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Rapport fra bræt 7 i holdkamp
mod Gladsaxe II 5. feb. 2008.
HENRY LUND

Gladsaxe ligger utroligt langt væk tra mit nye domicil i Vallensbæk,
tænkte jeg, da Bauers bad mig stille op som reserve mod Gladsaxe.
Klubben skulle have til huse i en gammel jern banestation. Det var da
trods alt noget, man kunne så håbe på at kampen ville komme til at
køre som på skinner for VS.
Jeg gik på nettet og klubben var åbenbart forberedt på at det kunne
være svært at finde, glimrende hjemmeside de har. Der er en fin
vejvisning via Krak så det var ikke så svært at finde heller ikke
engang fra Vallensbæk. Der stod også på hjemmesiden at
klubaftenen begyndte kl. 19, så jeg mødte op for en sikkerheds skyld
til det tidspunkt, man kan jo aldrig vide! Som bekendt startede urene
så også lidt efter 19 og jeg var den eneste Vanløsespiller, der var
dukket op. Holdreglerne kom til debat efterhånden som VS dukkede
op, hvornår skulle urene startes? 19 eller 19.30?
Det viste sig at værterne havde ret og at værtsklubben kunne
bestemme tidspunktet, men Gladsaxe var fleksible og gik mere op i
skak end i regler så urene blev stoppet og startet forfra. Tak for det.

Jeg skulle spille hvid mod Steen Ove Hansen, der var tændt på at
komme i gang og spille et godt parti skak for sin klub. Jeg følte mig
også klar til at give ham kamp til stregen, så måtte vi jo se om det
ville briste eller bære.

1. e4, d6 2. d4, g6 3. Sf3, Lg7 4. Lc4 så langt så godt ... , Lg4 det er i
hvert fald usundt for sort. 5. Lxt7 her kikkede vi på hinanden et
øjeblik, det træk var i hvert fald ikke med i beregningen hos sort ... ,
Kf8 Det er nok ligeså godt at tage løberen. 6. Lc4, Sc6 7. h3, Ld7 8.
Sg5 OK. det var ikke så sjovt for sort, men jeg blev alligevel
overrasket da han rakte hånden frem og takkede ar. Et øjeblik efter
var han på vej ud af døren. Jeg håber da at han ikke har opgivet
skakævred helt.

Det er så vidt jeg husker det korteste parti jeg nogensinde har vundet.
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Krise på første holdet
Referent: Peder Herborg
4. Runde af holdskak turneringen er netop overstået. Resultatet
var som i de tidligere 3 runder en smule nedslående 3/5 mod
Odysseus 2 på udebane som vi eller på papiret burde slå.

Resultatet blev som følger:

Odysseus 2
Carsten Straarup
Jesper Klausen
Bo Søndergaard Kristensen
Thorlejf Meyer
Peter Koefoed
Niels Oddershede .
Jesper friis
Steffen Petersen

Til at starte med så det ellers ikke så tosset ud.

Sten Bauers var først færdig, han havde debut på første holdet og
kom med en frisk sejr og Morten i bagagen. Så selvtilliden burde
ikke fejle noget. Desværre fik modstanderen hurtigt et voldsomt
angreb i gang med et offer. Det så ikke helt sundt ud fra hvor jeg sad,
men det var svært at finde et godt forsvar og Steen opgav efter blot
en times spil.

Leif var næste mand som blev færdig. Han havde stået en smule
presset hele partiet, og havde sort igcnl. Det lykkedes dog ikke
modstanderen at finde nogen måde at bryde igennem på og pointet
blev delt.

5-3 Vanløse l
0-1 Morten Møller Hansen
½-½ Gunnar West Hansen
½-½ Steen Schousboe
½-½ Leif Jensen
½-½ Jørgen H. G. Hansen
1-0 Johnny Smidt a
1-0 Peder Herborg
l -0 Sten Bauers



Jeg selv kom godt fra start og fik hurtigt opbygget en lille fordel med
hvid. Mine resultater på første holdet har desværre båret præg af
manglende skarphed i et par af de forrige partier, og således også i
delte parti, fik jeg stille og roligt formøblet fordelen på knap +2 iflg
min computer, til en fuldstændig lige stilling 0.00 i flg. min
computer, hvor jeg tilbød remis. Det afslog min modstander
hvorefter der ikke gik længe før jeg satte en officer i slag og opgav.

