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Vanløse Skakklubs Sensommer Varme
EMT2003

Endnu en gang har Vanløse Skak.klub fornøjelsen afat invitere til skak lige
aktiviteter i sommertiden... i år dog først i sensommeren da lokalerne har væ
ret under ombygning.

Vi indbyder derfor til EMT i Menigheds huset, Ålekistevej 156, 2720 Vanlø
se.

Bemærk: Rygeforbud i spillelokalet.

Spilledage: 23-24/8, 26-27/8 og 29-31/8, hverdage fra 18.00 - 24.00, lørdag/
søndag fra 14.00 - 20.00.

Form: Mesterklasse+ basisgrupper med ca. 20 spillere efter rating. Mester
klassen forventes ELO-ratet. 7-runderMonrad, 40 træk på 2 timer, derefter 1
time + opsparet tid pr. spiller til resten.

Præmier: 1 .præmie i mesterklassen 1500 kr. samt fine gruppe- og rating præ
mier. Som sædvanlig går mindst hele indskuddet minus EMT-afgift til præ
mier.

Tilmelding: Senest 17/8 til Morten Møller Hansen, tlf. 23 32 52 35,
e-mail: skak@inweb.dk.. EIier skriv dit navn på listen, den hænger på op
slagstavlen i klubben. Der kan man også tilmelde sig som hjælper hvis ikke
har mulighed for selv at spille.

Indskud: Kr. 150,- indbetales på giro 6 47 84 33, Ole Lergren, Nedertoften
29, 2.th., 2720 Vanløse.

PS: Som sædvanlig byder køkkenet på kaffe/kage, øl/sodavand, håndmadder,
pølser og andre lækkerier!



Generalforsamling i Vanløse Skakklub 28/5-2003

Allerførst vil jeg minde forsamlingen om, at der på sidste års GF bl.a. blev
vedtaget en ændring af klubbens love. Den seneste ændring før da fandt sted
i 1983. Baggrunden var den nye Folkeoplysningslov og et efterfølgende brev
fra august 2001 fra Folkeoplysningssekretariatet under Kultur- og Fritidsfor
valtningen. De vigtigste ændringer var, at klubben som udgangspunkt skal
være åben for alle, og at der blev indført en eksklusionsparagraf. Til den før
ste skal jeg kun knytte den kommentar, at vi i praksis afviser at indmelde ju
niorer under ca. 10 år, da vi har kedelige erfaringer med larm og uro, hvis an
tallet afjuniorer bliver for højt eller gennemsnitsalderen for lille. Til det an
det er der kun at sige, at vi forhåbentlig ikke får brug for paragraffen nogen
sinde!

Dernæst vil jeg sige, at jeg har fået flere henvendelser fra medlemmer, der
ikke kunne komme i dag. I et tilfælde (nemlig Eigil) er det kun 2. gang på 35
år. At folk ligefrem ringer og melder afbud til GF signalerer en fortsat inte
resse for klubbens fremgang og velfærd, og det er jo positivt.

Sommerturneringen forløb på traditionel vis med blandede temaaftener så
som kombinationsøvelser og lynturneringer m.v. Trods ihærdige forsøg på at
genoplive traditionen blev der dog endnu engang ikke plads til en aften med
idiotlyn, men det kan være, at det kommer.

Vi fik stor ros for vores Sommer-EMT, og en sådan fandt endda frem til
Skakbladets spalter. Den direkte årsag var, at enjunior fra Skovlunde opnåe
de at blive Mesterspiller som en af de yngste nogensinde i en alder afvistnok
12 år. Det er ikke sikkert, at vi får den samme ros i år, men vi kan jo altid
forsøge. De fleste har jo nok lagt mærke til, at der foregår en ombygning af
de store lokaler, og kordegnen har givet udtryk for, at kun den ene afdeling
foran sesam-væggen kan benyttes. Vi har i bestyrelsen talt om at afholde den
i sidste uge afaugust, men det vil muligvis kollidere med andre brugeres be
hov for at benytte lokalerne. Det vil blive afklaret i løbet af en uges tid. Med
den varslede orlov fra vores mangeårige TL Ole Delfter vil jeg kraftigt appel
lere til, at klubbens medlemmer støtter op om turneringen og tilbyder deres
assistance, hvis de da ikke lige tilmelder sig selve turneringen. Turneringen
er blevet et fast indslag i den københavnske skaksommer, og vi har på det
nærmeste en forpligtigelse til at gennemføre den hvert år for ikke at miste
retten til at leje lokalerne fremover.



