,Sxb2! 32.Kxb2,Txc3 33.Dxc3,-Med tidskontrollen overstået var det tid
at puste ud, tælle efter og planlægge det sidste angreb uden at hvid får modspil.
33.-,Lxc3+ 34.Txc3,Lxa4 35.Lh3,Lc6 36.Kal,Db4 37.Tcd3,Lxe4 38.Td4,Da3+
39.Kbl,- og Niels opgav uden at vente på fortsættelsen. Der er mat i 8 træk
begyndende med Dxb3+.

Dermed var skabet i hus og jeg kan nu smykke mig med titlen klubmester i det
næste års tid. ·

Morten
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Hurtigskak i Brønshøj.

En onsdagsaften var vi nogle stykker, der efter lidtlynskaki slyngelstuen ble
enige om at sende 3 gode og solide skakspillere til brønshøj for at vise flaget De
kunne imidlertid ikke, og i stedet mødte Erik J, Bjørn G og undertegnede op.
Hwnøret og kampivren var i top. Det mindede jo lidt om gamle dage. når
Brønshøj og Vanløse mødtes i fodboldens 1. division.
Resultatet blev for os alle 4/9, og med lidt god vilje kan det tolkes som 50%. Vi

fik jo alle en modstander i 1. runde med 200o+enhelmasse i rating og tabte
selvfølgelig.
De 4 points rakte til en præmie til Bjørn (3.delt 2.plads). Det var noget med
rating og korrektion, som vi skal lære noget mere om til efteråret (brevkursus).
2 partier fortjener særlig omtale. Erik havde som hvid i en sicilianermed kort

rokade et flot angrebsspil.Bondefremstød med vajende faner og trompetmusik
indledte et kompromiløst matangreb, som så meget overbevisende ud.
IMIDLERTID foretog modstanderen på det strategisk rigtige tidspunkt et
bondefremstød i centrum, som hurtigt resulterede i et tabt slutspil med materiel
undervægt. 0-1 Det var synd for Erik, men det så flot ud så længe det varede !
I en af de sidste runder, havde Bjørn et spændende spil, hvor kampen bølgede

frem og tilbage i lang tid. Blandt tilskuerne var 2 børn, som interesseret fulgte
slagets gang. Desværre kom Bjørn til at sætte sin dronning i slag, men det gjorde
ikke noget i første omgang. Et par træk senere fik modstanderen uheldigvis øje
på den udækkede dame og slog den. Sort uheld. De unge mennesker forlod
lokalet, mens de nynnede en kendt melodi.
Vi var efter kampen alle enige om, at det trods alt havde været en succes, og at
møder igen næste år med krwn hals og løftet halespids gerne i forstærket
opstilling.

KnudErik

PS. Efter omfattende arkivstudier på Pædagoisk Landsforbunds musikbibliotek
har jeg fundet ud af, at den melodi børnene sang. var en gammel russisk
folkemelodi. På dansk har den fået teksten : " BJØRNEN sover, bjørnen sover ...

AkJa.

PPS. Bemærk at min evige medfødte beskedenhed forhindre mig i at skrive.
hvem Eriks modstander var i overnævnte parti .
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Formandens beretning for 1999-00
Vanløse Skakklub

Vi starter med sommeren 99, hvor vi holdt vores traditionelle Sommer Grand
Prix . 21 spillere deltog i denne uforpligtende turnering sommeren igennem, og
Keld Hjortskov løb med sejren, idet han scorede 41 pts. fordelt på 6 aftener, og
han var faktisk den flittigste deltager. På de næste pladser kom Knud Erik
Helleshøj med 37 pts. for 5 aftener og Bjørn Gemzøe med 31 pts. ligeledes for 5
aftener.

Sideløbende med Sommerturneringen spillede formanden og Eivind omkamp om
klubmesterskabet og det vil sikkert være de fleste bekendt, at Eivind genvandt
klubemsterskabet efter en tæt dyst over 6 spændende partier. Imidlertid er sagen
nu den. at vi med sikkerhed vil få en ny klubmester at se i år 2000, idet Morten
vandt før nytår med 6/7 og dermed mindst sikrede sig en finaleplads og Niels
Edoo vandt forårsdelen med 5/7. Samme pointtal nåede Eivind også, men bedre
korrektion med ¼ point sendte altså Edoo videre i sin første finale om
klubmesterskabet. Morten sluttede på en udelt 3.plads med 4½ pts. Matchen
bliver afgjort i løbet afjuni måned efter ønske fra mig, idet jeg efter planen bliver
far i de første dage af juli måned og derfor helst skal være færdig med dette
inden.