Jørgen havde længe en lige stilling, men så røg der pludselig en
kvalitet og ellerfølgende så det svært ud at holde slutspillet da
modstanderens stilling så overvældende ud, det lykkedes dog med en
sejlivet indsats at holde en halv.

Status sådan godt over halvvejs var altså at vi var bagud med 2.
ortens stilling var stadig fuld af muligheder, hvor i mod Gunnar så

ud til at være i vanskeligheder, da modstanderen havde faet 2
fribønder langt frem og dominerede en stor del af brættet. Steen
virkede til at have styr på modstanderen og Johnny's stilling så en
smule tvivlsom ud.
Johnny tabte dog kort tid efter, da hans stilling faldt fra hinanden.
teen måtte nøjes med en halv mod sin modstanderen.

1 lvordan det lykkedes GW1Dar at holde en halv er et mysterium, men
det gjorde han. ·

Jeg så desværre ikke afslutningen på Mortens parti, men det
lykkedes ham at vinde og dermed forbedre det samlede resultat.
Vi har dog stadig vores første sejr på første holdet tilgode.

n:o:c L. var oå sin bopæl. Redaktøren ophol~t sig i Brønshe].
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Første sejr til Førsteholdet
STEEN SCHOUSBOE

Dagen efter den meget omtalte Super Tuesday i den langstrakte
amerikanske valgkamp mødte VS I rækkens andet bundhold, Gladsaxe.
Jeg får lyst til at citere den vindende republikanske kandidat John
McCain: "This victory may not have reached landslide proportions, but
it is swcceet all the same!" Og så skal det siges med det samme at den
knebne sejr aldrig var kommet i hus uden Andetholdet! Det gik således
til: I denne sæson spiller Eivind ikke og Søren har kun optrådt en enkelt
gang. Desuden var der afbud fra Gunnar, så Peder Herberg, Sten Baners,
Ole l.crgrecn og Redaktør Gemze hirnsclf trådte hjælpende til og
scorede tilsammen 3 af vores i alt 4½ points!

Morten spi tiede igen et rigtig godt parti og igen må jeg
opfordre ham til at vise det i Fribonden. Gradvis blev først felter og
siden bønder plukket fra den hvide mand. Selv spillede jeg i noget det
lignede choktilstand. Min modstander gjorde en grov fejl i åbningen:
I .d4 d5 2.c4 c6 3.cxd5 cxd5 4.Sc3 Sc6 5.St3 Lf5?? I ler vinder Hvid en
bonde og antagelig partiet med det enkle 6.Db3. Desværre spillede jeg
med hovedet under armen og trak hurtigt 6.Lf4??, opdagede min fadæse
i det øjeblik jeg flyttede løberen, og var til sidst heldig med at redde et
halvt point. Sort, som ikke havde opdaget sin fejl, var derimod
koncentreret og energisk hele partiet igennem lige til remistilbuddet.

Leif havde en lidt sammenpresset stilling som sort i
Fransk. Det så absolut ikke dårligt ud, men i tidnøden opløste han
spændingen i centrum. Et eller andet må være gået galt i Leifs
beregninger, for åbningen af spillet viste sig at være fordelagtigt for den
hvide mand, som fik en farlig fribonde og vandt til sidst.

De øvrige partier så jeg slet ikke, hcnsunket i depressive
tanker som jeg var. Men Jørgen og Gemze tabte mens Peder, Sten og
Ole vandt. Efter kampen fik jeg tiltusket mig Oles partiliste således at
Fribonden kan vise hvordan det går til at Ole altid vinder på
Førsteholdet, mens han er påfaldende beskeden på Andetholdet:

I hid: Carl Age Pedersen, Gladsaxe
Sort: Ole l.ergreen, VS



1.d4 d5 2.c4 c6 3.Sc3 rsr! Ole er svoren tilhænger af Stoncwall-
opstillingen, men det havde været sikrere først at spille 3 e6. 4.e3
æstcn for beskedent. Efter 4.cxd5 cxd5 5_Lf4 eller 5. Sf3 fulgt af Lf4

eller Lg5 står hvid bedst, men hvid har helt andre planer, som vi får at
se. 4 ...Sf6 5. f4?! Dobbelt eller gensidig Stonewall! 5 ... c6 6.Sf3 Le7
7.Lc2 0-0 8.0-0 Se4 9.Sxe4 fxe4 t0.Se5 Sd7 11.Sxd7 Igen lige lovlig
fredeligt. Bedre nok .11 _Lg4_ Hvids hvidfeltede løber er bedre end sin
sorte opponent. 11. .. Lxd712.Ld2 Ikke helt let at forstå. Jeg foreslår
igen l 2.Lg4.

12 ... Tc8 13.cS Hvid vil søge lykken på damefløjen med
a4, 64 og 65_ Ole lægger derfor spillet over på den modsatte side:
13 ... Le8 14.b4 gS! Energisk. Angriber de hvide bønder og skaber en
god plads til den tidligere så passive løber. I lvid graver sig straks ned:
15.gJ Lg6! 16.fxgS?? Hjælper kun sort, hvis sortfeltede løber nu
kommer tit at stå rigtig godt. Det havde været konsekvent at spille l 6.a4.
Efter I 6 __ .a6 17.bS axb5 l 8.axb5 Ta8 står hvid lidt bedre. Måske
frygtede han 16... b6, men også i så fald kan hvid vælge mellem flere
fortsættelser som alle giver spil på d-fløjen og derfor er meget bedre end
det han får med l ti.fxg.S. Hvorfor åbne f-linjen for sort?

16 ..Lxg5 17.Lh5? Positionelt en triumf for sort. Hvid
bytter frivilligt sin gode løber mod sorts dårlige. Endnu værre (for hvid)
er det dog at sort nu kan erobre f-linjcn: 17 ... Txfl+! 18.Kxfl Df6+
19.Kgl Tf8 20.Khl? Det er svært at se meningen med dette træk. Hvid
er i alvorlige problemer, men Kh I gør kun situationen værre.Nu vikler
Ole af til et let vundet slutspil:

20 ... Lxh5 21.Dxh5 Df3+ 22.Dxf3 Txf3 23.Tel Tf2
24.Tdl Tc2 25.Kgl Lxc3+ En anden metode var 25 Txd2 26_Txd2
Lxe3+ 27.Tf2 Lxf2+ 28. Kxt2 Kt7/g7_ Hvid kan ikke forhindre sort i at
spille c6-e5 og få to forbundne fribønder i centrum. Oles metode er dog
ondere: Sorts tårn er mere aktivt end hvids, så hvorfor hytte? 26.Lxe3
Txc3 27.Td2 Kg7 28.Kf2 Ta3 29.Ke2 Kf6 30.Tb2 a6 Fratager hvid det
sidste håb om modspil. Sort truer nu både med e6-e5 som anført og med
Td3 og tvungen tårnafbytning. Hvid kan ikke intet gøre og valgte meget
fornuftigt at give op. Energisk spillet af Ole!

Inden de sidste runder ligger Gladsaxe og Vanløse I
isoleret i bunden. Etter at vi i mange år med held har bestræbt os på at
slutte lige under oprykningspladserne skal vi nok forberede os på at
rykke ned i år. Mit gæt er at opholdet i Første Række bliver kortvarigt'



Peder på rette kurs!
PEDER HERBORG

På opfordring i Fribonden kommer her mit parti fra. :t ruude i holdskak
turucriugcu. (Del eneste som jeg vundet pt.) Heldigvis er det så ogsi't
forholdsvist ti..,jlli-it Ira min sick,jcg har ikke grund til al ,crge mig som i
de tabte part icr, hvor jeg- har rorspil, Round 3, Board 6, 2007 -
Jacob Brorscn - Peder Herberg 0-1
AOa Bircl: I ... d.5 2.Nm cS

I.fil dS 2.srn c.5 a.ga Sc(i 11-.l.g~ Slo 5.0-0 l.gt 6.d:-~ cG 7.<·3 Le7 8.l)c2
h.5

