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Gæsterfra Vanløse Bladet den aften
vi afviklede vores Lynmesterskab 2006.
De besøgende varjournalist Ellen
Sprechler ogfotografen Klaus Sletting,
der spurgte og blitzede ogfik svar og
indtryk,der udmøntedes i en flot
skildring afen aften i Vanløse Skakklub.
Og så fik vi enforside og en side to,
ladet med atmosfære og indsigt i hvor
spændende der kan være i noget så
kedeligt som skak i et menighedshus!
Otte x otte tusinde gange tak til Ellen
og Klausfor en god behandling!

LÆS
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SIDE
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Den gamle doktors velkommen til den genopstandne
"Fribonde"

"Fribonden" har som ved et mirakel :faet nyt liv, har rejst sig og
nærmer sig fordums herlighed som dengang i Guldalderen, da den
blev redigeret suverænt af Hans Nielsen og Steen Schousboe.
Andre hædersmænd har taget et stort slid: Lars M. Pedersen,
Ole Delfter og, i en senere kritisk periode, Anders Jønsson.
Men nu bestyres den så af veteranen Bjørn Gemsøe, som lægger
megen energi i jobbet og med humor og stædighed holder liv i
denne uundværlige størrelse i klubbens liv.
Vi har altid haft masser af stof; og nu på det senere har "Fribonden"
imponeret med grundige indføringer i korrespondanceskak ved
Eivind Einersen og Steen Schousboe, grundige partigennemgange
ved Morten M. Hansen og en vidunderlig stribe partier af storme
sterdræberen Søren B. Petersen fra "Poliken Cup" 2005.
At komme hjem med "Fribonden" og styre lige mod husets bedste
lænestol er bare lykken.
Jeg har derfor svært ved at undslå mig for redaktørens venlige, men
indædt energiske opfordringer til at bidrage og jeg genoptager min
gamle rejseserie.

Rejseskak V - På kendte stier i Cuba

Fruen og jeg besøgte Cuba det meste af januar 2005. Det var interes
sant. Om landets tilstand er der sagt positivt og negativt. Den evige
sommer (altid mellem 20 og 30 grader) er dog indiskutabel. Og på
cafeerne, som altid har liflig levende musik, spiller man skak. Og på
fortovskanter og i gadedøre gør man det. Om man gør det med stor
iver.
Styrets uddannelsespolitik har resulteret i et utal af læger, ingeniører,
lærere, dansere, musikere, billedkunstnere, sportsfolk (fx boksere) og
såmænd også skakspillere. Ligesom i Sovjetrusland fandt man vel, at
skak var et nyttigt midel i folkeopdragelsen. I forhold til sit indbygger
tal har Cuba derfor mange stormestre, og gamle Jimenez, bl.a. kendt fra
Havanna 1966, kan nyde sit otium som præsident for Det Cubanske
Skak.akademi.
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Jeg fandt frem til "Capablanca Club" i Humboldt-gaden i Havanna et
par stenkast fra Den Mexicanske Golf. Hvilket Syn!
Et falmet portræt afmesteren selv højt på en endevæg i det lange lokale.
Støv og nedslidthed overalt. Toilettet en spand i et kosteskab. Defekte
brikker, helt nedslidte og plørede papbrikker, og meget få skakure.
Da jeg fx blev inviteret til lyn af et af medlemmerne, måtte et par
drenge aflevere deres ur til os.
Men det væsentlige: Der blev spillet intenst af gamle og unge, kvinder
og børn. Og der var mange mester tilstede. En havde åbenbart en com
puter et sted i byen, så GM Bruzons bedrifter i Europa blev løbende
diskuteret intenst og ophidset.
Ved mit andet besøg i klubben sad en yngre IM, omgivet af et par
underskønne kvinder, og lammetævede lovende unge i lynskak.
Jeg fik også fornøjelsen og fik en del skrammer, men også et par sejre,
som jeg vil huske til min dødsdag.

