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MEDLEMSBLAD FOR VANLØSE SKAKKLUB

Vinterturneringen 1983-84

af

Benny Petersen

Bortset fra et enkelt hængeparti samt en enkelt
o-o kamp sluttede vinterturneringen til tiden.Vi
har haft et hårdt prograi.~; dels kom vi lidt sent i
gang1dels spilledes der i 3 klasser efter 12-mands
skemae r s.å t kun en klasse sLut t.e de me d det samme a."'1.
tal som den startede,er for dårligt.Eller~ skal del
tagerne roses for j_nteressen.Si;adig kna.be z- det lidt
raed at orientere sig på-tavlen mect ae udsatte parti
er,men jeg tror medlemme~ne er ved at lære det!

Hjælpe-tur12eringsleder-systemet virkede kun i 2.
klasse,men det skyldes mest den smertefri mAde det
afvikledes på , så id~en f,1x·t.::.~ttes med mere 8ll~r mi;.,.
dre magt til de på5ældende~

T h · - ' , d '1 ' ~ t - t 'ueg ar i n~ctens~aen e , angeJ relera rorsøg a~
give alle deltagerne en kommentar med :på vejen! Dette
er selvsagt en stor an..bition at sæt~e sig~idet jeg
dels selv har d.eltaget,dels ikke har været til stede
hver gang og selvfølgelig ikke kan nå at opsnap~e al-
e samtaler og rygter.Så hvis DU skulle :føle dig :for-u
e:mpet,så skr·iv lidt i Tt:fribondeIJ.11 og læg et par mod-,

beviser ved i form af et par partier fra turneringen!
Selv om det ikke giver sig til udtryk gennem par

tier afleveret til 11fribonden:', er det mit umiddelbare
indtryk,at standarden er hævet meget i 1. og 2~klasse,
mens styrken i mesterklassen er stagnerende.Fortsætter



fremgangen har vi i løbet af få år et divisionshold
med fuldgode reserveri

Til de enkelte klasser:

Mesterklassen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 lo 11 !alt/KOR.
.l. 1 l l 1 1

1. Steens" X 1 1 1 1 2 1 ~
2o Benny P. 0 X .1. .1_ 1 1 1 0 1 , , 72 2 ..l.. .,_

.l. ½ , 1 .1. 1 i _1
3o Stefan H" 0 ? X l. 2 .J. 2 b~
4. Lars M"P.

_.._ .l. 1 1-.. 1 1 1 1 6 23,50 2 :z X 0 2 2·
5Q Niels R. 0 0 0 1 X 1 ½ 1 l ½ 1 6 22,75
6. Jakob Go .l. 0 i 0 0 X 0 1 ½ 1 _J,._ 42 2 2
7o Aabjørn So o 0 0 1 i 1 1 .l. 3½ 15,252 2 X 2 0 0

J•. '8. Eigil P. 0 1 0 0 0 0 0 X 1 2 l 3t 14,5
9" Morten M.H.o 0 i 0' 0 i 1

0 z l 2. 3½ 12,52 2
lo" Søren J. 1 1 1 ½ .l. ,.,

0 0 0 2 2 0 0 X 2 :;
11. Jan J. 0 0 l 0 C .l. 1 0 0 ½ ~ 2½2

Mesterklassen brækkede igen j_ denne sæson,ganske for
udsigeligt, over på midten.Eneste forskel var:som spået
af undertegnede efter sidste sæson,at Lars kom op på
den rigtige side af 11brækket11•

Overraskende var det næppe at Steen påny vandt.I det
11afgørende11 parti mod Benny vandt Steen i et meget vel
spillet parti,hvor "vippen" længe var i ligevægt,men
kort føz' tidskontrollen gjorde Steenø "vægt" sig gæl
dende .Derefter udnyttede Steen den beskedne slutspil
fordel smukt.Med en så formidabel score er heldet også
med,men det var yderst sjælden~,han gjorde brug af det
trods mange eksperimenter i åbningen.

Afgørende fik gåseøjne før,og det skyldes at Benny
faktisk ikke kunne nå op,idet fiaskoen i holdtu~eringen
fortsatte her.Der manglede saft og kraft i spillet,men
modstanderne er ofte flinke.