Et kritisk øjeblik i Jmr! ict dier min vurdering, jeg sad Lcnge og regi icdc
p;°, al han spillede d-. Selvom det ser naturligt 11d for hvid er det faktisk
ikke godt. 9.c1- d- I O.cxd5 o.:d:-i 11.DxcW U5 12.De2 Sxd.5 Den variant
jeg· havde regnet på og selvom hvid har spillet del relativt bedste står sort
allerede ganske godt. I :-l.a::l lt1t H.!,rxh-1 DbG+ 15.Khl 0-0-0 16.Tdl
Lxh4 17.<·,1. Sl6 18.Txd8+ Dxd8 I 9.Sbd2 :> Her skal hvid spille S:xld
ellers går del heil ~ralt som det kan ses i resten af partiet. I D .. .I "g-a 20.Srt
Ld:-1 21.Dc3 Sg4 22.Dd:2 Sl2+ 2<'3.Kgl Sc,1- ~,J..Dcll Og her er der mal i 7,
det såjeg desværre bare ikke selvomjeg spiller Iørstc træk rigfo,rt:)
24.. J)b61- 25.l,c.3 - - - --- - -- - - - - - - -➔
Min modstander sa det heller ikke for 1111 er der mal ...
25-Lrl~- 26.Kld Lxc:·1,0-1.



MMM E f< -+
PLETSKUD/
3B 74 3L/ o5
ALEl<lSTE-VfJ 42
'LllO
VANLØS

l
I

,~ ~§~-L.J~ f I



Johnny folder sig (næsten) ud!
STEEN SCHOUSBOE

Som de fleste VS'ere ved er Johnny meget aktiv i diverse turneringer.
Her ses et parti fra en turnering i Øbro. Det indeholder gode ideer og
spændende vendinger, men flader alligevel ud i remis til sidst.

. .

Hvid: Johnny Schmidt
Sort: Jacob Werner

1.e4 cS 2.Sc3 d6 3.g3 Sf6 4.Lg2 g6 5.h3 Ser måske lidt underligt ud,
men trækket fejler ikke noget. Hvid vil spille Le3 uden at blive generet af
Sg4 og h3 tjener også til at forberede det tematiske fremstød med g
bonden. 5 ... Lg7 6.d3 0-0 7.Lc3 Sc6 8.Sge2 Tb8 9.00 Ld7 En typisk
stilling i lukket Siciliansk. I Ivid søger et kongeangreb og sort planlægger
til gengæld at tage terræn på damefløjen.

IO.f4 b5 11.Tbl? Slapt i lyset af ovennævnte plan. I
stillinger med angreb på modsatte sider skal man ikke trække i
forsvarssiden uden at være tvunget til det. Langt bedre er 11.Dd2,
hvorefter 11 ... b5 kan besvares med Sdl ,

11 Dc7(?) Ligeledes lovlig mageligt. Straks b4 var
konsekvent. 11 b4 l 2.Sd5 Sxd5 13 .exd5 Sd4 kan Sort ikke være
utilfreds med. I stillinger med gensidigt angreb tæller hvert tempo ekstra
tungt. 12.g4 Tfe8? Tager et felt fra Sf6. Nu får Hvid ret: 13.Sg3 e6? I lan
ser det ikke, eller også kunne han ikke få sig selv til at spille Lc8 eller
Tf8. 14.gS Sh5 15.SxhS gxhS 16.Dxh5 Hvid har vundet en bonde og
ødelagt den sorte kongestilling. Så let kan det gå! 16 ... Sd4 17.Ddl Da5

Understreger at Hvids Tbl ikke var godt. Men nu bliver
Johnny vild på kongefløjen og ofrer et par bønder. Der var ellers andre
gode muligheder, fx 18.Se2 Sxe2 19.Dxe2 Dxa2 20.Tal Dxb2 21.Txa7
og den hvide stilling er overvældende. 18.fS?! exf5 19.SdS Dd8 20.Sf6+
Lxf6 21.gxf6 Dxf6 22.c3 Sc6 23.d4 cxd4 24.cxd4 Dg6 25.Kh2 fxc4

Det begyndte med at Hvid vandt en bonde. Nu er han to
bønder bagud. Noget er gået galt. Den sorte kongestilling er yderligere
svækket, men den hvide er heller ikke for køn. Johnny fortsætter

