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Arets generalforsamling

enne blev som varslet afholdt 31. maj. Bestyrelsen var
mødt fuldtalligt, og ialt deltog 2o medlemmer i festlig
hederne. Aktivitetsniveau'et altså det sædvanlige.

Eigil P. blev valgt til dirigent, og løste som sædvanlig
opgaven på bedste vis. Protokollen blev oplæst af Eivind,
og her noterede jeg med interesse at der blev nævnt en
fond til beskyttelse af fribonden. Det viste sig at in
gen af de tilstedeværende vidste noget om denne fond,
men måske kan bestyrelsen grave noget frem?

Formandens beretning blev meget lang, så jeg vil her
kun nævne nogle af punkterne:

Bestyrelsens ambition er at klubben i løbet af perio
den 1988 - 92 skal nå op på 60 medlemmer, og at 7o pro
cent af disse skal deltage i turneringsaktiviteterne.
P.t. er vi 48, hvoraf 26 deltog i VT, så der er altså
et stykke vej endnu. KS_U's medlemstal daler stadig, men
det gør vores ikke, bl.a. fordi sidste års udendørs
arrangement resulterede i 6 nye medlemmer, som alle er
blevet hængende.

Arets spiller(?) Stefan H., forærede uden for dags-
ordenen klubben en ny stor dirigentklokke. Han er iøv
rigt blevet medlem af KSU's bestyrelse.

Der er oprettet et bibliotek. Arsafgift 4o kr. Abon-
nerer også på Schacknytt.

Vi har lagt billet ind på lokalerne i det nye kultur/
edborgerhus i det tidligere diskotek Griffen. Vor nu

værende husleje er ret dyr.
Der blev uddelt et program for den kommende sæson.

(forts. næste side)



VS skal arrangere Vestvoldturneringen næste år, og reg
ner med at kunne benytte de fremragende lokaler som også
blev brugt i år.

Aktiviteter: generelt var der bedst gang i den på de
aftener hvor der blev spillet VT.

Formandens beretning blev godkendt, og det samme gjorde
kassererens ditto. Man hæftede sig ved de manglende res tan-ou
cer, og den udeblevne kontingentforhøjelse. En del af drif
ten betales over øl og kaffesalget.

Nogle medlemmer var blever slettet for restance.

Bestyrelsen mødte op med et forslag til nyt reglement
for Vinterturneringen. Detaljerne vil antagelig blive
forklaret senere i FB, men her kan vi nøjes med at fast
slå at rundetallet er blevet sat op, i overensstemmelse
med de erfaringer man har gjort om fremmøde i afvigte
sæson.

Valg: Bjarne A. trak sig ud af bestyrelsen, alle andre
blev genvalgt. Søren B.P. kom ind i stedet for Bjarne, som
blev suppleant. Niller blev andensuppleant. Revisor blev
igen Sten Bauers, og Søren Juul blev revisorsuppleant.

Evt.: Her blev der, som så ofte tidligere på denne af
ten, talt om hvad passive medlemmer har ret til at deltage
i. Desuden mente Barkhuus at det var på tide at få repare
ret vores skab, som blev ødelagt ved et indbrud.

Alt i alt må man sige at årets GF forløb roligt og u
den epokegørende vedtagelser. Og måske var den også en
understregning af den omstændighed som den nuværende be
styrelse ofte fremhæver, nemlig at kun turneringsaktivitet
kan få de mange medlemmer til at troppe op. Aktiviteter
som undervisning, foredrag, ja endog juleafslutning og
GF, er alle ringere, til dels meget ringere, besøgt end
en ordinær runde i årets VT. Måske kan man, for at fast
slå omfanget af denne tendens, prøve med 25 eller 3o
runder i en kommende VT? De der som jeg selv ikke ville
kunne spille så mange runder kan jo heller ikke spille de
7 runder som traditionelt var programsat.

Steen S.



VINTERTURNERINGEN 1988/89

Hvad ikke mange troede muligt i VS lykkedes uden
problemer, nemlig at gennemføre 14 runder i
esterskabsklassen og 11 runder i Almenklassen i

sæsonens vinterturnering.
Klarest gav Hans i sit generalforsamlingsreferat
udtryk for at denne vedtagelse måtte skyldes
fortrængning af virkeligheden.
Til med har turneringslederen vel haft det letteste
job i mange, mange år. Til Hans og ligesindede
pessimister: Vi har med et slag fået en trofast
(desværre endnu lille) skare medlemmer, der også
ønsker at spille skak.
Efter denne bagklogskabssnak over til resultaterne.