Erik Johansen skrev vistnok klubhistorie ved at bede om at undgå oprykning til
Mesterklassen trods sin I.plads med 5/7 i gruppe 1, og det betød, at der i stedet
blev plads til Holst der. Minsandten om ikke Knud Erik denne gang lader
historien gentage sig og har bedt om det samme efter at have sluttet suverænt
med 6½/7 her i foråret. Det rejser et principielt spørgsmål om
oprykningsregleme, som forsamlingen er velkommen til at kommentere og som
bestyrelsen i hvert fald må se på!
Det er også værd at nævne Peder Raunsø , som indskrev sig i det fine selskab
blandt klubbens koryfæer for hvem det er lykkedes at vinde en klasse eller
gruppe med maximumpoint - i dette tilfælde med 7 /7 hvilket kun er sket 12
gange tidligere i klubbens historie siden 1931 !
Sune overraskede positivt ved at blive en lige så klar nr . 2 med 5½ pts, men
forårsturneringen viste, at gruppe 1 alligevel var en for hård nød at knække for
ham. Nu vi er ved juniorerne, så fortjener det også at blive nævnt. at Niklas i
foråret sluttede på 4 pts. bl.a. efter sejr over Matti, mens Matti kunne glæde sig
over en sejr mod Hans Nissen og Sune en sejr over Erling Madsen, der ellers lå
til en topplacering!
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.
Det skal til alle deltagernes ros fremhæves, at turneringen er gennemført næsten
uden TL indgriben.
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Vi skruer tiden tilbage til vores koordinerede turnering, der forløb lidt senere 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
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. Jeg har bedt Ole om at arrangere turneringen igen i år.
og det sker ikke mindst for at sikre klubbens spillere et minimum af erfaring med
koordinerede turneringer og om man vil chancen for at vise andre hvor meget
man ratingmæssigt er værd. Vi kender jo alle følelsen af at have for lave
ratingtal! Der er desværre ikke mange eksempler på, at medlemmerne forsvarer
klubbens farver i koordinerede turneringer. Jeg ved at undertegnede, Knud,
Gemzøe. Keld Hjortskov, Niller og vistnok Edoo har gjort det i det forløbne år.
men jeg vil alligevel opfordre alle medlemmer til at tænke i disse baner og
dermed signalere et vist mål af aktivitet i Vanløse Skakklub til omverdenen
udenfor.

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 FB-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!
I denne forbindelse bør det nævnes, at sidste års efterlysning af 8 manglende
numre afFribonden bar frugt, idet Jørgen Holst var dykket ned i egne gemmer og
havde fundet 4 af dem frem. En stor tak til Holst for dette. Vi mangler nu blot
1972 nr. 6, 1976 nr. 2, 1978 nr. 5 og 1984 nr. 2 for at gøre Fribonde-arkivet
komplet. Når dette forhåbentlig sker, så vil samlingen blive indbundet og
sammen med øvrige arkivalier blive overdraget til Vanløse's Lokalhistoriske
Arkiv, hvor det er sikret en betryggende opbevaring for brand, vand, svamp osv.
og hvor interesserede vil kunne få adgang til at dykke ned i historien nu og flere
hundrede år frem i tiden. Jeg kan tilføje, at jeg på internettet har set at i hvert
fald 8 andre klubber landet over har fået samme ide.
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Holdturneringen der forløb henover årtusindskiftet er slut og resultatet blev, at 1.
holdet atter er at finde i 3.divi.sion til næste sæson efter en suveræn I.plads - og
det fornødne held - mens de to øvrige hold henholdsvis blev i rækken og
rykkede ned. Jeg håber at se det samme høje antal tilmeldinger næste gang (der
var 37 sidste år!l), og at dette materialiserer sig i, at vi i det mindste kan stille
med fuldtallige hold. Det burde umuligt kunne blive et problem med så mange
tilmeldinger, men holdkampreferaterne og -afslutningen fortæller en anden
historie. Det er absolut tvingende nødvendigt, at alle klubbens medlemmer griber
i egen barm eller skæg eller hvad man nu har for hånden(!) og indser, at klubbens
overlevelse baserer sig i aktive medlemmers lyst til at være med, både når
slagene skal slås og når klubbens dagligdag skal gøres underholdende. Senest
kom dette til udtryk, da Vanløse måtte melde afbud uden at kunne stille hold til
den ellers så traditionsrige Vestvoldholdturnering - uagtet at indbydelsen forelå
lige lovlig sent, men alligevel.