IO



ufortrødent med at fiske efter gcvinsten.Zfi.Tg l Kf8 27.Dd2 DhS
28.Lh6+ Ke7 29.LgS+ f6 Sort vil ikke have trækgentagelse. 30.Lf4
31.Lg3 Dg5(?) Der var bestemt ingen grund til at søge
dronningatbytning. Er Sort ved at være mør'? Han kunne med 31 ... 1
dække e-bonden, forhindre et hvidt Df4 og forberede tårndublering :
linjen. En fantasivariant er 31 ...Tg4 32.Tbel (truer Lxe4) Tcg8 og I
33.Lxe4 eller 33.LD ofrer sort dronningen med 33 ... Dxh3+ 34.Kxh
Txg3++ 35. Kh4/Kh2 Th3 mat! Ja, det er lettere at kommentere and:
partier end selv at spille, men der var også andre gode muligheder.
32.DxgS Txg5 33.Lxc4 Hvid fik en bonde tilbage og står igen godt.
33 ... Tc8 34.h4? Et underligt træk. Johnny vil jage det sorte tårn til 1

dårligere felt, men 34.Tbe 1 ser nu mere økonomisk ud. 34 ... Tg4
35. Tbel Kd8 36.Lxd6 Txh4+ 37.Kg3 Th3+ 38.Kf2 Sxd4

Så er Hvid igen to bønder bagud, men hans løbere er
uhyggeligt stærke. 39.Tg8+ Le8 40.TxeS+! Kxe8 41.LfS+ Kd8 42.:
Det var simplere at spille 42.Lxh3 med officersgevinst. Tidnøden pl.
ham! 42 ... Kc7 43.Tcl+(?) Igen vandt Lxh3 let. 43 ...Kb6 44.Lxc~
vandt Hvid omsider sin officer, men efter hvad Johnny beretter gik~
videre i rasende fart. 44 ... Th2+ 45.Ke3'n Smider løberparret og m
også gevinsten væk. Den tidnød, den tidnød. Efter 45.Kg3 Se2+ 46.1
Sxd 1 bør Hvid vel vinde, men helt let er det ikke. Der er kun to børn
tilbage at vinde på. 45 ... Te2+ 46.Kxd4 Txe? 47.Tfl Tf7 48.KdS T
49.Tcl."?

Den hvide konge står godt og der var stadig gevinstche
med 50.Ld7 fulgt afKc6. Det hvide tårn kan gå til 12 for at dække at
række. Nu sikrer sort remis'en ved at reducere antallet af bønder
yderligere, en anerkendt metode. 49 ... Td8+ 50.Ke6 Td2l Sl.Kxf6 ~
52.Lc6 Th2 53.KgS hS S4.Lti Tf2 55.LdS Th2 56.Th l og man tog
remis. Et spændende parti som Johnny muligvis havde fortjent at vir
Han gik efter sejren så længe det var muligt.



Lynmesterskab 2008
MORTEN MØLLER HANSEN

;t lille sluttet selskab havde fundet vej til årets lynmesterskab .
furneringen blev afviklet med en dobbelt-runde mod samme
nodstander med omvendte farver. Flere af dem der sluttede i
oppen var undervejs presset af dem, der sluttede i bunden, men · 1

narginalcrne var generelt med de erfarne lynspillcre. Som
;ædvanlig var der en del partier, der blev "skæmmet" af
.mødvendigc tidstab, ulovlige træk eller konger i slag, men det er
Jå den anden side noget af det, der gør lynskak "publikums-
-enl igt". I den komiske afdeling var bl.a. Schousboe-Morten, som
olcv taget remis påMortens forslag med ca. 10 sekunder til hver,
nen hvor Steen netop havde sat kongen i slag! Der var spænding til
let sidste om hvem der ville løbe med skabet, men da Johnny ikke
formåede at tage point fra Gunnar i sidste runde var sagen klar:
3unnar blev lvnmestcr 2008! Mesteren demonstrerede stor
sejrsvilje selv i remisagtige tårnslutspil, som blev spillet helt til
ende, så sejren var også på den måde velfortjent.