Og så det mest forunderlige ved hele rejsen: Den unge mester yndede
at spille Sokolski (Orang-utan) og Aljechins forsvar. Mine egne to
elskede åbninger! Så var jeg ligesom hjemme. Da jeg ærbødigt spurgte
ham om det også var åbninger han brugte i mesterpraksis, nedvurderede
eller endog gendrevne som de måske er, svarede han at netop fordi de
har den status, kan de være et glimrende overraskelsesvåben. Han havde
haft succes med dem. Hvor det dog varmede mit gamle krigerhjerte.
Men bør så noget endnu mere overraskende ved rejsen: En anden af de
unge løver udsatte mig for. Ja, hvad tror den ærede læser? Jo! Blackmar
Diemer! Her havde jeg rejst mange tusind kilometer fra København, og
hvad blev jeg så udsat for? Jeg som i mange år Har været kollega med
Niels Jørgen Jensen, forfatteren til bl.a. det danske standardværk om
denne gambit, og jeg som i snart 20 år har døjet med Jens Windeloffs
maniske brug af dette våben, jeg måtte på den endnu en gang. Men det
gik heldigvis. Sådan forløb det:
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Hvid: Luis Gonzales
Sort: J.H.

Hvis løberen skal vige ligner
det en ydmygelse, derfor:

1.
2.

,.,
.) .
4.
5.

d4
Sc3

e4?!
f3
Sxf3

Sf6
d5

dxe
exf3
c6 (!)

14.
15.
16.

16.

Lxe6?!
Sxe6
Sf4?

fxe6
Dd6

0-0-0

Jeg anede såmænd ikke uråd
ved Sc3. Herregud, jeg var jo
langt fra den Køenhavnske
B-D-menighed .

De 2 havde nok gjort større
indtryk på mig.

Så er det tid at liste ind i
baren ved siden af og fa en
tår rom.

6.

7.
8.

Lc4

0-0
Se5

L5

e6
Lg6

17. c3 Sfd5
18. Lxe7 Sxe7
19. Dg4 Kb8
20. Tael Sbd5
21. Te6 Dd7

Vi var selvfølgelig udsat for
lommetyveriforsøg i Havan
na - ligesom her. En lidt
klodset lommetyv.

Det var han ked af. Men det
står jo hos NJJ som Ziegler
forsvaret.

L og 4 er umuligt, men de
næste tre sorte træk er solide.

BD-freaks er pr. definition
meget aggressive. (Vom
ersten Zug an aufMatt) og
her vil han meget gerne
spille TxL! 8. Sg5 havde
måske været bedre.

9. Se2 Sbd7
10. Sxg6 hxS
11. Lg5 Dc7
12. g3 Le7
13. Sf4 Sb6

22.
23.
24.
25.

26.
27.

Sxg6
Dxg6
Tf7
Dxg7

Txbt
Tf7
opg.

Sxg6
Th6
Dxe6
Te8

Kc8
Dh3
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Både over for lommetyve og
voldelige skakmodstandere
må man være cool.



Tid til at hyggespise.

1,rn:..~:~ ;: :: ~::, ...:}~n:: , _ _;;_; :.:..>::&:,.:....··

Sa6
En anden cubaner tillod mig 14. Lg3 f5
at få opstillingen fra 15. e3 Lh6
Aljechinforsvaret med de 16. Sxd5 0-0-0
hvide brikker. Den lange, 17. Se7t Kd7
lange rejse belønnedes altså 18. Sxf.5 Ke8
med et ekstratræk i mit kære 19. Sxh6 opg.
system. Desværre var
sortspilleren et forvirret Fidusen med Alechin i

'.,<'.-~
hoved, og partiet skal ikke forhånden har jeg fra

,~Y'/ kommenters synderligt. Larsen-Geller 1960..!fl':
!~}~$ Da Søren B.P. var
~._~i;l,~m- Hvid: J.H. dreng, hoppede hani~h;st Sort: N.N. som beskrevet i en

tidligere artikel også
1. g3 e5 på den- men
2. Sf3! forsvarede sig bedre

end cubaneren.
Lokke! Lokke!