Stefan er svær at slå,men det er ikke nok til en rig
tig topplacering i v.s.•s mesterklasse.Energi (stefanisme)
skaffer mange points,men er modstanderen ligeså energi~k
er det for let at få remis.
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Lars burde have fået "sølvet11,men endnu kikser det
indimellem; især Niller har en vis evne til at snyde
ar·s.Og så lige en oplysning til Lars: Alle kan besej

res~ Nillers spil burde ikke have givat 6 points,men
trods manglende kol'lbe:ritration hente.!'.' han hvert år man
ge poarrts s I år mere u.koncentrere·t og ukcnstant end no
gensinde l

I bunden afgjord~ man det i de indbyrdes partier;
alle hentede mellem et halvt og et helt point mod top
pen! Jakob trak sig bedst ud af dis3e opgør.Ran havde
f!ogl e fæle kiks ,men aana 011,tspiltGknik gi-ver poLrrts ,
sel~ Steen mått& afgive points her.

Ls':bj ørn ::rpilJ.~1de i ru.udsætning t:D.. d$ to seneste år
sv% ~ ~ !:""·1:.r:e se;ecn-ePoints:n~..~;sigt blt:-Jv· clet dog ilr~e
r~58r~~~e~ kom dog frem p& ban.en mand!

Konmet,taren1e Olli BigilG spil tidligere på eæson1en
ti:-r·ede ham lidt ,men stadig kom der rædsler på brætteti
Han fik dog .':;;kovlen unde r uncl.ertegnede,da det,som det
kaldes i fod!)old,lykkedes at trække i.lllg ned (skal der
3 -tå "med "? Redaktøn;ns anm , ) i samme t0mpo ~ lbningerne
var fornuftige ,men deref·t.er g i.k det o:ftetst over stok
og sten.

Den første sæson i masterklassen er altid sva:;x.Man
laver fejl,man aldrig ville have lavet i l.klassel
Lars mærkede det i sidste sæson,Morten i denne"At b.an
kan det lille spile:::- der ingen der t-vivler på,hvilket

, han bl.,a. viste mod "toppernen ,men resultaterne ude
blev~ På'en igen! Søren spillede påny en pæn gang skak,
men det smuldrer ligesom mellem fingrene på ha.m"Hans
partier mod Stefan i de forløbne sæson'er er typiske
for deres stilarter.Søren får den bedste stilling,men
efterhånden tapper stefanismen ham for kræfter.

Uret har altid været Jans værste modstander,og når
han så derudover tillader sig at komme en halv time
til tre kvarter for sent hver gang,skal det gå galto
Vi er flere der begræder Jans nedrykning; han er far
lig for enhver.

Poren o:::-dens skyld skal nedrykningsreglerne lige
repeteres: Kun de !!.ili øverste er sikre på deltagelse
i mesterklassen (plus nr. 1 i l.klasse),hvorefter der
bliver suppleret op til .12,.
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Første klasse
1 2 3 4 5 6 7 8 9 lø Ialt

l.Eivind E. X l .1. .1. 1 1 1 1 1 l 82 2
2.Jørgen H. 0 X .1. 1 .1. 1 1 1 1 1 72 2
3.Søren D. 1 .1. ½ 1 1 l 1 1 1 6½2 2 X z 2
4.Jørgen M. ½ 0 .1. X 0 1 1 1 1 1 62
5"Johnny A, 1 1 1 0 1 1 4.1.0 2 0 X 0 2
6.To:m C" C 0 0 0 0 X 1 ; 1 1 4.i..

7.Clausen-F. o 0 0 0 l 1 1 1 3½0 X 2
8eLars B~ 0 0

:!:: 1 1 1 32 0 0 2 X 0
9~Kjeld K. 0 0

1
0 1 1½-z- 0 C 0 0 X

lo.lge D" 0 0 0 0 C 0 n 1 0 X 1

Det blev et meget hårdt opløb il.klasse og Ei
vinds sejr var ikke så suv-eræn s0m resultatet tyder
på."Det er bet!re at "Være heldig end. godn1er Gapa
blenca citeret forfog det kom til at holde stik her.
Partierne mod Tqm c.,Søren D. og Jørgen H. burde ik
ke ha.ve gi•,ret 2½ points ,men energi c,g tro samt mod
stallderne3 koldblodighed førte til debutantens vide
re march mod toppen,hvcr vi imødeser ham med spæn
ding.Eivinds spil er endnu lidt for taktisk anlagt,
men da han i virkeligheden også kan det positionelle
apås han allerede i sj_n første sæson en topplacering
i me8terrækkeni

Hclst's aber fejrede selvfølgelig triumfer i det
te ae Lakab , seLvom han til tider· balancerede på kan
ten$Men en gænmel ræv som Holst burde have kunnet ud
nytte Eivinds brøler i midtspillet og derved sikret
-tilbagevenden til de gamle jagtmærker.

