
ribonden
'1EDLEMSBLAD FOR VANLØSE SKAKKLUB

wI
'~46. årgang nr 5 Maj 1089

..

GENE.RAL-
FoR.sAM LI NG.

Onsdag den Jl.maj kl 2o præcis afholdes i
klublokalet ordinær generalforsamling med
følgende dagsorden:

1. Protokol
2. Beretning
J. Regnskab

4. Indkomne forslag
5■ Valg
6. Eventuelt.

Bestyrelsen.I ,
SE OGSA S. 6-9 ,..

Forslag, som ønskes behandlet på generalfor
samlingen, skal i henhold til lovenes §2 være
formanden i hænde senest den 21.maj.

Vel mødt!

Hørt i Folketinget.

--- og i anledning af det ærede medlem
hr Kristen Poulsgaards kåde krumspring på
erotikkens brogede blomstereng henstilles
det, at han fremtidig staver sit navn
med bolle-å.



En kamp uden betydning - 1. holdet hjemme mod Tårnby.
7. runde.

Vanløse I - Tårnby II 5½ - 2½
Hans Nielsen - Peter Hartung 0 - 1
Eivind Einersen - Søren Sundorplt 1 - 0
BennyPetersen - Michael Friis 1 - 0
Søren B. Petersen - Torben G. Madsen 1 - 0
Stefan Hansen - Kim Poulsen 0 - 1
Lars Pedersen - Iem Brendal 1 - 0
Morten M. Hansen - Kim Starfelt ½-½
Steen Schousboe - Vemer B. Jensen 1 - 0

Ved sejre i alle de foregående
kampe havde vi sikret os et for
spring til Tårnby - der var vore
nærmeste konkurrenter - på 8
brætpoints og 3 matchpoints, så
selv et nederlag på 8-0 i sidste
runde ville ikke kunne forhindre
oprykning til mesterrækken. Kam
pen var altså uden interesse (bort
set fra spændingen om topscorer
værdigheden), hvorfor jeg vil skrive
om den kommende sæson og vore
chancer der, ind imellem omtalen af
de enkelte partier.

Jeg var først færdig, efter en
misforstået åbning fra hans side
havde jeg gevinststilling allerede
efter 14 træk, og det mest spæn
dende var vist, hvor hans konge
ville blive sat mat. Det blev på a5,
og i træk 24. Jeg har haft en god
sæson, hovedsagelig i vinterturne
ringen, men jeg har da også samlet
5 ½ point sammen på de 7 runder,
og er begyndt at vise mere stabi
litet i mit spil i klubben (tidligere
har jeg kun spillet godt i koor-

dinerede turneringer). Scoren i år
var dog kun omkring min forven
tede, da modstanden har været ret
svag.

Søren har haft succes i årets
holdturnering, og har fået 6/7.
Han har her spillet forbavsende
positionelt sundt, og har fortjent
hvert point - men det må også
med, at han med sin himmelfart i
rating faktisk er 2. højest ratet i
klubben (efter Hans, hvis tal oven
i købet er forældet). Hans spil i
dag viste godt de kvaliteter, Søren
besidder. Han spillede Såmisch, og
smadrede stille og roligt sin mod
stander efter at have fået terræn
fordel. Det så let ud, og Søren
kunne oven i købet tillade sig at
spille noget upræcist - måske bør
man overveje selv at spille det
samme?!

Stefan fik et frygtindgydende
angreb i hovedet - mente i hvert
fald modstanderen - men det var
ikke noget, og Stefan kom til at
stå godt efter at have givet en



ofret bonde tilbage. Han kunne i
slutspillet have fået mindst lige
spil, men valgte noget andet, der
måske så bedre ud, men i hvert
fald ikke var det, og måtte så slås
for en remis i et tårnslutspil med
bonde under. Men remisen udeblev,
da Tårnby-manden kunne sin slut
spilsteori. Stefan har i år i vanlig
stil fået mange uldne stillinger,
men har ikke været så sikker i
forsvaret som visse gange tidligere.
Er han mon faldet af på den efter
sit hjemførte klubmesterskab sidste
år? 4/7 er dog absolut ikke dårligt,
og det var først til sidst, det gik
noget ned ad bakke.