Vinterturneringen 1988/89
Mesterskabsklassen

Pl.Navn 1 2 3 4 5 6 7 8 Pts.

1. Eivind E. - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l. 1 l. 1 1 132 2

2. Morten H. 0 0 - - l. l. 1 l. 1 1 1 1 1 1 1 l. 102 2 2 2

3 . søren P. 0 0 l. l. - - l. 0 0 l. 1 1 1 l. 1 l. 72 2 2 2 2 2

4. Benny P. 0 0 l. 0 1 l. - - l. l. l. 0 l. l. 1 1 6½2 2 2 2 2 2 2

5. Stefan H. 0 0 0 0 l. 1 l. l. - - 0 0 l. 1 1 1 62 2 2 2

6. Lars P. l. 0 0 0 0 0 1 l. 1 1 - - l. l. 0 1 5½2 2 2 2 2

7. Erik v.E. 1 0 0 0 1 0 1 1 0 l 1 1 - - 1 1 5½2 2 2 2 2 2 2

8. Bjarne A. 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 - - 2½2 2 2
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Desværre blev ingen af klasserne særlig spændende.
Eivind og Bent terroriserede fuldkommen henholdsvis
mesterskabs- og almenklassen. Til gengæld synes jeg
at kvaliteten af spillet, trods den kortere
betænkningstid, steg betydeligt ihvertfald i
mesterskabsklassen. Der var ganske få katastrofer
og den kortere betænkningstid fik ingen synlig
effekt på resultaterne. De mange remisser var ikke
udtryk for manglende kamp. Næsten alle var
resultatet efter hård kamp. Følgende er min
opfattelse af de enkeltes indsats ( det kan jo
kommenteres af deltagerne i FRIBONDEN eventuelt med
partier vedlagt som dokumentation).
Mesterskabsklassen:
Eivind var helt suveræn. Modsat tidligere gik han
fra start efter "skabet". Sejren var fortjent; i
intet parti var han i alvorlig tabsfare. Samtidig
skal modstanderne roses for ikke at grave sig ned i
håb om et halvt points, som i virkeligheden nok er
den bedste taktik overfor Eivind. Selv om flere
prøvede at overraske Eivind i åbningen lykkedes det
ikke; hans teorikendskab er stort og flere points
blevet scoret på den måde.
Morten imponerede mig mest. Hans til tider strengt
positionelle spil var i denne sæson krydret med
elegant angrebsspil, hvilket jeg håber vi får glæde
af i FRIBONDEN. Energi og selvtillid lyste ud af
hans spil og nye åbninger blev lanceret med stor
succes. Ved mere aktiv turneringsdeltagelse bør han
kunne svinge sit rottetal op over 2000.
Pointstavlen viser med al tydelighed, hvor suveræne
Eivind og Morten var.
søren påstår, at han ikke kan vænne sig til den nye
betænkningstid, hvilket han søgte at bevise, ved
blot at score 50%?! Men efter en meget veg start,
korn der lidt mere go i spillet til sidst, dog med
en smutter til allersidst. 3. pladsen var på den
baggrund fortjent, men overbevisende kan indsatsen
ikke betegnes; dertil var spillet for svingende.
Får han hold på sit tidsforbrug, kan han blive en
hård nød for Eivind i næste sæson.



Benny opnåede sin dårligste placering nogensinde i
interturneringen. Spillet var dog ikke så dårligt,

men den langt hårdere modstand betød, at en del
svagt fordelagtige stillinger løb ud i remis;
formentlig på grund af manglende koncentration og
selvtillid. Med mere træning og energi kan han
åske knibe sig op på præmieskamlen påny.