1 2 3 4 5 6 7 8 I alt
1 GunnarW. - ½½ ½l 11 11 11 11 11 12½

Hansen
2 Morten M. ½½ - 10 I½ 11 11 11 11 11½

Hansen
3 Peder Herborg ½0 Ol - 10 IO 11 11 11 9½
4 Steen 00 0½ Ol - 11 01 11 11 8½

Schousboe
5 Johnny Smidt 00 00 Ol 00 - 10 11 11 6
6 Ole Lergren 00 00 00 10 01 - ½1 11 5½
7 Sten Bauers 00 00 00 00 00 ½O - 11 2½
8 oversidder 00 00 00 00 00 00 00 - 0



Mere nyvulgært.
Nu med håndgemængde.
JØRGEN HOLST DR.MED.
Vanløse II havde det svært mod K 41 d.16/1 2008. Tre holdet
remis med det yderste af neglene.men jeg var så heldig at kunne
snyde en pæn ung mand .
.Hvid: Jørgen I lolst VS
Sort: Johan Ibsen ,K.41

1: d4 e6
2: e3 b6
3: Le2 Lh7

Hvids tilsyneladende fuldstændigt tandløse træk skal indgive
modstanderen en farlig tryghedsfornemmelse.

4: Lf3 Lxf3
M.h.t. diagonalen:han skal ikke have den luxusudsigt gratis.så han
kunne ligeså godt spille d 5.
Om lidt kommer han og vil have Hollandsk.men nu bliver det uden
den potente løber på b7.
Se til forskel træk 7-8.
Der kommer en løber der vil noget. Men man behøver jo ikke at
fortælle kunderne alt om hvor
Der bliver værd at bo. Diagonalen a l-hf veed gamle spekulanter
bliver guld værd.

5: Sx.f3 f5
6: o-o Sf6
7: b3 d6
8: Lb2 Le7
9:Sbd2 0-0
10:Tacl D.e8(?!)

Hvor må det være svært i dag at vide hvor man skal sætte sine
værdier!

11: Tel d5
Han kan måske ikke lide et evt. e4. Unge mennesker.der jo er nødt
til at forsøge sig på markedet.kommer let til at ryste på hånden.
Her far han spillet to gange med den samme bonde.



12: De2 (!)
har vi uden ret meget arbejde fået forbundne tårne. Om lidt (i
. træk) har vi en tårnkanon i c-Iinicn. Sådan en giver
·ghed og selvagtelse. Ligesom sikre obligationer .
ærsk Møller må have været ligeså glad da han kunne begynde at
ne skattefrit på sine borerigger. Det haster slet ikke med at fyre
nonen af. Den skal bare være der.

12: - Sbd7
13: c4 Tc8
14: Tc2 Se4
15: Tecl Ld6

:n unge kunde vil jo både konsolidere (c7) og ekspandere (h2) på
gang.

16: Sdf6
17: tJ

tid godt at skubbe og mase. Men den gamle rentier skulle tælle
te penge mange,mange gange inden han vovede denne
ækkelse af c3.

17: - Sg5
l 8:a3

. skal vi jo til det. Åbne for kanonen. Den banale plan: b4,c5.
m obstruerer med a5. Vi har god tid. Sikre faste værdier har ikke
ade af at blive gemt lidt. Sd2 tager sig om lidt et soloskoleridt,
så bliver der banket alvorligt på hans dør.
ms reaktion i træk 19 - 21 skyldes nok den mangel på
·kelighedssans som sult kan forårsage.
. kongelløjen træder kunderne hinanden over tæerne for at
mme ind og blive snydt. Om 21 :Sh5
å man sige at Sort nu bare smider rundt med værdierne.

18: - a5
19:Sbl Dh5?
20: Sc3 Dh6
21 :Sb5 Sh5 '!
22:exd5 Lxcf
23 :dxc5 eXd5
24:Tc6 Se6
25:Sxc7 (?) Sd 4 var vel ondere.
25: - Txc7



26:Txc7 Sxc7
27:Txc7 f4
28:e4

Vi ignorerer den nye på f4 og starter 4-hjulstrækkeren,nu en
dronning.

28: - dxe
29:Dxe4

Det har været en dejlig.næsten arbejdsfri fortjeneste.
. 29:- Td8

Hans lille Skoda er ikke egnet til at intimidere os.
30:Dc4 X Kh8
31 :Tc8 (Det er ved at være termin.)
31: - Dg5
32:De7 Opgivet.