Lars tryllede i en principielt
lige stilling, og fik kontrol over
e-linien. Og han var pludselig
begyndt at have godt fat i mod
standerens lillefinger, da denne
skar sin arm af. E-linien blev hans
død. Lars trives godt, når han kan
få lov at angribe, og det har han
kunnet i år, da modstandernes
forsvarskunst ikke har været helt
brilliant. Han har så fået 6/7, og er
blevet topscorer sammen med Søren.
Næste år får han det nok sværere,
da den større spillestyrke i mester
rækken gør, at folk er bedre til at
finde hoved og hale på Lars's spil,
der kan blive noget hasarderet når
han ikke får sin vilje. Hvis Lars
får sin vilje og kommer til angreb,
er han dog så sikker som amen i
kirken.

Benny fik en franskmand med
spænding. Jeg mente, at det var
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hvid, som havde det bedste spil i
den indviklede stilling, men da
tidnøden var overstået, havde
Benny to bønder mere, og modstan
deren ville hurtigt hjem. Benny er
nok den eneste, der har spillet
præcis så godt, som jeg på forhånd
havde ventet. Han er da også meget
stabil i sit spil, og han har kunnet
overleve den nye betænkningstid
fint, selvom hans spillestil nok er
den, der mest inspirerer til tidnød
og derfor passer dårligst ind i den
nye betænkningstid. 5/7 ville give
topscorerpræmie et dårligere år.

Hans er den eneste, der har
skuffet i år. Positionelt spilJer han
ellers lige så godt, som han altid
har gjort - og hermed mener jeg
bedre end alle os andre - men han
har en akut mangel på kamptræ
ning. Anden forklaring kan jeg i
hvert fald ikke give på hans brø
lere i i hvert fald to af runderne.
Mod Tårnby burde han heller ikke
have tabt, men han satsede for
ensidigt på at bryde modstanderens
kongestilling ned, og måtte give en
bonde. Derfra var det meget svært
at holde, også selv om der var
remisofficerer (damer og tårne) på
brættet. Modstanderen spillede
godt.

Morten kom til at sætte en
bonde i slag, og havde problemer.
Han fandt så en kombination, der
dog blev gendrevet med afbytning
er, og sad så tilbage med en bonde
for lidt. Han fik dog Tårnbyeren til
at lukke stillingen helt af, og Mor-



tens stilling blev acceptabel. Da de
tog remis mente Morten faktisk, at
han stod bedst, men det var vist
noget af en tilsnigelse, da en even
tuel fordel kun ville vise sig, hvis
modstanderen spillede alt for
aktivt. Morten har i år haft en
tendens til at komme i tidnød, men
har klaret problemerne fint, og har
fået 5 Y2/6. Han har i hvert fald
mesterstyrke, og hans positionsfor
ståelse har i denne sæson givet
ham mange lette points. Det er
næsten lige meget, hvordan mod
standeren spiller, Morten skal nok
få fordel, men tit kun en lille af
slagsen. Sådan kan man altså også
vinde sikkert over svagere mod
standere, Lars viser en anden måde
at gøre dette på.

Steen fik hurtigt spillet sig til
en officer, og tog det herefter
meget cool. Måske for cool, for i
sine forsøg på at stoppe ethvert
modspil, fik modstanderen lidt. Men
aldrig så meget, at der var tvivl
om resultatet. Steen har som reser
ve scoret 2/2, og repræsenterer
sådan set vores problem til næste
år. For ret beset har han styrke til
at spille på førsteholdet, og han er

da vist også indstillet på at være
med næste år (Miki, derimod, har
ikke vist særlig overbevisende spil
for 2. holdet). Men der ingen, man
med god samvittighed kan sætte af.
Hans har skuffet, men der er ingen
tvivl om, at han skal spille på 1.
holdet (måske på trediebræt til
næste år?!), jeg er nok med årets
resultater kandidat til at overtage
førstebordsværdigheden, Benny er
stabilt god, Søren er topscorer og
er blevet markant bedre i det for
løbne år (kandidat til 1. eller 2.
bræt?), Stefan har været noget
ukoncentreret, men har tradition
for mange points (og så afsætter
man da ikke bare et 5. bræt efter
at han har scoret over 50 %), Leif
har næsten totalt nedspillet alt,
han er kommet i nærheden af, Lars
er topscorer, og Morten bliver nok
nr. 2 i vinterturneringen og har
blandt de faste spillere den højeste
scoringsprocent.