Søren mener jo nok at han er verdens uheldigste
mand jmen når "uheLdet" er ude fem gange ud af ni,
begynder man at tvivle på at det er årsagen."Dræber
instinktet11 må mangleeOg husk: spil altid til sidste
"fløjt".

Flytterod kunne Jørgen M. passende bruge som und
skyldning for sin placering.Ihvertfald gik det først
galt i de to sidste runder;hvcr Jørgen (desværre)
flyttede.Hans positionsfornemmelse burde de fleste
i mesterklassen være gule af misundelse over! Johnny
klarede den fornemt i sin første sæson i den stærke
l.klasse.Endnu lidt ukonstant,men farlig for alle.
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od toppen var Tom C. temmelig chanceløs,men mod
bunden har han en vis evne til at få modstanderne ·~i.l
at lave fejlene,som bliver udnyttet prompteoClausen
spiller ofte nogle uhyggeligt komplicerede og sp~ndende
partier,og sådan noget vipper sjældent sa!il!Iie vej hver
gang.Påny i denne sæson en pla.caring omkring mj_dteu"

Lars var den store skurfelse*Store ratingtal ude
i byen skulle nu omsætrtes i vinterturneringsreeiu:ta.
ter.~en ak,hans spil var ligeså ukons"tant som b.e.ns
freEmøde i klubben! Med en lidt mere aeriøs indstil-
ing bø:=:- han kunne blande eig i toppen~

""jeld fik at mærke at standarden i 1oklssse er hæ
vet.Ea.ns norma.:.t fanta,s.i:ti.:-;.d-3 og a.gg::::c.:-~sive apf.L fik

1 t -' t-·-,.. ·; - .... ,,rf,· l" .,,.·" ! ., n :: ....... d ærrs_e .1.-.S:-- -0~ 8.1! ,,_ .u .....e o.~.-.• - -•f$- .;..'5 .m~i. ..~ esv e
tra=ue f>5g ved juletid,på {;rvnd af manglende kræfter;
vi .t.åbe:::- tro.;s 3.1.t at se c1:i.~ indimellem fre.moYer"

Kjeld og måske Lars må belave f::ig på uedr;:kning,
og selY C~ausen kan komme i farezoneno

Anden klasse

l 2 3 4 5 6 7 8 9 lo 11 12 Ialt
Sten B. X l ½ l 1 1 1 1 1 ~.l 1 1 1~½

2 Søren P. o X 1 1 1 1 1 ,
0 l 1 1 9...

3 Svend E. ½ 0 X 1 ½ 1 1 1 1 J,. 1 1 a½2
4 Per A. 0 0 0 X 1 0 1 0 1 1 1 1 5½2
5 Ole J. 0 0

1
0 X 1 0 1 .l. 0 1 1 52 2

6 Kurt,!.. 0 0 0 1 0 X 1 ½ l l 0 0 4½ /19
7 Jesper H.o 0 0 0 1 0 X 0 .l. 1 1 1 4½ /162
8 Egmont P.o 0 0 1 0 .1. l X 1 0 0

1 42 2
9 Barkhuus o 1 0 0 ½ 0

1
0 X 1 1 0 3½/192 2

lo Stigs. C 0 .1. 0 1 0 0 1 .l. :X: 0
1 3,!-/162 2 2

11 Gyldholm o 0 0 0 0 1 0 1 0 l X
1 3½/132

12 Kiilsholmo 0 0 ½ 0
1 1 1 1 30 0 2 2 2 X

Allerede fra start dominerede to spillere klassen,
og efter jul blev de to til tre,idet Svend E. først
indtrådte ved juletid,og ved en formidabel indsats
dels nåede at spille alle partierne,dels nåede en top-
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placering lige i hælene på Sten og Søren.
Stens indsats· var målbevidst og energisk.Sten var .