;,

e4?
3. Sd4 Df6
4. Sb3 Sh6
5. Sc3 Df5
6. Lg2 DS
7. 0-0 Dh5
8 d3 Sg4
9. h3 Sf6
10. g4 Lxg4
11. hxg4 Sg4
12. Lf4 g5
13. Lxc7



9. Lb3 Sxst
10. Dxs

I betragtning af sorts
beskedne udviklingsniveau
var 9 x 5 også interessant.

Havanna, den gamle luder, forfærdelig og vidunderlig. Kæmpe
hoteller, fx Hotel Sevilla, hvor Al Capone, Graham Greene, Frank
Sinatra og mange andre levede et liv - ja, hvilket liv?
Pragtbygningerne står der den dag i dag, og vi andre kan nu gå ind
og få en billig drink. Det samme gælder de skønne patioer, gård
haver i spansk stil, hvor der altid er god musik. Men byens forfald!
Bevar mig vel! Et sted ved Malenc6n, den berømte strandpromenade,
udsat for vind og saltvand, kunne man læse at her var man for alvor
gået i gang med en æstetisk byfornyelse. Men det var altså bare 50 m
fra den 5 km lange strækning. Vi sender dem Kurt Thorsen!
Den ugenerøse vestlige blokade (DS-borgere må ikke engang komme
der som turister!) har haft sin negative virkning. Når man taktfuld spurgte
cubanerne om deres syn på rigets tilstand, fx læger eller ingeniører der
ulovligt kørte taxi, kunne de mumlende antyde at de gerne så noget
"desarrollo", dvs. udvikling.
Det undrede jeg mig over, da jeg spillede mod Carlos Sanchez.
Han bekymrede sig ikke om "desarrrollo, men var tilfreds med bare at æde
sin tilbudte startgave. SE hvordan det gik ham!

d.6 ser bedre ud.• Hvid: J.H.
Sort: C.S .

•
1. e4 c5
2. d4 cxd,., Sf3 Sc6.J.

4. Lc4 Da5f
5. c3

Løberen ved jeg foreløbig
ikke, hvor skal hen, men i
øjeblikket næppe til d2. Og
mit udviklingsforspring er
allerede statsgaranteret. Det
kommer nærmest af sig selv.

Lf6
11. Ld2 Se7
12. Tadl Dc7

Sort står i stampe og så er
hans bygningsværk allerede
ved at være porrøst.

5. dxc
6. Sxc e6 13. 5b5 Dc5

7. 0-0 Le7 14. a4 Lxb2

8. Tel Se5
Dette er ikke grådighed, men
han kan ikke lide T.C. 1. 7



15. Le3 Dc6 26. g3 lc7
16. Td6 27. f4 lb6

28. Sf5! La5
Ups! Sd6t er ligeså 29. Sxh6t gx5
forfærdeligt. Men Td6 var
det sadistiske, som passede Sandhedens øjeblik er nært.
godt til den meget varme
dag. Det bliver nu til en lang 30. Td3 f5
og gennemført ubehagelig 31. exf txf
dødsdans. 32. g4 tf8

33. f5 Se5
0-0 34. fxe! Te8

17. TxD dxt 35. Lxh6 Lb6
18. Sd4 Sg6 36. Kg2 Kh7
19. Te2 La3 37. Th3 Lxe
20. Dg3 Le7 38. Lf8t Kg8
21. Lg5 Lc5 39. Dh6 opg.
22. Dc3 Ld6
23. Td2 h6
24. Le3 Le5
25. Del a6

Sorts "desarro llo" er
nærmest ikke eksisterende.

"Holstsyndromet" var tilsyneladende ikke taget med til Cuba.
Det er blevet defineret som en mystisk og uimodståelig tilbøje
lighed til med et enkelt træk udført hurtigt, elegant og selvsikkert
at forvandle en indiskutabel gevinststilling til en indiskutabel
tabsstilling.

Under opholdet på øen hørte fruen og jeg desværre ikke noget fra
Fidel Castro. Han skulle ellers spille godt skak, men er vist faldet
ned ad en trappe. Mon hans partier er ligeså lange som hans taler?
På vort senere opholdssted ved Det Caraibiske Hav uden for
Trinidad havde han da været velkommen til et parti.
Nu da han ikke ryger mere.