Men det er jo alt sammen et
luksusproblem, lige som Piontek
sagde inden det begyndte at gå ned
ad bakke.

Jeg har en stille bøn om, at
det ikke vil komme til at gå sådan.

Eivind

I kamp for VS

Under denne, eller en mindre panpøs overskrift vil
Fribonden i det/de kommende numre præsentere årets topsco-·
rere. Det er fra førsteholdet Søren og Lars, fra andet
holdet Bjarne, og fra tredjeholdet Clausen-Frederiksen.

Og de mange som ikke blev topscorere i ar skal natur
ligvis ikke holde sig tilbage. Red.



H 0 L D K A M P R E F E R A T •

Efter afgørelsen i det sidste parti i hjemmekampen den 8/3 med
lrenshej SF VI bredte der sig en mærkbar tilfredshed i klublekalet.
Vi havde holdt afstand til vor nærmeste medbejler em oprykning,
Sallered, og blev en sikker nr. 2 efter Frederiksberg. Forud havde
vi stået i pt. bedre, men med gevinst i samtlige partier med
Brønshøj var al risiko for at blive overhalet af Søllered borte.
idtvejs i turneringsforløbet havde vi ellers ikke haft grund til

opti~isme efter tre nederlag og ialt 10 pts. efter 3 runder.
Senere blev det bedre, og en af åtsagerne kan være, at vi har haft
bedre reserver. Hermed hentydes ikke blot til, at vore reserver
vandt alle deres partier, men også at modstandernes reserver i
negle tilfælde udeblev, og dette alene har givet es 5 lette ~ts.,
heraf 2 mod Brønshøj, men vore folk - Helge Jørgensen og Ask -
havde måske vundet alligevel, for modstanderne, der var mødt, var , 1

svage. Det kan næppe have betydet meget, at holdets spillere fra
nr. 2 til 8 rykkede en plads ned, som følge af at Holst som reserve
for Kurt Andersen var sat'ved 1. brædt. Holdets s.imlede score ble,
29 pts. i 6 runder, og når vi ser bort fra de 5 partier, der blev
vundet uden kamp, er resultatet 4 pts. per kamp eller 50 %.
Bedste resultat nåede Clausen-Frederiksen: 5i af 61 men bemærkelses
værdigt er også Asks: 4§ af 6 (2 uden kamp) og kun eet tabsparti,
men allerbedst var som nævnt reserverne med 100 %.

Svend E.

Vanløst.

A?Æ:I Se rigtigt på billedet; disse
\g to åndsformørkede stakler optr~-

1 der i Lokalavisen hver eneste
uge og pynter ikke noget viderE>.

I For en ordens skyld skal oply
ses, at de ikke forestiller pas
kontrollen ved Himmeriges port.
- Hen hvordan kan det eeentlic
være, at vi altid kieger forg~
ves efter noget om

Vanløse Sknkklub?
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Het,nslrnb og bude-et.

Med nærværende Fribonde foreligger regnskabet
for 1988/Bq, som i sammenligning med det tilsva
rende budget ser lidt problematisk ud. Af de be
løb, som indgår i budgettet, har de faktiske ind
tægter været kr 775- større, mens de faktiske ud
gifter har været kr 1610- større, hvad der skulle
give et underskud på kr 2335-, idet budgettet reg
ner med kr 1500-. Ikke desto mindre viser regn
skabet et overskud på kr 500-, altså en forbed
ring i forhold til det oprindelige budget på ikke
mindre end kr 2000-. Forklaringen ligger i, at
budgettet altid kun kan være vejledende, da kas
sereren ikke er profet, og så har vi iøvrigt haft
væsentliee, uforudsete indtægter, som kassereren
må gøre rede for på generalforsamlingen.