ikke selv tilfreds,men set fra et tilskuer-synspunkt
virkede han yderst overbevisende.Romantikken blev ikke
forladt,men det var især på energi pointsene blev til.
Kan Sten spille lige så koncerrtz-ez-e-t i næste sæson, og
måske sænke tidsforbruget,vil han være at finde i top
pen"

Seren imponerede alle.Egentlig rykkede han op i 2.
klasse uden for tur,men hans positionelle,gennemsu.n.de
spil tog kegler~Kun en dreven taktiker som Barkhuus
kun...~e,udover Sten i topopgøret,hamle op med ham.Det
~liver spændende at fø'lge Søren i l"klasse"Efter mit
skøn kan det blive hårdt,men et godt råd skal han ha-
ve mGd på vejen~ Giv dig tid i åbningen.,det er ærgerligt
at komme bagud allerede fra startl

Svend behøver i.ngen gode råd. Ul-ielc'iigvis mødte han
Søren inden han var spillet varm; ellers var det måske
gået anderledes og så havde l~klasse,hvcr han rettelig
hører hjemme,været en kendsgerning~

Udover ovennævnte nåede ingen over 50%! En opmunt
ring er det at vi også på 4epladsen finder et nyt med~
lem,nemlig Per.Han startede fintrmen spurten mangledeo
I den første sæson er præstationenrne ofte ukonstante,
men med rutinen afhjælpes dette.

Ole hævdede sig også i denne sæson pænt,omend han
sluttede ringere end i fjor,men klassen var unægtelig
også stærkere i år~Oles præstationer er også ukonstante,
men med rutinen afhjælpes detteo
tigt ud.førte træk (en afart af Holst-syndromet).

Kurt tabte vanen tro et par partier uden kamp på
grund af arbejdeoNår vi i næste sæson kommer ned på
lo-mandsgrupper har han en bedre chance for at fuld
føre~

At Jesper kun kan score 4½ i 2$klasse er mig en gå
de.Måske er han allerede træt når han sætter sig til
brædtet (der er langt fra Amager!)?. Koncentration
udbedes,hvorefter en topplacering kan loves!

Egmont bukker altid mindst en gang pr partil Han er
dygtig til at variere det: dronning,springer og i sær
deleshed bønder,som han tilsyneladende har meget lidt
tilovers for?! Et sådant handicap er svært at klare
sig med.
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Barkhuus blev først spillet varm da turneringen
sluttede,så hvis han holder dampen oppe er han med i
den anden ende af turneringens tabel i næste sæson.

Stig præsterede kun i glimt en indsats der var po
intgivende,trods relativt få ~tore fejle

Gyldholm har jo altid så travlt med at krad&~ penge
ind,så det er sikkert det han sidder og tænker på når
han spillere~ans partier er i hve~t fald præget af nog
le geYaldige tæ11k:epa1.1ser.

Kiilsb.olm har været væk et pa.r sæsoner,og d~t resul
te:::-ede i et nøLende og til t:i.der usikkert spilol~edryk
ning bliver der nok tale om fo'J.: de to•w·~re nederste~

T1.·edj~ kle.sse

:;_ 1ia.rtin R~ ¾ f 6 f ~ j_ i e ~ ly I'ft ~gJr•2 .L

2 E~lge J ,. 0 X
1 1 1 l 1 l 1 l 71 26½2

3 lvan N. l .l. X 0 l _l._ 1 1 1 l ..72 2
4- Niels K. 0 0 l Å 0 l 1 1 l 1 6
5 Leif N. 0 0 0 l z: 1 0 l ., 1 5..L.

6 Sig·,r.B.L. ½ 1 1 1 l 4 11,250 2 0 0 .... 0....
7 !.lex s. 0 0 0 0 l l X 0 l 1 4 11
8 Steve A~ 0 G 0 0 0 0 1 X 0 1 2 4

, 9 Mette s. 0 0 0 0 0 0 0 1 X 1 2 2
lo Arne J. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X 0

Tredje klasse led,som den altid gør,under spillernes
manglende stabilitet (læs: fremmøde)~ Ivan var uden
tvivl den teknisk bedst spillende,men når man sætter
dronningen i slag vinder man ikke i så tæt et race.

Martin og Helge udnyttede fejltrinnet og strøg i
mål forrest,hvor kun den "kære" Sonneborn-Berger skilte"
Allerede i første runde mødtes de i et højdramatisk
parti,hvor Martin,måske på grund af Helges manglende
rutine,trak det længste strå.