Med hensyn til K-skak, så er situationen den, at VS synes på vej mod en 3.plads i
99 udgaven af I.di.vision. Benny er med 4½/6 på 2.bræt blevet topscorer og Steen
med 4/6 bliver muligvis delt topscorer. Benny er nu noteret for en rating på 2085
pr. 1/5. Eivind har 2/3 på Lbræt mens Leif har skuffet med ½/5 på 4.
Andetholdet i 2.division ligger nr . 4/5, men i 2000 fører de allerede med 5½ (der
resterer dog 17). Holdet består af John, Hans, Nikolaj og Gemzøe. I.holdet
holder pause i dette års mesterskab, men med Morten - der i øjeblikket spiller sin
anden Landsholdsklasse om det individuelle DM - tilbage på holdet til efteråret
vil vi i stærkeste opstilling forsøge et attentat på DM-titlen 2001.
Gunnar West havde bedt om, at klubben indleverede to forslag om den såkaldte
"Gunnar West-sag" til årets delegeretmøde i Påsken 00, men Morten blev ringet
op af DSU's formand Søren Bech Hansen, der fortalte, at forslagene ville blive
mødt med iskold tavshed og modforslag om at eksludere Vanløse Skakklub!
Stillet dette i udsigt og uden at kunne træffe Gunnar, der spillede i Sverige den
pågældende dag, valgte jeg at trække forslagene tilbage ... Bestyrelsen er af den
opfattelse, at lysten til at indflette arrangementer i aktivitetskalenderen sti.ger
med antallet af medlemmer, der dukker op på såvel ordinære turneringsaftener
som på almindelige fri.aftener. Så hvis vi eksempelvis skal høre Gunnar løfte
sløret lidt for, hvordan i alverden han opdager alle disse vanvittige kombinationer
han fyrer af, så kræver det altså, at lidt flere end 10-15 medlemmer vi.ser sig på
de rundeløse onsdagsaftener.

Bestyrelsen har i år ikke fundet anledning til at vælge en "Årets Spiller", da
ingen på afgørende vis har skilt sig ud fra resten afmedlemsskaren.

De fleste af jer 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.
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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
dag ...

Jeg vil nu snakke lidt mere om fremtiden. Dajeg tiltrådte formandsposten for 2
år siden, sagde jeg, at jeg dermed påtænkte at indlede en stabil periode uden
formandsskifte i tide og utide. Dette løfte ser jeg ud til at kunne holde et år mere
med forsamlingens velsignelse naturligvis.

Jeg har nævnt tidligere, at bestyrelsens lyst til at arrangere forskellige
arrangementer afhænger stærkt af, hvor mange der rent faktisk dukker op de
gange der sker noget og generelt skal der lyde en opfordring til alle om at møde
frem i langt højere grad end det sker idag. På papiret er vi en stor klub med
næsten 60 medlemmer, men hvis hovedparten går hen og bliver passive,ja så
udånder vi jo langsomt men sikkert. Derfor mød frem. selvom programmet blot
siger "udsatte partier". Det er på sådanne aftener, at den sjove og sociale del af
klublivet bl.a. skal udfolde sig.

Under forudsætning af, at jeg genvælges, vil mit "valgprogram" se nogenlunde
sådan ud for det kommende års tid:

1) sommer grand prix med indlagte undervisningsaftener. Dette kræver at nogle
afklubbens bedste spillere træder til.

2) en skakquiz-aften, hvor Vanløsemesteren skal findes.

3) tanker om at indflette ½-times turneringer i årets program.

4) oprettelsen afet historisk hjørne i Fribonden med udvalgte klip fra klubbens
mangeårige historie primært baseret på tidligere Fribønder.

5) indbinding afFB-arkivet og evt. overdragelse af øvrige arkivalier til
Lokalarkivet. Det skal her undersøges, om man kan udlåne det med en klausul
om, at det kan kræves tilbageleveret når som helst.