For regnskabsåret 1989/90 fremtræder budgettet
sådan, idet vi regner med uændret medlemstal og
ellers normale indtægter og udgifter:

Indtægter:

Udgifter:

Klubkontingent
Huslejetilskud
Henter
KSU-kontingent
Lokaleleje
Fribonden, tryk
Juniortilskud
Holdturnering og

17160,-
2000,-
~-

7240,-
9120,-
325o,-
12oo,-

20.060,-

scoringspræmier 570,-
Porto & diverse 1700,- 23.080,-,

således at vi må forudse et underskud for det kom
mende år på ca kr 3000-, og hvad gør vi så ved
det? - For nu at tage medlemstallet først, kan vi
klare problemet med en tilgang på lo seniormed
lemmer, eller hellere 6 seniorer og 9 juniorer.
Der er også den udvej at forhøje kontingentet med
henholdsvis kr 2o- og lo- pr kvartal. - Endelig,
og det bliver nok det sandsynligste, kan vi håbe
på kassererens velkendte færdighed i taltrylleri
i forbindelse med hans kontakter til de højere
magter, og lad os så bare det; håbet beskæmmer
jo ingen.

Økonomisk sekretariat.



Arets højdepunkt.

Så er tiden igen inde, da vi skal til general
forsamling, og det glæder jeg mig meget til.

Først vælger vi en dirigent, og så åbner bal
let med oplæsning af protokollen, som sekretæren
maske har glemt hjemme, - det er sket før, - og
det er meget underholdende. Derefter snakker for
manden op ad vægge og ned ad stolper om alt det,
bestyrelsen har lavet og hvorfor ikke, og når
han i diskussionen har fået så hatten passer,
kommer turen til kassereren, og kors hvor er han
skrap til at trylle med tal og bortforklare, så
vi må holde ørerne stive (at de ikke hænger og
dasker); det kunne være sjovt at få ham jordet
en gang.

Næste punkt er forslag, og her rækker den men
neskelige fantasi simpelthen ikke; alle I, som
ikke plejer at være med, I ved ikke hvad I går
glip af; en generalforsamling i sangforeningen
Morgenrøden er det rene vand ved siden af. ller
på er der valg, men de bliver nok siddencle hele
bundtet, for de får det jo godt betalt, ligesom
i folketinget.

Under Eventuelt er der præmieuddeling, og så
gælder det om at være vaks, for ellers kan det
godt ligne kassereren at ~onfiskere hele møllen,
hvis han kan slippe af sted med det, han har et
ganske specielt forhold til penge.

Og glem så ikke, at der er gratis kaffe! -
Jeg kan godt betro jer, at skønt jeg ellers al
drig kommer i klubben og ikke deltager i noget
som helst, forsømmer jeg aldrig generalforsam

lingen, - aldrig! - Alene
den og kaffen er alle pen
gene værd - og mere til. Og
derfor vil jeg også opfor
dre jer allesammen til at
troppe op, om så I skal bæ
res derhen; I må ikke sny
de jer selv for den oplevel
se; som der så kønt står i
den gamle sang: Kom, kom,
kom til frelsermøde.

Aktivisten.

9
Præmieuddeling.



VJ<~STVOLDHOLDTUHNERINGEN

Efter en pause er Vanløse atter med i denne
traditionsrige turneringo
I år er Rødovre arrangør i nogle glimrende
lokaler på Rødovregård lige på den anden side
af Damhusengen.
Vanløse har J hold med og de stærke spillere
har sluttet op om turneringen.
Den stærke spiller Gunner West Hansen bor 1

Vanløse og er interesseret at i at spille i
klubben. Han stillede op på 1. brættet og var
med sine) gevinster stærkt medvirkende til
at VS I vandt sine J første kampe.
Hans modstandere var bl.a. Bent Kølvig fra
Rødovre og Albertslunds bedste spiller Henrik
Dahlgaard, som HADER at tabe.
Steen Schousboe spillede 2. bræt og blev bedre
runde for runde. I de J sidste runder erstattes
han af Søren Boeck Petersen.
Referenten spillede J. bræt og satte 2 modstan
dere mat og viste i sit J. parti, at han var
lige så "god" som Eivind til bondeslutspil mod
en bestemt Rødovrespiller. Jeg erstattes af
Hans Nielsen i de sidste J runder.
Morten Hansen fik på 4. bræt lige som Steen et
resultat af hver slags.
VS I har nu alle muligheder for at blive Vest
voldholdmester for første gang siden 1973.
Holdet mangler dog at møde Glostrup og VS II.
Resultaterne i de J første runder:
VS I - RØdS II J-1 VS I - AlS I 2½-1½
VS I - RødS I 2½-1½