Niels nåede med en god spurt op på 4.pladsen efter
til tider rigtig pænt spil.
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Leif klagede over manglende fremmøde af modstandere,
men man skal ikke kaste med,;sten når o.s.v. Leifs (for)
kompromisløse spil giver uvægerligt tæv indimellem,
og topspillerne var koldblodigheden-selv.

Sigvald1s fjende nr 1 er uret,og derfor er det of~
test såre ligegyldigt hvem der sidder på den anden,si
de af bordet.Men hans iøvrigt yderst solide spil havde
selv topsplilerne svært ved at gennemskue.

Alex fik vist spillet yderst lidt skak; enten vandt
eller også tabte han uden kamp,hvorfor hans indsats
er svær at bedømme,men en større mødeprocent udbedes.

Steve udmeldte sig undervejstmen nåede da forinden
at vinde et par partier.

Helt stabil var Mette heller ikke,men hun havde
endvidere det uheld at he~des sejr over Jesper Jo
ikke er med i slutresultatet,da denne beklageligvis
udgik.Med mere træning ko:m1ner Mette uden tvivl efter
det.

Arne stred forgæves mod overrnagten,men skal roses
for sit flittige fremmøde.

De to øverst-placerede er oprykkere,og de skal nok
få deres sag for i det højere luftlago

0 - 0 - 0

Jeg vil til slut lige runde af med et par opsange
til næste års vinterturnering:

1. Kig i årets program samt i "fribonden" om der
er fast runde eller udsatte partier.

2. Meld afbud i god tid hvis du ikke kan komme,
også til modstanderen.

3. Kig på tavlen hvornår dine udsatte partier og
hænge-do. skal spilles.

Og endelig: Tilmeld dig turneringen i god tid,
så er vi fri for at forstyrre dig~ Gyldholm og under
tegnede har aftalt at ringe på det mest ubelejlige
tidspunkt~ Tænk på det,næste gang du går i bad,ser
TV-fodbold eller lignende,altså meld dig til i AFTEN!

Benny,TL
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Lidt statistik om vinterturneringen.

Statistik kan misbruges til mange ting,hvorfor her
blot skal bringes nogle tørre tal:

Bedst med hvid Bedst med sort

M.kl. Benny og Steen 4½ Steen 5
l.kl. Eivind og Jørgen M 4½ Eivind og Jørgen H 3½
2~kl. Syend1Søren,Sten 5 Sten 5½
3.kl. Leif N" 4 Martin Ro d·

Hvide sejre Remis Sorte sejre

'.kl. ( (J/_' 16 (30%) 17 (301')22 \ 40,'9)
l.kl. 22 (49%) 8 (18%) 15 (33%}
2,kl. 28 (43%~ 11 (11%) 26 (4o%~'
3.kl. 22 (49% 3 (7%) 2o (44%

Hvid vinder altså mf.n ; 40% af pa.rtierne,men sort
dog min. Jo%.

Jo højere klasse,des højere remisprocent,hvil~et
er kendte sager.

Omkring sidstnævnte skal det bemærkes at Stefan
tegnede sig for en tredjedel af alleremiserimes
terklassen,og Søren D. tegnede sig for over halvdelen
af remiserne i l.klG

Benny.

Redaktionel bemærkning:

At se netop Stefan (næsten europamester i TV
fodbold) og Søren D. (expert i kæderygning) som
turneringens "Remisseurs Extraordinaires" er for
mig den største overraskelse i resultatslistenc

Steen.
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Partier fra årets vinterturnering

Eivind,som va.~dt l.klasse,er bortrejst,men de øvrige
vindere har indvilget i at forlyste Fribondens læsere
!lled et partieSelv ville jeg egentlig gerne nøjes med
det parti mod Lars som tidligere er vist i bladettmen
der akulle jo gerne komme mt.ndst et 16-siders nuæme r , , ,

Mesterklassen

Hvid: Benny Po Sort~ Steens.