Det bliver fogedforretning hvis 32: -- Tg8. så 33: Db8.
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Samarbejde med Rødovre
Skakklub
MORTEN MØLLER HANSEN

I forlængelse af beslutningerne på de foregående to års
generalforsamlinger har bestyrelsen scannet nabolaget for egnede
klubber, som man kunne indlede et samarbejde med mhp. en
eventuel senere fusion. Baggrunden for beslutningerne på
generalforsamlingerne er dels, at medlemstallet er langsomt for
nedadgående - dog mest når man ser på antallet af fremmødte på
klubaftenerne - og dels at klubbens høje husleje langsomt men
sikkert æder af vores egenkapital. Erfaringerne viser, at når der
vedtages kontingentstigninger for at imødekomme dette, ja så vil
der være 1-2 udmeldinger eller 1-2 medlemmer der overgår ti I
passive, hvorved indtægterne fra kontingenter alligevel ikke kan
matche huslejen!

Valget faldt på Rødovre Skakklub, som den klub der både
geografisk og profilmæssigt ift. medlcmsantal, styrke og aktivitet
nærmer sig Vanløse mest. Bestyrelsen tog derfor sidste år kontakt
til Rødovre Skakklub og har siden holdt flere fælles
bestyrelsesmøder. Morten og Bauers deltog desuden i Rødovres
generalforsamling den 26. februar, På det seneste bestyrelsesmøde
den 14. februar aftalte vi, at vi indledningsvis ville samarbejde om
en forårsturnering, som Rødovre har tradition for at afvik1e. Denne
turnering træder derfor i stedet for Vanløscs normale 2. afdeling af
"Vinterturneringen". Årets klubmesterskab i Vanløse vil derfor
blive afgjort ud fra Efterårsdelen alene!
Deri nævnte forårsturnering starter den 15. april og afvikles som
dobbeltrunder de kommende tirsdage med 45 min. ti! hver spiller.
Betænkningstiden justeres dog en smule, hvis styrkeforskellen
mellem de to spillere er stor. Vi vil opfordre alle medlemmer til at



bakke op om denne forårsturnering og dukke op den 15. april i
Rødovres lokaler på Højnæsvcj 63.

Andre datoer som medlemmerne bør bide mærke i er 8/3, som er
kvindernes internationale kampdag. Her har Rødovre fået en aftale i
stand med 3 kvinder/piger (Trine Rastcd, Louise Fredericia og
Miriam Olsen), som dels vil spille lynskakmod kunderne i centeret
og dels spille mod 3 Rødovre-folk på det store bræt på
centerpladsen.
Vcstvoldholdturneringen arrangeres i år afVestegnen (tidligere
Glostrup og Albertslund) og afholdes på datoerne 10/4 og 17/4.
Husk at tilmelde jer!
Rødovre har i år 75 års jubilæum (holdes den 21/9) og ligesom vi i
Vanløse ønskede at afholde denne i eget regi, så vil Rødovre også
fejre denne begivenhed, inden et mere formelt samarbejde eller
fusion kan blive en realitet.
På grund af næste års Holdturnering, som slutter i marts 2009, kan
det i praksis ikke lade sig gøre at lave en fusion - HVIS det er det
som medlemsskarerne ønsker - før tidligst foråret 2009.

En kortfattet profil af Rødovre Skak.klub kan præsenteres således
pr. februar 2008:

det årlige kontingent er 300 kr. billigere end i Vanløse
huslejen er billigere end i Vanløse
klubben råder over lokalerne på Højnæsvej 63 både tirsdage
og torsdage
klubben deltager i KSLf s holdturnering med I hold i 2.
række og I fire-mands hold i 4. række
der er 36 medlemmer heraf? pensionister og 0 juniorer som
er fordelt på 4 mesterspillere (rating 1900+) der toppes af
Bent Kølvig med 2220/ELO 2257; 6 stk. med rating 1700-
1900; 11 stk. med rating 1500-1 700 og 15 stk. med rating
<1500

Til sammenligning har Vanløse pt. 32 medlemmer fordelt på 26
seniorer, 5 pensionister og I junior og en styrkemæssig fordeling



med 7 mesterspillere, 2 med 1700-1900, 11 stk. med rating 1500-
1700 og endelig 12 med rating <1500. Begge klubber melder om
ca. halvdelen "aktive"!