6) arrangementer for passive medlemmer - hvilke vides ikke endnu.

7) renskrivning i hæfteform af tidligere GF-beslutninger og altså en slags
gældende lovsamling som appendix til klubbens love.

Og med disse ord slutter jeg formandens beretning ...

MortenMøller Hansen
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1. holdets kampe i 3. division 2000/2001

5/11 ude mod Nordkalotten
19/11 hjemme mod FHS (hvem er det?)
10/12 ude mod AS04 I.hold
14/1 ude mod KS
4/2 hjemme mod Ballerup
25/2 hjemme mod Føroyar og
18/3 sidste runde for alle hold afholdes i Farum og vi spiller mod ... Farum

NyWebmaster.

Keld Hjortskov takker af efter flot pionerarbejde med klubbens websider. Ole
delfter tager intemettømmeme og føre os videre. Ole D og undertegnede arbejde
på at Fribonden bliver helt tilgængelig på nettet ... I hører mere snart ...

Sommer Grand Prix Resultat

Sommer Grand Prix'en er nu afsluttet og vinder blev Gunnar West Hansen. Det er
første gang, at han løber af med sejren i sommerturneringen.

Turneringen var opdelt med 4 aftener med konkurrence i "find bedste
træk/kombinationen", 1 aften med lyntumering og 1 aften med gennemgang af
partier og "find mestertrækkene". Det var Morten, der havde udvalgt alle
opgaverne og med let hånd uddelte grand prix point.

Slutstillingen:

Nr. Navn 14/6 517 1217 19/7 26/7 9/8 Point
1 Gunnar Wesl Hansen - - 10 9 10 8 37
2 Ole Delfter - 5 7 8 8 - 28
3 Ole Lergren 4 3 4 - 4 8 23
4 Søren B. Pedersen - 10 - 9 - - 19
5 Niklas Johansen 8 - - 3 - 7 18
6 Biørn Gernzøe l 5 2 3 4 3 18
7 Sten Bauers 8 - 3 - - 5 16
8 Matti Nellemann - 8 - 7 - - 15
9 Johnnv Schmidt 3 - - - 6 5 14
10 Biørn Johansen - - - 6 2 5 13
li Peder Raunsø 10 - - 3 - - 13
12 Per L. Rasmussen 3 3 l l 3 - Il
13 A. Barkhuns 6 - - 3 - 1 10
14 Steen Schousboe - - 7 - - - 7
15 Nikolai O'havv - - - 7 - - 7
16 Knud E. Helleshøi - l 5 - - - 6
17 Niels Locher - - 1 - - - 1
18 Jesper Holm - - - - l - l
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PROGRAM
{Aktivitetskalender)

11-13/8 Kræmmermarked med Vanløse Skakdag på Damhusengen
16/8 Vanløse Open runde 1-3 (20 min. eller½ times partier)
23/8 Vanløse Open runde 4-6
30/8 Kl. 20:00 Foredrag ved Steen Schousboe om

"Skakhistorie og klassiskere - New York 1927 med Capablanca i sine
velmagtsdage"

6/9 Kl. 20:00 Foredrag ved og simultan mod klubmesteren (Morten M.H.)
13/9 Vinterturnering l.runde
20/9 Vinterturnering 2.runde
27/9 Vinterturnering 3 .runde
4/10 Kl. 20:00 Foredrag ved Ole Delfter om nyttige temaer i åbningen

"Russisk"
11/10 Vinterturnering 4.runde
18/10 Udsatte partier - efterårsferiehyggeskak
22/10 Vinterturnering 5.runde
1/11 Specialarrangement - følg med på opslagstavlen
5/11 Holdturnering I.runde (I.holdet)
8/11 Holdturnering I.runde (øvrige)
15/11 Vinterturnering 6.runde
19/11 Holdturnering 2.runde (I.holdet)
22/11 Holdturnering l.runde (øvrige)
29/ 11 Vinterturnering 7 .runde
6/12 Udsatte partier+ gennemgang afudvalgte holdkamppartier
10/12 Holdturnering 3.runde (I.holdet)
13/12 Holdturnering 3.runde (øvrige)
20/12 Juleafslutning ·
27/12 Nytårsskak

"Det bedste stedat tilbringe onsdag aften"
Menighedshuset vNanløse Kirke

Ålekistevej 156
2i20 Vanløse

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