J.H. dr.
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Dr. Holst:

''Hvordan kunne jeg dog glemme,
at Hans Kabell Nissen i en årrække

var redaktør og layouter på Fribonden?"

Hr. C.S:

"Han tænker dybt. Jeg må være på vagt!
Måske fjerner han en afmine officerer -

hvis jeg er uopmærksom?1"
-
9



I Fribonden nr 6 havde Oluf et parti med en virkelig lækker lille
slutkombination. Redaktør Gemzøe udbad sig kommentarer fra k
skakspillere og således opfordret bringer jeg her nogle forslag og
spørgsmål. For nemheds skyld gentager vi hele partiet:

Hvid: Vor Oluf
Sort: Franz Henriksen, Rødovre

1. e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Sc3 b6?! Det har jeg aldrig set før og fortsættelsen
tyder ikke på at det er en særlig god ide. I lang tid har denne løber
ikke noget fornuftigt at tage sig til. 4.Lc4 Lb 7 5.d3 h6 Ser passivt ud,
men bygger på en fornuftig ide. Sort vil spille Sf6 uden at give Hvid
lejlighed til Lg5, som efter afbytning på f6 ville sikre Hvid total
kontrol med feltet d5.

6.Ld2 Ser ligeledes meget passivt ud. Hvad fejlede Le3?
Hvid kunne fortsætte med Dd2, langrok, Tgl, g4 og således komme til
angreb. Sorts femte træk var jo en blottelse afkongestillingen, hvis
eller når Sort rokerer kort. 6,-,d6 7.g3?! Dette er en helt anden
angrebsplan; Hvid vil spille f4, hvilket ikke fejler noget, men jeg tror
nu den ovenfor skitserede plan var bedre. Sort bytter nu den hvide Lc4
af, en plan som hyppigt ses i denne stillingstype med hvidt centrum
e4/d3 og Lc4.

7,-,Sa5 8.Lb5+ Gør den sorte løber på b7 temmelig kold.
8,-,c6 9.La4 b5 J0.Lb3 Sxb3 l1.cxb3? I Meget overraskende.
Håndledstrækket er cxb3 - slå ind mod centrum med bønderne - og det
ville efter min mening være betydelig bedre. Det ville undgå at
svække d3-bonden og jeg tror ikke at Sort ville have haft bedre
muligheder for at angribe den hvide kongestilling efter 0-0-0.

ll,-,Sf6Mere energisk var det måske at spille 11,-,b4 og
12,-,c5, men det finder Sort senere ud af. l2.Sh4 Le7 13.S/5 0-0 Han
mangler ikke mod; nu er Hvid parat til at angribe. 14/4 Lc8 J5.Sxe7+
Dxe7 16/5 a5 17.g4 Sh7 18.h4La619.Df3 b4 20.Se2 c5 21.g5 g6
22.gxh6 D/6! 23.0-0-0 Lb7

Den sorte løber har vandret som en fortabt sjæl, men nu
har den omsider fået en god diagonal at virke på. 24. h5 gx/5 25. Thg1 +
Kh8 26.Dx/5 Dx/5 27.ex/5 Lf3! 28.Tdel Lxh5??
1 ()



Dronningafbytningen har kraftigt formindsket de hvide
angrebschancer, men her har Sort alt for travlt med at vinde sin bonde
tilbage. Det rigtige var at skille sig afmed løberen med 28.,-,Lxe2!
29.Txe2 Tg8 og Hvid kan næppe vinde trods sin merbonde. Dette er
en stilling som skriger på springere og det er en sand fornøjelse at se
hvordan den hvide springer nu fjerner bundproppen i den sorte
stilling, hvorefter tårnene kommer til deres ret. I sammenligning
virker den sorte kollega på h7 decideret bovlam. 29.Sg3 Lg4 30.Se4
Lxf5 31.Sxd6 Lxd3 32.Txe5 Lg6 33.Txc5 S/6 34.Le3

Ja, var det ikke det jeg sagde ved træk 6? 34,-,Khl
35.Ld4 Sh5? Dette taber omgående, men 35.,-,Se7 36.Tc7 Td8 37.Sb7
duer heller ikke. Hvilken pragthest! Som man så i sidste nummer
slukkede Oluflyset med 36.Txh5! Lxh5 37.Tgl+ Kh8 (37.,-,Kxh6
38.Sf5+ matl) 38.Txj7+ Kg8 39.hl+ og mat! Hvem der bare selv
havde lavet det nummer!
Steen S.