Det fører mig direkte over til et i mine øjne graverende problem for klubben,
nemlig den alt for lille beholdning afuddannede TL'ere og andre igangsætte
re. Det er trist at konstatere, at tingene har en tendens til at gå i stå, når blot 1
eller 2 nøglepersoner er forhindret i at møde op i klubben igennem længere
tid. Det har ført til næsten kaotiske forhold i VT, at hverken Ole Delfter eller
undertegnede har kunne påtage sig TL-rollen i år, hvorved der har været al
for meget tvivl om hvem der skulle spille mod hvem; hvem man skulle mel
de afbud til osv. Det har i et par tilfælde ført til direkte udmeldelser eller
overgang til passivt medlemskab, hvilket naturligvis er en hel gal udvikling.
Der er et markant behov for at fa uddannet nogle flere TL'ere, da vi eksem
pelvis i Sommer-EMT'en helst skal kunne mønstre en turneringskomite og vi
har også problemer med at stille med egnede kampledere ifm. holdkampe.
Vores interne styrkeliste ville også nemmere kunne opdateres, og endelig vil
det være nyttigt, at flere er klædt på til at lægge runder på fredelige aftener
med lynskak eller lignende. Derfor vil jeg godt opfordre såvel forsamlingen
her som alle andre medlemmer i klubben til at træde frem i rampelyset og
gennemføre TL-uddannelsen. Den kan vel gennemføres af de fleste med bare
et minimum af interesse for skakspillets regler og klubben betaler for materi
aler og velgennemført kursus.

For at blive lidt ved Vinterturneringen, så står det nu klart, at Eivind atter er
blevet klubmester, idet den forsvarende mester Søren ikke stillede op pgra.
arbejdspres. Eivind fik den flotte score af7/7 før Nytår og 6/6 efter Nytår,
hvilket er et meget flot resultat, som bringer ham langt frem i det eksklusive
selskab af "maxister". Jeg har i øvrigt medbragt bl.a. en liste med "maxister"
gennem tiderne, som fx. kan studeres i pausen. Øvrige placeringer i Vinter
turneringen vil blive afsløret under præmieoverrækkelsen. Gennemførelsen
afudsatte partier og fordelingen af lokaler har ført til et forslag fra nogle
medlemmer, som vi vender tilbage til senere i programmet. Min egen hold
ning er, at udsatte partier bør spilles i kælderen, således at nogle fa udsatte
spil ikke lægger beslag på vores store lokale, hvor hovedvægten af aktivite
terne mest naturligt foregår.

Vi forsøgte at gennemføre en simultan med klubmesteren i foråret, men hver
ken klubmesteren eller vice-klubmesteren var i stand til at møde frem. I ste
det måtte de fremmødte tage til takke med at blive indlagt til et foredrag af
undertegnede.



Nu et par ord omHoldturneringen. Vi stillede atter med 3 hold, som nok er
det mest optimale for en klub afvores størrelse, idet det er vigtigt at kunne
stille med kvalificerede reserver, og er faringen har vist, at vi er for sårbare
med 4 tilmeldte hold og ingen potentielle reserver.
Vores 3. hold måtte overraskende ud i 9 runder, da TL havde set sig nødsaget
til at sætte 10 hold i 3. række, grp. 1. Det blev til 22 pts. og en sidsteplads,
men undervejs noteredes et fornemt resultat med 4-4 mod rækkens nr. 4 Jern
banen. To gennemførte hele turneringen uden afbud (Jan og Bauers), og Sten
Bauers blev topscorer med 4/9. Holdet benyttede 4 reserver, der ligeledes
scorede 4/9.
Vores 2. hold opnåede 29½ pts. i 7 runder, men desværre stillede holdet kun
op med 6 mand i sidste runde. Det blev til en 6. plads vistnok over nedryk
ningsgrænsen, som et fuldtalligt hold til sidst ikke ville have kunne ændre på.
Holdet benyttede 5 reserver, som kun formåede at score 4/13. To spillere
(Lergren og Erik) gennemførte uden afbud, og topscorer blev Erik Johansen
med 5½ pts. uden nederlag.
Vores 1. hold opnåede 35 pts. og en 4. plads i Mesterrækken, men nedryk
ningen lå snublende nær, da også nr. 6 med 34½ pts. rykkede ud afrækken.
Holdet benyttede 3 reserver, som scorede 31/i/6. Tre spillere (Schousboe, Leif
og Jørgen Hansen) gennemførte uden afbud, og topscorer blev både Eivind
og JørgenHansen med 4 pts. Sidstnævnte med en kamp mere end Eivind.
Jeg forventer, at vi også næste år vil stille med 3 hold.