2. holdet er også stærkt i åro Det består af
Leif Jensen, Ole Delfter, Niels Rendlev og
Bjarne Andreasen. De tabte første ~amp mod Al
berslund, men vandt de 2 næste og ligger til at
vinde præmien i deres gruppe, og kan samtidig
vise sig at være en ubehagelig overraskelse for
1. holdet. Holdets resultater:
VS II - AlS I 1-J VS II - AlS II 4-
VS II - RØdS II 2½-1½



stillingen i toppen
l. Vanløse I 6mp.
2. Rødovre I 4mp.
J. Vanløse II 4mp.
4. Alb.lund I 4mp.

i den øverste
8 ip.
8 ip.
7½ip.
7 ip.

gruppe:

J. holdet har efter J runder scoret Jmp. og 6ipo
Holdet har fået et resultat af hver slags.
Holdet består af Bo Blangstrup, Hel8e Jørgensen
Anders Clausen Frederiksen og Samo Rendlev.
Holdet har stadig chance for at vinde sin Bruppes
præmie.

Et glimt fra Vestvoldholdturneringen:
Hvid: SH Sort: En spiller fra Albertslund, som
herved fik en lille forsmag på, hvad der venter 1

mesterrækken i næste sæson.
1. e4;e6 2. d4;d5 J. e5;c5 4. cJ;Sc6 5. Sf);Db6
6. LdJ;Ld7 7. o-o!? et uklart bondeoffer. Det er
dog her, hvor der ikke er slået på d4 bedre at
slå på c5 7.-;cxd4 8. cxd4;Sxd4 9. Sxd4;Dxd4
10. S*cJ;Dxe5!? Albertslundspilleren ved, jeg
ikke kender meget teori - med rette - og slår
derfor den anden bonde. Det viste sig dog, at jeg
alligevel havde set længst; han kunne heller ikke
sin. 11. Tel;Dd6? Db8 12. Sb5;Db8 13. DfJ;Sf6??
En kæmpeoverseelse, men bonden på d5 er dækket
14. Lf4;Dd8 den sorte majestæt trækker nu vejret
meget anstrengt og partiet slutter med 15.Sc7+;Ke7
16. Ld6+! og hånden kom. Efter Kxd6 17. Df4+;Kc6
18. Tcl+;Lc5 19. Txc5*;Kxc5 20. Tcl+ er sort jo
ydmyget totalt.

Fortsættelse følger

Vi venter spændt

Sidste nyt fra Vestfronten

Til den anden spilleaften, den 13. april, var VS I
i_"normal" opstilling, idet reserverne Steen og Stefan
nu blev erstattet af Hans og Søren 8.P. Ikke just no
gen svækkelse af holdet, som da også fortsatte de fine
takter fra første spilledag, og vandt alle tre matcher.

Stefan



Holdet blev dermed en suveræn vinder i præmiegruppe I,
noget som vistnok ikke er sket siden 1973.

Andetholdet tabte til VS I, og tillod sig desuden
at tabe o-4 til Rødovre I. Alligevel formåede også VS II
at vinde sin præmiegruppe.

Tredjeholdet fik ingen præmie, men tilgengæld en
fin træning. Bemærkelsesværdigt var det at Clausen~
Frederiksen, som nærmest er en slags tidnødsnarkoman,
stillede op til hurtigskak. Desuden fik et af vore nye
håb, Samo Rendlev, her sin debut. Mere i næste nummer.

Red.

Program

3/5 Udsatte partier, ANALYSETIMEN

lo/5 Lynmesterskab

17/5 Forårsturnering, hurtigholdturnering

24/5 Forårsturnering, hurtigholdturnering

31/5 GENERALFORSAMLING

Hold øje med opslagstavlen med hensyn til program i
sommermånederne. Det er ikke sikkert at der kommer en
rribonde hver måned.

Afbud til vinterturneringen:
Morten M. Hansen ol 74 77 76

Fribonden udgives af Vanløse Skakklub, som spiller
hver onsdag kl 19,45 i lokalerne i Menighedshuset,
Alekistevej 156, ved Vanløse Kirke.

Formand Benny Petersen
Kasserer Børge Gyldholm
Redaktion Hans Nielsen

Kl bb
. Steen Schousboeu ens giro

o2 22 26 37
ol 74 35 21
ol 18 3o 95
0
~ l1 ~a 3~