0
OlufTang Engelund
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LYNMESTERSKABET
Man må sige,atformanden tog det hele.
Sikkert og smukt spil gennem samtlige elleve
partier. Der var kun en spiller somfik
taget et halvtpointfra Morten. I detparti
stodformanden til bigami og dermed en
knusende sejr over Jørgen G. Hansen! --=-

Men Jørgenfandt trækket og holdt remisl.i
Den eneste som virkelig var rivalen, var
Peder Herborg,en ungfantastisk hurtig
spiller som i den sidste kamp led sit eneste
nederlag til mesteren. Peder er uden tvivl
en spiller Vanløse har brugfor.Læg mærke
til ham!

, Søren B.Petersen deltog desværre ikke i
lynmesterska.bet i år, men han blevjo mester
sidste gang. Det skal ikke glemmes.

5 6 7 8 9 JO li 12 Pts.
I Biørn Gemzøe 0 0 0 ½ 0 0 1 1 3½

2 StenBauers 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3 OlufT. En elund ½ 0 ½ 0 ½ ½ ½ 4½

4 Steen Schousboe 0 1 0 ½ 1 4½

5 Morten M Hansen 1 1 1 1 1 1 1 10½

6 Jør en H.G. Hansen 1 1 ½ 0 1 I 7½
7 Peter Herbor I I 1 ½ 1 I 9½

8 Jacob Gibori ½ 1 ½ I 0 0 4

9 Nikolaj Ohayv I I 1 0 6
1 1 ½ I 0 6½
0 1 ½ ½ 0 4
0 1 ½ 0 0 0 0 1 3½

Så slutresultatet blev Lynmester 2006: Morten med 1O½ point og med Peter 9½ og Jørgen Hansen
7½ på de næste pladser.
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ÅBNINGER
Det er da noget vi i Vanløse Skak.klub har forstand på, skulle man
mene, men det er desværre en sandhed med modifikationer.
Skakåbninger har vi nok forstand på, men den fysiske åbning af
klublokalerne kniber det med. Hvordan kan det være at vi med fire
fem sæt nøgler ikke kan sørge for at der HVER GANG er åbent senest
fem minutter før spilletidens begyndelse kl 19,30? Senest kom
Redaktør Gemzøe og Borgmester Thustrup i vanskeligheder da de
ville afvikle et udsat parti onsdagen mellem jul og nytår, men som alle
ved er det et gammelt problem, faktisk har det vel snart stået på
igennem en halv snes år.

Hvorfor indfører vi ikke en ordning således at de
personer som har nøgler skiftes til at åbne? Nåh, jo, det har vi vist
prøvet engang. I klubben hænger der faktisk et opslag med
overskriften Nøglevagter 04 - 05. Skemaet er endnu ikke udfyldt,
men nu kan det jo være det samme. Men jeg synes ikke at fortids
fiasko skal afholde os fra at gøre et nyt forsøg. Måske vil det være
nødvendigt for Formand Morten at bruge det man kunrie kalde
"moderat psykologisk pres", men hvis det er det der skal til så er det
det der skal til. Bestyrelse, gør et nyt forsøg!
Steen S.

FORÅRSTUR~ERING?
Det som jeg troede var første halvdel afVinterturneringen er ved at
ære spillet færdig. I Kandidatklassen har lodtrækningen maget det så

uheldigt at de to førende spillere ikke har mødt hinanden, mens man i
·~esterklassen har spillet dobbeltrundigt alle mod alle.

