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SKAKKENS SIMULTANSKAK PÅDAG I 'VANLØSE KRÆMMERMARKEDEi
Skakkens dag i

Vanløse blev også i år af
holdt på Kræmmer Markedet
ved Vanløse Idrætspark.

Lige som sidste år,
forventede vi en større
interesse for vor lille
shop.Og det kom til at
vasse! ! !

PRESSEN I
Ikke alene Gunnar

Wests skaklige indsats på
Kræmmer Markedet var årsag
til den rekordagtige til
slutning til den efter
følgende Vanløse Open.Af
helt afgørende betydning
for tilslutningen var den
flotte placerig med farve
billede på forsiden af
Vanløse Avis man gav
Vanløse Skakklub.
Vi takker på skakken og
klubbens vegne for god
pressedækning.
Også en tak for indsatsen
til: Teltholder Bauers

FotoTax Helleshøj
Nissekajs Foto.
De rare damer fra
Samariterteltet.
Kaffegrumser
B.Johansen.

"Hvad er nu det for noget?"



I

I

"Jeg håber ikke
at Niklas ser hvad
jeg kom til at trække!"

VIND 50 KR? LONG PIAYIN<i
"Rullende simultan ','betød

l'\t Gunnar startede mod otte
,odstandere. Når en var ned
•~'?'iipet, tog han/hun fat igen
eJ.J.er en ny modstander tog
over,så Gunnar faktisk spillede
'conatant i alle tre dage fra
CA. kl.12-10,n~ det urlen at

UROKKELIG.

nogle flinke Samaritterdamer
kom og hjalp med opstillingen,
ellers var vi aldrig blevet
færdige med den komplicerede

En sværm af interesserede
o~ videbegærlige unge og ældre
strømmede til,spurgte,pillede,
stirrede og spillede indbyrdes
01 mod klubbens mere eller
mindre begavede skakspillere.
◊'l 'cunne man virkelig vinde
5') kr. ved at slå Gunnar, og

kostede det ikke noget at del
tage? Et hav af knægte og
nogle piger tog fat på opgaven
~od den pæne mand med venligt
udseende. Bag den frem
stormende ungdom var fædre og
mødre,nogle med småunger på
armen,med barnevogne og puder
vildt opslugte af om de kære

Men da Gunnar dukkede D?, unger kunne klare sig og
rleltog han med det samme i den lyttede spændt på Gunnars kom
afpudsende fase med ure og bri ',-"len tarer om, hvorfor partiet
,,ers placering,helt uden at ænse forløb som det gjorde,hvilke
'iJlle de forstyrrende lyde og flotte træk hans modstander
tumulter der foregik omkring liavde gjort,og hvorfor det og
,~m! Sådan! 1et træk var mindre heldigt!

Karruseller,skydetelte,
lykkehjul,Kaj Løvring,jazz,kra"l,
ryolitik,Euro eller ej,ja eller
nej. Kultur på mange niveauer
noget for alle,lidt for meget
.for nogle.

Det var rammerne om vort
lille arrangement Skakkens Daq,
hvor Gunnar West spillede det
nan kan kalde "rullende simultan'!

Mers VS' fri villige igan3-
sæt tere noget forskræmte blev
anvist en god,stor plads for
opstilling af vore brætter mm.,
:lrrønede pludselig en rytme-
1omineret pop-op-hip-hop-bio-don
1en over arealet og både Sten
)~undertegnedestirrede for-
s'crækkede på hinanden: Her ville
;unnar da nægte at spille!

Men i næste nu,fik vi
3ndet at tænke på,naturen viste
,in arrogante overlegenhed og
,endte en strid sværm af byger
)ver os. Det betød,at vi måtte
>nstille vor lille 16 m2 telt
iavillon. Det var så heldigt at



"Hvordan var det nu ... spiller han
Caro-Kann,eller er det m:ig der gør det?"

"Ah nej,nu er han nok for dridtig!""

tabe et eneste af de ca.2oo
han spillede. Når man spiller
så mange spil,under sådanne
vilkår,ja så sker det jo,at der
laves undertiden grove fejl.
Og det gjorde Gunnar da også.
Så lød det kendte udbrud med
den falsterske dialekt:
"Hvad pokker er nu det for
noget!"