Der blev gennemført to særlige arrangementer i løbet afefteråret. Den 30.
oktober spillede vi venskabsmatch med Blindes Skakklub, som også har til
huse i Vanløse. Vi forsøgte at matche deltagerne styrkemæssigt ud fra rating
tallene, men resultatet blev alligevel så stort som 8½-1½ i vores favør. Heldet
var dog med os i flere afgørende situationer, men det er jo som bekendt en
del af spillet.

Det andet arrangement var med GM Carsten Høi den 4. december, hvor han
først holdt et foredrag og siden spillede simultan mod 15 fremmødte. Resul
tatet blev 14-1 til Carsten, idet både Gunnar og Gemzøe fik eller måske afgav
remis. Hænderne vaklede vist hos 3 andre, der også burde have haft landet
nogle remiser. Bestyrelsen vil fortsat tilstræbe at arrangere et par forskellige
happenings i løbet afhver sæson.

Den næste happening bliver en auktion over et stort antal skakbøger, som
blev indkøbt fra et dødsbo sidste år og som desværre var forsvundet i næsten



½ år, inden de blev fundet igen engang i april. Auktionen vil blive annonce
ret i FB og på opslagstavlen og vil finde sted engang i løbet af sommeren.

Når nu vi er ved gamle ting og sager, så kanjeg oplyse, at det første stykke
afklubbens arkivalier vil blive afleveret til Vanløse Lokalarkiv i nær fremtid.
Det drejer sig om klubbens scrapbog, som indeholder avisartikler o.lign. fra
den stiftende GF i 1931 0g frem til ca. 1997. Den er nu i så dårlig forfatning,
at den smuldrer for hver berøring og den er desuden gået op i ryggen. Som
erstatning for afleveringen har vi dog nogle udmærkede farvekopier, som jeg
fik lavet for ca. 2 år siden, og som også kan studeres ipausen.

Så kan jeg oplyse, at menighedshuset i forrige uge endnu engang var udsat
for et indbrud. Denne gang gik det ud over alle vores skabe, og pengekassen
indeholdende ca. 200 kr. herafvistnok en SO-krones seddel blev tømt. Hel
digvis glemte tyvene posen fyldt med småmønter ude i køkkenet, så vi fik
197 kr. retur, hvorafder muligvis gemmer sig renter fra andre skuffer, men
det kan altså ikke afgøres med sikkerhed ...

Til sidst et par ord om Fribonden, som har gennemgået de drøjeste år i sin
levetid. Det er nu omsider lykkedes at finde en redaktør, somjeg tror vil væ
re den rette til at løfte opgaven. Det drejer sig om Anders Jønsson, somhar
meddelt mig, at en FB blev sendt til trykken primo maj, men altså endnu ikke
er kommet ud aftrykken igen - desværre.

På et tidspunkt i FB's lange Tomerose-søvn opstod et Illegale Tidende som
erstatning for medlemsbladet. Det nåede vist at udkomme 4 gange, og jeg sy
nes at det var et ganske godt initiativ. Betydningen af at have et medlems
blad, der udkommer med jævne mellemrum kan ikke understreges nok. Det
har til tider været meget frustrerende både som bestyrelse og som formand
ikke at kunne kommunikere til medlemmerne ad den vej. Men nu lysner det,
og forsamlingen kanjo starte med at give udtryk for glæden over dette frem
skridt ved at istemme klapsalver til ære for den nye redaktør.

Til sidst vil jeg sige, at da jeg tiltrådte formandsposten i 1998 lovede jeg, at
jeg ville fortsætte i 5 år for at sikre klubben en nødvendig stabilitet. Det er nu
5 år siden de ord faldt, men med forsamlingens velvillighed er jeg indstillet
på at tage endnu en tørn.