Men hvad nu? Skal vi ikke have en afgørelse i den
spændende Kandidatklasse og skal Mesterklassen ikke lave noget i
foråret? Hjemmesiden er iflg. min hjemmelsmand tavs og i den
genopstandne Fribonde er der heller ikke noget at hente. Bestyrelse,
bestyr! .
Steen S.
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-SLØVHED ELLER MANGLENDE EVNER
Vi kan ikke komme sovende til 2. pladsen, det viste 3. runde med at
tydelighed. Mit tip er at det bliver til en 3.plads, man skal jo heller
ikke sætte ambitionerne al for højt i forhold til evnerne. Og fortsætter
ratingfaldet, denne gang kostede det os 29, er der ikke så langt til
den tunge ende.

Vanløse 1 44 Odysseus2
Søren Boeck Petersen 1/z-1/z Jacob Sylvan
Elvind Einersen 1/z-1/z Thorlejf Meyer
Morten Møller Hansen ½-1/z Jesper Klausen
Gunnar West Hansen 1-0 Bo Søndergaard Kristensen
Benny Roland Petersen 1/z-1/z Bo Jørgensen
Steen Schousboe 1/z-1/z Peter Koefoed
Jørgen H. G. Hansen 1/z-1/z Niels Oddershede
Rolf Hjortkjær Hasling CM Jesper Friis

Søren sov i hvert fald i starten og tabte banalt en bonde. Men det
vækkede ham og to meget små unøjagtigheder fra modstanderens
side skaffede elegant to bønder den rigtige vej. Dårlig tid medførte
dog en deling.

Jørgen er begyndt at få spillet til at køre igen og denne gang
pressede han med de sorte brikker længe, men der var nok aldrig
tale om fordel.

Lidt skuffende fik Eivind heller aldrig vindende fordel. Under
beskedent pres forsvarede modstanderen sig pænt og vi var jo på
vej ind i fredelige juletid.

Om det var derfor at Rolf var i gavehumør vides ikke. I hvert fald stod
han fint, da han så en elegant kombi, som han virkelig tænkte
igennem. Desværre var hullet i analysen allerede i modstanderens
svartræk. Nogle går i hi om vinteren.

Morten prøvede som sædvanlig ihærdigt, men det var remisernes
aften. (Jeg må tilstå at i skrivende stund, har jeg kun en meget svag
erindring om partiet, men alene det at Morten langt fra var sidst
færdig tyder på en yderst flad stilling).

Det kan jo ikke være lige kønt hver gang, men Gunnar er i øjeblikket
meget vanskelig at bide skeer. At det positionelle element er blevet
en stor del af hans cocktail gør ham i øjeblikket usårlig. Og
tålmodighed har han også lært sig. Gunnar ligner en sikker topscorer
i denne sæson.
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Jeg synes jo at Steens engelskmand (Steen er en af de spillere der
tager sit fag med til skakbrættet) de sidste par sæsoner har været for
let at udligne imod. Her var det lige før at initiativet gled over, men
der blev da kæmpet til sidste brik.

Den der var mest påvirket af juletrætheden var dog undertegnede.
Efter 7 træk stod jeg simpelthen tykt til tab. Men ligesom med Søren
virkede det som at der var en der prikkede på skulderen (var det
julemanden) og jeg fik afviklet det hele til et ganske vist tabt slutspil,
men en løber er i nogle stillinger næsten ligeså god som et tårn. Et
for stort tidsforbrug var dog ved at blive skæbnessvangert, men så
gik modstanderen helt i stå og til sidst havde vi hver 1 minut, men
ingen af os kunne se at det var mig der burde have fortsat, remis,
remis, remis ......
I det nye år starter vi friske og veloplagte og forhåbentlig med Leif
tilbage fra erhvervslivet.

Holdleder og snart
afgående referent

Benny

Gunnar West Hansen:
"Nej, jeg er ikke
håndværker, men
derfor kanjeg
vel godt bygge et
k. ''sta zt ...
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FORMANDENS
- ---- -·

·BERETNING
Indledningsvis synes jeg, at vi alle skal glæde os over at se Fribonden lyslevende igen. Foran os
ligger endnu et frisk eksemplar. Der er snart tale om ugentlige udgivelser, og vi skylder Gemzøe
stor tak for at have overtaget redaktørposten!