Partiet fik et skrækkeligt for·løb.Først kom jeg 25
minutter for sent,fora.t mit ur var gået i stl~Derfor
afveg jeg fra min plan om at spille en (for mig) ny åb
n.ir-.g ~ og spillec;.e Niemzo-indisk1 so!ll jeg kender temmelig
godt.Men ak,efter hvids sjette træk var vi allerede ude
s,f den ·c'::lori jeg kende r , , ,

Partiet. er mere spændende end egentlig velspillet i

og bærer præg af at ingen af os ønsker remis:

l.d4,Sf6
2.c4,e6
3 .Sc3 9Lb.:4r

4,.e3fb6
5.Ld3,Lb7
6.f3,c5

7 .sg--e2,Sc6
8.Dc2tc:d4

Begge træk ~r tvivlsomme.800-0,og s.,-,d5 må være
bedre9

lo.Lg5,h6 lLLh4,d5?

Men her er Le7! det rette,hvorefter sort efter min
mening står bedst.Hvid kan naturligvis vinde bonden
på h7 efter afbytning på f6,man sort får fin kompensa
tion med sit løberpar og spil mod det vaklende hvide
centrum.

Jeg overvejede Le7,og ved ikke hvorfor jeg ikke
spillede deto

12.c:d5,D:d5
13.L:f6,g:f6

14.Le4,Dg5
15.:f4,Dg7

16 .Tdl!,

Her var jeg bange for 16.:f5!,hvore:fter den sorte
dronning er sat i skammekrogen,og hvid står klart
bedst.
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16.,-,:f5! 17.Lf3,Tf-d8 l8.d5!,Sa5!

En springer på randen,men det er rart at have Lb7
dækket,og feltet c4 er jo også særdeles interessant.

Stillingen er nu ret indviklet,og efter 2o.træk hav
de Benny brugt 58 minutter,og jeg selv l time og 25!
Hvem der bare var kommet til tiden •••

19.o-c,Kh8 2o.Da4,L:c3?

Le? var udmærket,men jeg var bange for at afbryde
forbj_ncl.alsen mellem Dg7 og Lb7 e Under partiet va.r vi
begge af den opfat'telse at hvici nu står bedst,cg det
~r •~is"t cgaå r~gtigt c

21.S:c3,Ta.-c8 22.d6!,Tc4 23.Da3,L::f3
24.T:.f3,T:d4!

Vist det enste træk,og ikke let at finde~Men centra
liseritJ.g har altid været godt~

25.Tf-d3,Sc4

Under partiet anså jeg dronningofret 26.T:d4! for
hvids bedste chance.Selvom sort derpå får en lille ma
teriel fordel,sikrer den stærke d-bonde hvid et rime
ligt spil.Nu er det derimod kun sort der har chancero

26.,-,T8:d6
27.T:d4,T:d4

28.Tcl,Td2
29"Da8+,Kh7

3o.Df31Dd4+
3LKhl,S:b2?

18 minutter igen,men alligevel svagt spilletoDen
"kortbenede" springer skal ikke fjernes fra centrum.
På detrigtige 31.T:b2 frygtede jeg 32.Tdl,men sort sva
rer jo bare 32.,-,Td2! med gevinststilling.

33.T:dl,D:dl+ 34.Sgl,D:f3

Igen svagt.34.,-,Sd3 må være bedre.Men erfaringen
har lært mig at jeg altid vinder springerslutspil med
en merbonde.o.

35.S11'3,Sd3 36.g3,Kg7
11

37.Kgl,Sb4?



Og her burde være spillet Kf8.Men gevinsten er der
nu nok alligevel.

38.a3,Sc2
39"a4,Sb4

4o.Se5,Sd5
4loSc4,Kf8

42"Kf2,Ke7
4~ .. Kelsf6l

Det hemmelige trækslformalt skal man være meget varsom ··. c
med at trække bønder i hemmeligt træk (eller lige inden)
for de kan jo ikke gå tilbage igen.Men her ar der ingen
tvivl.Den sorte konge skal til d-fløjen,og det kan ikke
lade sig gøre sålænge clen hvide springer kan gå til e5"
Deauden skal centrumscvervægte:r.r jo ikke bare være til
pynt"Før eller senere skal r:ier :naturligvis spilles 950

.4.:nalyt:erne ovevbeva.ste rni.g iE....ke om at sort ntir til
gevt.nst ,men n..ep:et i8"!:.ore pra.k tiske cbancer er der :.
hvert fald~

44oKd2,Kd7
45"Kd3~Kc6

46"Kd4,Se7
47eSe3,h5

Overraslrnde mig11fordi det Lkke er trvunget s So r-t h::...:r
:::::11 utvivlsomt ge-v-instfforcli det hvide modspil som be
stod i h3 fulgt af g4 nu er umuligt$

49"Sd11Sd6. 5o~Sc3,Kb7

Jeg mente at have valget mellem to gevinstveje.En
ten Ka6,eller b5.Jeg kom dog hurtigt på andre ta.."lker.