Morten
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Normalt er jeg ikke selv til sådanne nogen op
stillede opgaver, men når nu Bent Larsen kalder
den et mesterværk, så bør man lige kigge lidt på
den.
For dem som ikke mener at de har tid til finde
løsningen, kan den fås af Anders. Den står ikke
i bladet!!!!!!!!!!



Indenfor en meget n~r fremtid, vil der blive afholdt en skak bogs
auktion. Neden for er et lille udpluk afb~gerne. (Der er mange fle
re).

Jeg skulle hilse og sige at der er noget rigtigt, godt i mellem.

Anders

The chess crown challenge (Kasparov/Karpov 87)
Test your chess
Reshevsky best games of chess
Pawns in action
Doyen of british chess champions
Technique in chess
Great short games of the chess masters
Test tube chess
The enjoyment of chess problems
Neue schach teste
Matt in 20 zugen
The Next move is....
Chess positions
Dansk problemkunsk
More chess questions answerd
La Symbolique des echecs
The Brilliant touch in chess
Samtliche studien von Richard Reti
Combinations the heart of chess
The delights of chess
The world championship 1948
Chess mastery by question and answer
My Seven Chess Prodigies
My chess career
Chess marches on
Achieving the aim
Tai since 1960
From my games
Emanuel Lasker
Das NewYork schachturnier 1927
Aus dem wege zur weltmeisterschaft 1923-1927
Meet the masters
JR. Capablanca 75 seiner schonsten partien
The life and games of Bobby Fischer

David Bronstein
Gerald Abrahams
Samuel Reshevsky
A. Sokolsky
R. N. Coles
Gerald Abrahams
Fred Reinfeld
A. J. Roycroft
Kenneth S. Howard
M.Euwe
Alfred Brinckmann
E.G. R. Cordingley
Alexander
W. J~rgensen
R. W. Bonham
Henri Veyrier
Walter Korn
Arthur Mandler
Irving Chernev
Assiac
H, Golombek
Fred Reinfeld
John. WCollins
J. R. Capablanca
Reuben Fine
M.M. Botvinnik
W. H. Cozens
M.Euwe
J. Hannak
A. Aljechin
A. Aljechin
Max Euwe
H. Golombek
Frank Brady



Navn
A. Barkhuus
Anders Jønsson
Asbjørn Sæthre
Benny Roland Petersen
Bjarke Dahl Stærke
Bjarne Meldgaard Henriksen
Bjørn Gemzøe
Bjørn Johansen
Egart Andersson
Eigil Asanta
Eivind Einersen
Emil Tang Engelund
Erik Johansen
Erling Madsen
Finn Gemynthe Madsen
Gunnar West Hansen
Hans Henrik K. Nissen
Hans Thustrup Hansen
Henry Lund Jørgensen
Jacob Gibori
Jan lngvardsen
Jan Juul Nielsen
Jens Windeleff
Jesper Asgaard
Jesper K. Holm
Johnny Andersen
Johnny Smidt
Jørgen H. G. Hansen
Jørgen Holst
Jørgen Nielsen

Telefonammes'1l
38863877
45566084
38884322
39676909
38749289
38746687
36703405
36773312
33254630
36701892
38870621
38606084
44495001
38742549
36757936
38714649
38716472
35430676
38742569
38740970
36412217
38793332
32594003
38742173
40501668
38792024
36178233
38872798

liste
33245608
28656629
44919982
40837124
39696110
43454549
38867006
42987426
38790008
38711326
38746687
38713702
38791195
38790746
36701892
53470761
33708230
38713375
38791025
39908574
38717497
26721872
38712243
38717840

Karsten Kristiansen
Knud Erik Helleshøj
Lars Hartwig
Lars Overmark
Leif Jensen
Morten Møller Hansen
Morten Ree
Niels G. Carlsen
Niels Møller Rendlev
Niels Peter Krogh Nielsen
Niklas Johansen
Nikolaj O'hayv
Ole Delfter
Ole Lergren
Oluf Tang Engelund
PederRaunsøJensen
Poul Sørensen
Rasmus Schmidt
Stefan Aalekjær Hansen
Sten Bauers
Sten Schousboe
Søren Boeck Petersen
Søren Juul Sørensen
Søren Tolstrup
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Tak til Egart, som har sendt billederne
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Endelig. Nu går det hjemad!
Hjem til Vanløse Skakklub!