Ligesom Benny måtte Stefan sande at modstanden er
blevet skrappere, og så slår stefanismen ikke til.
ndimellem spillede han ligefrem hovedløst og man

kunne fristes til at beskylde ham for manglende
koncentrationsevne (stefanisme), men gennem 14
runder er det selvfølgelig også vanskeligt at
opretholde energien. I sidste parti viste han dog
påny, at når det virkelig gælder, er han farlig (l
o mod søren). Ofte ses en reaktion ovenpå
klubmesterskabet, men Stefan må dog nok indstille
sig at friste tilværelsen i nederste halvdel også i
næste sæson.
Lars' udvikling er tilsyneladende gået i stå. Al
for meget går i skudder-mudder, primært på grund af
manglende tro på egne evner; selv i sine special
varianter spillede han med hovedet under armen. Med
en korrektion/fornyelse af nogle få åbningsvarian
ter samt en større turneringsaktivitet, vil han
blive en frygtet out-sider for alle i klassen.
Fonne kæmpede bravt, men hans store forkærlighed
for remis giver faktisk modstanderne ekstra gode
odds. Kikses et eventuelt hasarderet angrebsforsøg,
tilbydes blot remis?! Vovemod efterlyses ellers
risikerer han et ringere pointsudbytte i næste
sæson.
Bjarne havde masser af chancer undervejs, men nogle
gange slår det klik for ham, andre gange udnytter
han ikke betænkningstiden og udfører
"selvfølgelige" træk. Men det er selvfølgelig
barskt, at være groft overmatchet i 14 runder og
han skal ihvertfald roses for en god figther-ånd.



Sammensætningen af klassen i næste sæson afhænger
af tilmeldingen. De 5 første samt nr. 1 i
Almenklassen er ifølge reglementet kvalificeret til
at deltage i næste sæson. Bestyrelsen udtager de 2
sidste deltagere og dukker der ikke nye deltagere
op, kan nr. 6 og 7 forvente genvalg.
Jeg tror turneringsformen, måske bortset fra
betænkningstiden, vil vise værdi både nu og i
fremtiden. Det kræver selvfølgelig, at der er
8 spillere, der kan betegnes rimelig jævnbyrdige.
Trods Eivinds og Mortens suveræne scorer, tror jeg
ikke de har følt, at de fik for let spil. I næste
sæson er mit tip, at der bliver langt hårdere kamp
om klubmesterskab og præmiepladser! Og at kun de 5
første er sikret forbliven, betyder hård kamp lige
til sidste runde!

Vinterturnering 1988/89 Almenklassen
Plac. Navn Points Præmie Gruppe

1. Bent Wiberg 10½ 1. I
2 . søren Juul Sørensen 9½ 2 . I
3. Niels Rendlev 8½ 3 . I
4. Sten Bauers 7 I
5. Bo Blangstrup 6½ I
6 . Børge Gyldholm 6 1. II
7. Jørgen Holst 6 I
8. Erling Madsen 5½ 2. II
9. Axel Barkhuus 5½ 3 . II

10. Tom Carlsen 5 I
11. A. Clausen-Frederiksen 5 I
12. Svend Egenæs 5 I
13. Jesper Holm 5 II
14. Helge Jørgensen 4 II
15. Henrik Pedersen 4 II
16. Christian Hartmann 4 II
17. Ebbe Ask 3 II
18. Leif Nyward 2 II
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Almenklassen:
Bent vandt alt for nemt. Selv i topkampene fik han
et eller andet i forgave, men det skyldes
selvfølgelig pgså Bents spil. Men hvor stærk Bent
er, må vi vente med at se til næste sæson, hvor han
skal dyste i mesterskabsklassen. Umiddelbart
behersker han både det positionelle og det
taktiske, så det bliver spændende at se.
søren måtte kæmpe en del for langt de fleste af
sine points; den rent positionelle stil er ikke
altid lige slagkraftig overfor svagere modstand.
~en teknikken giver i det lange lØb alligevel
bonus. søren befinder sig p.t. i ingenmandsland:
For stærk til denne gruppe, formentlig ikke stærk
nok til mesterskabsklassen. Forhåbentlig kan den på
generalforsamlingen vedtagne reglementsændring råde
bod på dette.
Nillers spil er så tilpas aggressivt, at han så at
sige mejede alle andre end Bent og søren ned. Tom
kom dog i vejen i sidste runde, hvor Niller
selvfølgelig måtte satse trods en dårlig stilling
og det gik ikke. Desværre gav det ikke Niller det
store skaklige udbytte, men som for sørens
vedkommende, tror jeg ikke hans til tider usunde
spil forslår i øverste klasse.
Sten spiller ofte nogle komplicerede og spændende
partier. Endnu engang må han dog sande, at mod de
bedste i klassen bliver udbyttet for ringe. Typisk
har han fået blot et½ points mod topkonkurrenterne
og tilgengæld kun sat et½ til mod de øvrige.
Bos spil spænder lige fra opvisningsstil til rene
katastrofer. Kun ved at kaste sig ud i nye
problemer lærer man, så jeg tror, at Bo allerede i
næste sæson vil tale med i toppen; talentet skal
blot "slibes lidt af i kanterne".
Gyldholm fik sin anden (eller tredie?) ungdom i
denne turnering, hvor turneringsformen betød, at
"an fik langt større udfordringer. Koncentrationen
var genvundet i en sådan grad, at det til tider
'"nne være svært, at slippe af med sit kontingent!