51.Se2,Kc6 52.Sc3,b5~

Hvid kan hverken slå med springer eller bonde,og
kommer yderligere en bonde bagud.

53~a5,b4
54.Se2,Kb5
55.a69Sc8

56.Kd3,e5
57.Scl,Sa?
58.Sb3,Sc6

59.Ke3,K:a6
6o.Sc5+,Kb5
6l.Sd1,b3l
62.S::f6,Sb4(!)

Sjovere end b2,som dog også vinder.Resten er uden
interesse.
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i1111tinm~rnn l-l'1~i~r.,11J11Jlng~f.,~~·~
Mit navn er Karoline9 jeg er fag~ddannet dansk

ko. Jeg tilhøi:er en meget kendt :familie, som gen
nem generationer er kommet til verden ved insemi
nering, en ko-operativ procedure som ikka er nær
så fornøjelig som dan ga.mle SkjoldBurno-metodø, I
v,d den med tyrene Vi producerer mælk og smør, og
det er ikke så godt, for de kloge h&r opdaget1 at
det er skadeligt for jer mennesker, og så er der
alt for meget af det. Derfor må I nu skifte til
noget som hedder langtidsholdbar UHT-mælk, som er
en væske der vrides ud af patterne på nogle særa

'sydeuropæiske dyr og bla_~des med pulveriseret
Møns klint, det skal være meget sundt. Så er I af
med den, der er også altid nogle, der går og
skvatter ned. Jeg ved ikke rigtig hvad I skal ha
ve i stedet for smør, men de finder nok på noget
med Nordaø-olien. - Så har I det problem med lag
rene af mælk og smør, alt det kan I bare sende
over til russerne, så en hel masse af dem krepe
rer, det har de rigtig godt af.

Og nu bliver jeg og hele min familie arbejds
løse; det er der ikke noget at gøre ved, alt for
fremskridtet. Vi skal så konverteres til bøffer,
som det hedder; det er i orden, bqre det ikke
bliver hakkebøffer. Ora pro nobis. - Men I sku'
ta' og klippe mit billede ud og sætte det i glas
og ramme, så I har en erindring om mig. For in
den længe er jeg lige så sjæ.ldent et syn som en
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dinosaurus på Vesterbrogade. Akja, akja, sådan
er livet. - Tænk venligt på mig en gang imellem,
og tak for den tid, jeg har kendt jer.