Der vil inden længe blive udsendt et medlernsbrcv, hvori vi beder
alle medlemmer om at tage stilling til

det fornuftige i at samarbejde eller indlede en fusion med en
anden klub
hvilkc(n) ugentlig(e) spillcdag(e) der passer en bedst
om man vil se sig nødsaget til at blive passiv eller endog
udmelde sig, hvis vi ikke kan fortsætte med onsdag som
spilledag
et velklingcnde navn for en eventuel fusion mellem Vanløse
og Rødovre Skakklub

Der vil herefter blive samlet op på alle tilkendegivelser, således at
disse kan præsenteres samlet og diskuteres på den kommende
generalforsamling i maj.

Bestyrelsen er af den mening, at en fusion med en anden klub som
udgangspunkt er et spændende, nødvendigt og ansvarligt træk med
baggrund i aktivitetsniveauet, medlcrnsantallet, den langsigtede
økonomi og muligheden for at bringe ny begejstring, nye
modstandere, nye ideer og nye medlemmer ind på arenaen.

På bestyrelsens vegne
Morten



Program,marts,april og maj.

5/3 Andetholdet hjemme mod Ishøj
6/3 Førsteholdet ude mod Vestegnen
12/3 9 .runde Vinterturnering
19/3 Udsatte partier
26/3 10.runde Vinterturneringe
29/3 Holdturnering (Førstehold "hjemme"

Mod Øbro og andetholdet "ude" mod Mus
2/4 Udsatte partier
9/4 Udsatte partier

10/4 Vestvold l
15/4 1.runde Forårsturnering ,samarbejde

Rødovre/VS i Rødovre
16/4 Udsatte partier
17/4 Vestvold 2
22/4 2.runde Forårsturnering,samarbejde

Rødovre/VS i Rødovre
23/4 11.runde Vinterturnering
30/4 Opgaveaften/lynturnering
7/5 Udsatte partier.Vær opmærksom vedr.

Rødovre/VS Forårsturnering
14/5 Udsatte partier. Vær opmærksom vedr.

Rødovre/VS Forårstumering.
21/5 Undervisning v/Morten.Strategiske

åbningsfej1 i populære åbninger.
28/5 Generalforsamling

f ~ l



Sten Bauers :"Jeg har vist aldrig
prøve noget lignende!"
(Men derudover vises partiet mod formanden uden kommentarer!

Morten M.Hansen (2094) - Sten Baners (1489)

1. e2-e4 c7-c5
2. b1-c3 b8-c6
3. g2-g3 g7-g6
4. f1-g2 f8-g7
5. g1-e2 e7-e6
6. d2-d3 g8-e7 Vanløse Skakklub7. et-es b7-b6
8. d1-d2 d7-d5 Ålekistevej 156
9. e3-h6 e8-g8 2720 Vanløse
10. h2-h4 d5-d4
11. c3-b5 a7-a6
12. b5-a3 c8-b7 Formand:
13. h4-h5 c6-e5 Morten Møl ler Hansen
14. h6xg7 g8xg7 43 45 45 49
15. h5xg6 f7xg6 mmhansen@l2ri vat. dk16. d2-h6+ g7-f7
17. e2-f4 f8-h8
18. g2-h3 e7-f5 Kasserer:
19. h3xf5 e6xf5 Bjørn Johansen20. g3-g4 e5-f3+
21.e1-e2 f5xe4 38 74 66 87
22.d3xe4 b7xe4 bj@ssv.dk
23. a1-f1 d8-e7 i

24. e2-d1 f7-e8
Redaktør:25. f4xg6 e4xg6

26. h6xg6+ h7xg6 Bjørn Gernzøe
27. h1xh8+ e8-d7 38 74 92 89
28. h8xa8 e7-e4 bamze@vanlosenet. dk29. a8xa6 d4-d3
30. a6-a7+ d7-c6
31. c2xd3 e4xd3+
32. d1-c1 d3xf1 +