held gjorde, at det ikke blev til endnu mere.
anat ofrene var f.eks. dr.prim. Holst.
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Præstationen sættes yderligere i relief af at 8 af
modstanderne var fra præmiegruppe I. En fortjent
1.plads og -præmie for gruppe II.
Den modsatte effekt havde turneringsformen på
Holst. Undervurdering af modstanderne er vist den
enkle forklaring på det ringe udbytte; han burde
selvfølgelig have kæmpet med om oprykningen.
Erling har allerede i den første, forløbne sæson
vist fin fremgang, hvilket betød gode resultater i
slutningen af turneringen. Konstanthed opnås
efterhånden når rutinen bliver større. Forståelsen
for spillet er der og en 2. præmie i sin første
sæson tegner lovende.
Barkhuus' til tider stort anlagte spil er svært at
styre og når dertil lægges, at der bukkes i ny og
næ, kan han ikke forvente, at spillet, når op på
niveau med hans præstationer med kaffebrygningen!
Men typisk for hans spil, var han en af de få der
havde Bent en smule i vanskeligheder!
Tom kan gøre det meget bedre, har vi set tidligere.
Betænkningstiden skulle være i hans favør, men
ambitionerne synes ikke til stede.
Clausens partier er altid underholdende at
overvære. Komplikationerne kræver imidlertid sin
mand og er tidskrævende og det tilgodeser den nye
betænkningstid ikke. Clausen gemte imidlertid
kræfterne til holdturneringen og det skal vi være
glade for. Spillet er til flere points end udbyttet
blev.
Svends positionelle følelse fejler intet, men det
er for nemt at få remis. For at opnå flere points
må spillet skærpes og energien øges.
Jespers sunde stil giver en del points, men bukkene
er desværre i overtal. Denne uvane koster al for
meget ellers ville han kunne kæmpe mod selv de
bedste i klassen.
Helge bryder sig ikke om den kortere betænkningstid
og det gav sig udslag i nogle usikre partiforløb
undervejs. Hvis Helge imidlertid ønsker at udvikle
sit spil, er det nok nødvendigt, at prøve at
deltage i nogle koordinerede turneringer.
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Henrik har så stor interesse for spillet, at det
nok skal komme. Fremgangen var tydelig, men lidt
"undervisning11 vil gavne, så mød fren til vore
aktiviteter på det område.
Christian er simpelthen mødt al al for sjældent.
Kun tre partier gennemført er for ringe overfor de
~vrige i klassen. større fremmødeprocent udbedes,
så kommer resultaerne automatisk.
Ebbe har ligesom Clausen gjort det langt bedre i
--~~dturneringen, så mon ikke resultaterne også
bliver bedre i vinterturneringen i næste sæson.
Leif er ikke særlig materialistisk indstillet, jeg
tror ikke han har spillet et parti uden, at ofre et
eller andet undervejs. Desværre er ofrene sjældent
korrekte, men det giver selvfølgelig lidt krydderi
i spillet.