Det var også sjovt at
høre ungernes kommentarer:
"Er det rigtigt,at han har spil
let i 40 år?" eller:"Orv,har
han slet ikke tabt et eneste
parti i dag?" eller "Er det
rigtigt at han ikke har tabt et
eneset parti i går og i dag?".

Og "Er det rigtigt,at han er den
3. bedste spiller i Danmark?".

Noget af snakken mått~
vi jo dementere. Men børnene v:;:r
alligevel benovede over hvad
de så ske på brætterne.

Tre partier endte efter
at Gunnar West havde forlist sin
dronning remis,enten ved evig
skak eller ved smarte manøvrer.

Tempoet, sikkerheden O'•
tryllerierne gjorde både unge
og gamle ganske benovede. Men
iøvrigt er vi da mange,der ser
med samme øjne på den karisma
tiske Vanløse mand med det
falsterske sproglige islæt.

"Hvad foregår der mon her?"



En junior og hans lærer .
Niklas og Gunnor West!

Vanløse Skakklub
Alekistevej 156 Menighedshuset
2720 Vanløse

"FR1BONDEN EKSTRA"
I NOGEN GRAD REDIGERET
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3,5 ----------------,~--~~.:..I.
~ Vanløse Open 2000 var et

3
rigtigt tilløbsstykke.Der har

3
aldrig tidligere været så mange

2 5
deltagere. Kan man bruge ordet

2
'- succes her? Der var ialt 27

2
tilmeldte hvoraf elleve var

2
gæster. Af disse gæster var de

1 5
seks juniorer!!! Forfriskende og

1
• rart,at skak igen er blevet in-

l teressant for de helt unge. Deter

1
en kendsgerning som klubben bør

1
lægge stor vægt på fremover.

0 5
Vi må tage fat på at ud-

0
, vikle juniorafdelingen,og det

0 kan vi faktisk gøre, fordi vi har ~~ a..'

MAV TI L MADI (EN !te;a~-i~:~g;å~::eG~~;~:tW~=~l~:~~A~
[V\ ~ . ~=n~::~:~::e u~~v~;:~ i skakkens~""'

Lad det ikke blive ved ~
snakken,tag fat på skakken!

Her skal kun knyttes
nogle få kommentarer til
Vanløse Open,idet Nissehans
vil orientere grundigere i

"Fribonden".
At Micael Madsen løb

alle og enhver overende er
ganske imponerende, 6/6 er
jo flot! Og at vor yndling
Knud E. får sit navn på po
kalen som bedste VS'er,kan
vi kun glæde os over,da det
må betyde,at vi i lang tid
fremover skal se hans kære
ansigt lyse og funkle med
flødeskum på næsen!

Niklas Johansen (ham
der ind imellem tager sin
far med i klubben) viser
fortsat fremgang og Bauers
og Erik P.Raunsø Johansen
var heldige med at få remis
mod ham. Franz mente,at hvis
han havde vundet over Ole
Lergren og Michael Madsen,
så var han blevet V.O.mester.
Og det skal nok passe.

Ole Bent Erling Delfte
ledede hele det komplicerede
arrangement med sædvanlige
selvfølgelige overlegenhed.

sADANENDTE
l Michael MF.1dsen gæst
2 Knud Eri'.< l-lelleshøj
3 Ole Lergren
4 Hans H. Nissen
5 Franz Henriksen
6 Richard Hjorth
7 Bjarne Stærke
8 Arne Debel
9 Niklas Johansen

10 Sten Bauers
11:)Erik P.Raunsø Johansen
12 Jesper Holm
13 Jesper Rosted
14 Bjørn Gemzøe
15 Bjørn Johansen
16 Christian Henriksen gæst
17 Rasmus Schmidt gæst
18 Niels Locher
19 Peter Seest ed
20 Rajesh Holmen
21 Nikolaj Ohayv
22 Matti Nellemann
23 Sune Maribo
24 Rasmus Kuld
25 Jørgen Jensen
26 Bent Lauersen