De fleste har muligvis allerede glemt det, men faktisk er undertegnede ny på formandsposten, idet
jeg overtog den - eller rettere blev genvalgt til den - efter at Steen Schousboe havde beklædt
embedet i et års tid. Generalforsamlingen måtte i al hast rykkes for at Steen af arbejdsmæssige
grunde selv kunne deltage i begivenheden. Der havde nået at cirkulere allehånde rygter om
klubbens opløsning eller fusion med en afnaboklubberne, hvis der ikke kunne findes en formand,
men jeg troede ellers, at jeg ved min afgang året før havde gjort det klart, at jeg ville have et
sabbatår til at spille turneringer. Det fik jeg; det gik godt; jeg blev genvalgt og alt endte lykkeligt!

Den 18. juni udsendte den nye bestyrelse et medlemsbrev til alle, hvorved der samtidigt blev nedsat
en række småudvalg, som fik ansvaret for nogle afgrænsede emner. Der var tale om et
turneringsudvalg, foredragsudvalg, aktivitetsudvalg, jubilæumsudvalg, lokale/fusions-udvalg,
indkøbsudvalg og et informationsudvalg. Jeg venter spændt på-jeg skulle måske tilføje stadigvæk
- men altså jeg venter stadig på, hvad de enkelte udvalg barsler med af gode ideer!

Årets Sommer EMf fik navnet Barkhuus Memorial til minde om vores mangeårige æresmedlem
Barkhuus, der døde under sidste års turnering 93 år gammel. Der var lavet en lille opstilling ved
siden afTL-bordet med billede, mindeord, stregtegning og takkekort, og hans datter låggede forbi
og fortalte, at familien var blevet meget glade over at høre om dette ekstra lille tiltag.

Fra Vanløse deltog i gruppe 3 Gemzøe, Thustrup og Jan Ingvardsen. De opnåede hhv. 3, 3½ og 3½
points, mens ex-VS'er Hans Nissen tog sig af2.pladsen med 6/7. Jovist I.pladsen gik til Jørgen
Trærup, Tåstrup med 6½ points!

I gruppe 2 deltog Holst og Ole Lergren. Førstnævnte klarede sig godt i det fine selskab og scorede
3½ points, mens sidstnævnte der nok havde lidt ondt af sig selv i starten over at være havnet i denne
gruppe pgra. beskedne 0/7 året før denne gang kvitterede med fint spil og scorede 3/7, hvilket var
nok til ratingpræmie efter et plus på 79 på den konto!

Mestergruppen var uden Vanløse-deltagelse og her sejrede Kasper Damm, Farum med utrolige 7/7
foran Bo Brandstrup, Musikvidenskabeligt Institut med 5/7.

Afde deltagende VS'ere er der forunderligt nok kun 2 - siger og skriver to - deltager nemlig Holst
og Lergren, der har berettet om sine meritter i turneringen. Det undrer gang på gang, at
medlemmerne ikke benytter sig af tilbudet om tilbagebetaling af50% af indskuddet, hvis blot de
bringer mindst et parti og vel at mærke scorer mere end deres forventede score, men det kan jo
skyldes dovenskab eller blot ulyst til at hive penge ud afklubben. Jeg udelukker naturligvis her ren
og skær uvidenhed, da muligheden har været omtalt på GF et par år i træk!

Vi har afholdt nogle særarrangementer i løbet af sæsonen: foredrag ved Morten to gange, Steen og
Søren en gang, mens Eivind underholdt den 7/9, som forsvarende klubmester, hvor han gav
simultan. Der var desuden skakquiz-mesterskab den 17/8, og her løb undertegnede med titlen efter
at have klaret alle spørgsmål undtagen et.
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To hold blev dannet,og manfik
nogle minutter til atfindepå.
Hold Aforsøgte at reparere på den
gamle sang med nogle prokurator
kneb.
Steen S. fik hurtigt banket sit hold
B på plads, og skabte næsten på
egen digterhånd den vindende sang:
(mel. :Højtfra træets..)