Pas nu godt på jer selv. Med venlig hilsen

~~~-
Ære den som æres bør.

roe.

Jeg talte forleden dag med en præst, som jeg
fer I·eaten ikke er særlig gode venner med. I sam
tulens løb kom jeg til at sige du til ham, hvad
h~d meget bgstemt frabad sig. Så syntes jeg, det
~ar nat11rligt at spørge~ om man ogsi skulle sige
Fader vor, ne ~om 8r i himlen~ Han svarede ikke,
m~n vendt~ ~it åsyn t'ra mig og gik harmruld bortt
og så var dan Ramtala forbi.

Nu v,d. jeg hvsrken ud eller ind.

ÆNDFINGER TIL Ml!-DLEMSLISTtN.
"' • '6 r • 'b~liindmelaelse pr 1/ \Jun.):

Ulrik Find (står på listen)

Udmeldt pr Jo/6 (sen.):
Ole Johansen (flyttet til provinsen)

OBS OBS

Kassereren.
Hvilket herved gøres vitterligt.

Ifølge GF,-beslutning er- månedskontingentet pr
l.juli steget til kr JS,- for seniorer~ kr 17,So
for juniorer og pensionister. Medlemmer, som in
den vedtagelsen allerede havde betalt forud pr
l.juli, skal ikk~ efterbetale differencen. Det er
gammel tradition og iøvrigt i overensstemmelse
med den p.t. gældende politik, hvorefter de bre
deste skuldre skal bære de letteste byrder.
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Tanker på en valgdag.

BG

15

Det er i dag den 14.juni, og i løbet af dagen
skal jeg hen og være med til at sikre Danmarks
lykkelige europæiske f'remtidø Jeg føler ansvaret
hvile t~~gttpå mine skuldre, og jeg har ærligt
forsøgt at leve op til det, men hvad f- skal jag
stemme på? - Fra ansvarlig side er jeg blevet
proppet lige op til halsen med dyre, flommefede
forffianinger., så jeg mangen kvæld har måttet gå ud
og brække mig grundigt, f'ø1' jeg gik i s errg , Bare
fordi jeg sammenholder min beskedne h.v,grdag med
det strålende billede af samme, som holdes op for
mig af folkevalgte, politiske brøleaber, rotta
kong~r og godsejere, som i modsætning til mig us
le fclkeps?nsionist ikke aner* hvad rugbrød og
mælk koster. Men også andre, mere afdæmpede pro
feter har snakkat mig fanden et øre af om d2mo
krati og frihed - ået er gerne det~ de slår os
ovsn i hovedet med - og talt ind0rligt og røren
de om frie bu s chauf'f'øz-e r , konae:nrative brandmænd
og andre zoologiske mutationer. Jeg er kort sagt
blevet advaret mod alle de ulykker~ der truer mig,
hvis ikke jeg sætter mit kryds rigtigt. Og alli
gevel er jeg i tvivl, for jeg har i løbet af mit
alt for lange liv samlet en del erfaringer, hvor
af nogle har gjort temmelig ondt, men som jeg da
også har lært lidt af. Når jeg nu sætter mig ro-

'ligt ned og i mine erfaringers skarpe lys under
søger alle de store, dyre ord, så kan jeg, da jeg
har forlagt mine demokratiske skyklapper, ikke
komme til andet resultat end at Sådan snakker de
ræve for de gæs. Det tror jeg, jeg vil tygge lidt
på, også fordi jeg engang hørte en landskendt
præst sige I skal gøre som jeg siger - ikke som
jeg gør. - Han var nu ikke så tosset endda, men
han har også siden gjort det helt godt.

Jeg tror for resten nok, at jeg vil følge
grønlændernes eksempel - men de er jo også under
udviklede.

~



Med eliten i det grønne

Søndag den 17. juni fandt klubbens årlige skovtur
sted.Vejret var - som ventet - særdeles fint.Lunt,sol
rigt,men alligevel ikke for varmt.Ideelt,kort sagt,men
det er vel efterhånden ingen hemmelighed at der eksiste
rer specielt fine forbindelser mellem VS og de himmelske
magter.

Til gengæld var deltagerantallet en stor skuffelse.
Da jeg ankom til klubben to minutter før det annoncere
de starttidspunkt var der arriveret to medlemmer: Min
højt estimerede medredaktør og vor ikke mindre højt es
timerede kassererolierudover kom letargikeren Finn Mad
sen trillende netop som kirkeuret slog det sidste slago

Ligesom sidste år var Finn1s kræfter opbrugt på tu
ren· til klubben,så det vaz- heldigt at Gyldholm var i
bile

Hans og jeg cyklede så derud i fred og ro,l tim.e,incl.
divsrse pauser undervejs.Som det senere viste sig var
vi Ulldervejs forfulgt af ~ndnu et hold deltagexe,som
Vfir ankcmaec et par minutter for sent.

Vi var dermed ialt otte deltagere,og det er skuffen
de få~Men hyggeligt var det nu alligevel➔og vi vil helt
bestemt gøre· det om næ;;:te år.Por godt vejr garan-teres
på forhåndt

Steen
P.So

Rendleve madkasse havde i år antaget næster;. normale
dimensione1·,,Exror-gængeren er i den g1'ad på slankekur?
o;;: hvis det fortsætter på samrue måde vil h2.JJ :L J.øbet
af et par år zun vær-s en skygge af sig selv j irvas læse
ren ellers ka.~ forestille ~ig dette uhyggelige syn.

Steen
Ii

1
rrb0nde:n udgives a.f Vanløse Skakklub, som spil

Ler hver onsdag kl 19, 45 i lokalerne i Menig
hedshuset, Alekistevej 156

9
ved Vanløse Kirke.

Formand Stefan Ålekjær Hansen 79 lo 25
Kasserer Børge Gyldholm 74 35 21
Redaktion Hans Nielsen 18 Jo 95

Steen Schousboe 71 74 97