Den nyskabte julesang blevfødt
under de tumultuariske
begivenheder ved afviklingen
afSten Bauers storslåede
juleshow 2005. I en kortvarig
pause i Stens globalistiske
stand up komedie, lykkedes det
formanden i etforrygende tempo
atfå oplæst den halvårlige
beretning. Måske p.g.a. glæden
over atfå lov at sige noget, beholdt
han initiativet og ordet ogforeslog
at nu måtte klubben have en ny
julesang. (Den gamle sang var
vistfor Valdemar Rørdamsk,idet
den vel dyrkedefortids helte i
overdrevne vendinger.Red.)

~~

ALTIP tl6ff
VEP HÅNf}Cli/,"

Onsdag aften har vi travlt.
Vi skal nemlig spille.
Helst no'ed virk'lig vildt og flot
- ellers noget stille.
Caro, Sici, Fransk og Skotsk,
midtspil, slutspil, vær kun spotsk!
Da vi ofred' hesten,
vandt det bare - næsten.

DEN NYJULESANG
1.

2.
Når man taber, er alt galt.
Verden er af lave.
Skæbnen, livet er fatalt.
Ingen nådegave.
Hvis man vinder lysner alt.
Livet er jo ik' så galt.

., Der er no'ed om snakken:
Livet ligner skakken!
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ER SPRINGEREN
ELLER LØBEREN
FORTABT?-
IRødovre Skakklubs
Vinterturnering 2006,
spiller redaktøren Hvid
mod John Vestergaard,
RS. Hvid trækker.mister
han en let officer?

MICHAEL RUGAARD.
Ifølge velorienterede kilder,
vilMichael i nogen tid være
fraværende vedrørende skak.
Årsagen er,at han id/eder en
foredragsrække på
ForplantningsHøjskolen.
Detpræcise emne der skal
behandles lændes ej.
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Så er alle tingfaldetpåplads.
Det gælderfv.a. afgørende
placeringer når det gælder
vinderne afde enkelte klasser.
Mester satte Eivind sigpå, tæt
fulgt afMorten.
Kandidat blev afgjort tilfordel
for Peder Herborg(uden nederlag),
OlufTang ogNikolaj Ohavy.
Basis blev vundet afden kendte
entertainer Sten Bauers.Han vandt
partier, altså alle sine kampe!

Ole Lergren (gensplejset, især
splejset)blev toer med 5,5point.

MESTERklasse
KANDIDATklasse
BASISklasse.



-PROGRAM FORÅR 2006

FORMAND
Morten Møller Hansen
Lerager 22
2605 Brøndby
43454549
Mail:
mmhansen@privat.dk

KASSERER
Bjørn Johansen
Flakholmen 7 II
2720 Vanløse 38746687
Mail: bj@ssv.dk
----------------
REDAKTION
Bjørn Gemzøe
Ålekistevej 99 st.v.
2720 Vanløse
38749289
Mail:
bamze@vanlosenet.dk

1/2 Foredrag ved Morten

6/2 2. hold ude mod Øbro II

8/2 1. hold hjemme mod Brønshøj II

15/2 Forårsturnering 1. runde

22/2 2. hold hjemme mod Jernbanen I

1/3 Forårsturnering 2. runde

6/3 1. hold ude mod Herlev

8/3 Udsatte partier/ "jubilæumsprogram"

15/3 Forårsturnering 3. runde

22/3 1. h_old hjemme mod Ballerup

25/3 Holdafslutning i Ballerup (2. hold ude mod Brøndby

29/3 Vestvoldholdturnering runde 1-3

5/4 Vestvoldboldturnering runde 4-6

12/4 "Påskeskak"

19/4 Forårsturnering 4. runde

26/4 Forårsturnering 5. runde

3/5 Forårsturnering 6. runde

10/5 Forårsturnering 7. runde

17/5 Udsatte partier/ "jhbilæumsprogram"

24/5 Udsatte partier/ "jubilæumsprogram"

31/5 Generalforsamling
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