Turneringsformen betød et forøget fremmøde.
Imidlertid må vi også erkende at styrkeforskellen
er for stor. 11 runder med kun 18 deltagere betyder
endvidere at matchingen i de sidste runder bliver
uheldig. Bestyrelsen (og generalforsamlingen) har
derfor besluttet, at der i næste sæson dannes en
Kanditatklasse mellem Mesterskabs- og Almenklassen
med 8 deltagere, der spiller dobbeltrundigt. Det
nye reglemt vil snarest blive offentliggjort.
Turneringen er, trods den nye betænkningstid,
blevet spillet i en fin ånd, så turneringskomiteen
har været arbejdsløs.

Benny

M I N I - N Y T

Eivind deltager i 4 turneringer i sommerperioden.
Junior DM, Århus Sommerskak, Juniorturnering i Gent
(Belgien, udtaget af DSU!) samt NM i Finland skulle
bringe ham i topform (33 partier på 36 dage!) eller
også gider han ikke se en skakbrik foreløbig!?
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Årets lynturnering

Det årlige lynmesterskab blev afholdt den 10. maj,
men forskellige faktorer (bl.a forhold i tv)
gjorde, at der i br kun var 9 deltagere - efter
min 111ening meget skuffende. Deruduver havde flere
af klubens stærkeste spillere holdt sig hjemme, så
r11 e s l e r s kabe t var e t a f de svage s te i m i n t id . V i ,
der spillede med, havde det imidlertid sjovt, sa
jeg- kan hnn anuefale de resterende medlemmer at
spil le med til næste år.
Under Bjarnes (sikre?) turneringsledelse blev
resultatet således:

, lod nummer: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ialt:
l. Sd>l'f~ll B. p. - l1 1 1 1 1 1 1 1 1 8.5
2. Holst 1~ - 0 1 ~2 1 1 1 1 1 7
3. Eivjnd 0 1 - 0 1 0 1 1 1 1 6
,~ . i'liki 0 0 l - 0 1 1 1 1 1 6
5. Bj a rn e 0 ~2 0 1 - 1 0 1 1 1 5.5
6. Bo B. 0 0 1 0 0 - 1 0 1 1 4

7. Erling 0 0 0 0 1 0 - 1 0 1 3
8. Henrik 0 0 0 0 0 1 0 - 1 1 3
9. i'like 0 0 0 0 0 0 1 0 - 1 2
10.NN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0

Slutstillingen var vel ikke videre overraskende.
De fleste regnede vel med, at kampen ville være
hard mellem undertegnede og Eivind, men Holst
spillede aldeles glimrende og tog sig helt
fortjent af 2. pladsen. Af andre positiYe præster
t i on e r kan ne=vne s Bo, som bl.a. overraskede alle
med at slå Eivind.
For at gå til noget helt andet, vil jeg kort sige,
a t der var indskud til turneringen. uheldigvis
glemte(???) 3 af deltagerne dette - i hvert fald
var de forsvundet for indskudet kunne indkræves af
Bjarne. Ok, det blev vist ikke sagt særligt h~jt,
at der var indskud, men det kunne læses i Fribon
LleH. Jeg vil. derfor slutte med at opfordre de 3
sy n d e re t i 1 at betale.

/0

Søren B.P.



Indbydelse til vinterturnering 1988/89

Generalforsamlingen besluttede jo at ved~age
en ændring af vinterturneringens
klasseinddeling således at der også findPs en
andidatklasse. Denne spiller efter samrnP
egler som Mesterskabsklassen og indplaceres

umiddelbart mellem denne og Almenklassen.
<Se det nye vinterturneringsreglement>.
Af denne grund starter turneringen for bade
esterskabs- og kandidatklassen allerede

den 5. september 1989 med 1. runde.
Almenklassen starter den 27. september 1989.
Se iøvrigt sæsonens program på opslagstavlen
eller få det af Benny).
Seneste tilmelding til vinterturneringens
Mesterskabs- og Kandidatklasse er den 30.
august kl. 20.00. Seneste tilmelding til
Almenklassen er tilsvarende senest den 20.
september kl. 21.00.
Tilmelding sker til Morten M.Hansen (tlf. 01
74 76 77) eller til kassereren Børge Gyldholm
(tlf. 01 74 35 21) og skal være ledsaget af
indskuddet på kr. 50. Juniorer får dette
indskud retur, såfremt de gennemfører
turneringen.
Tilmeld dig allerede i aften vinterturneringen
i modsat fald vil du risikere, at blive kimet
ned af et bestyrelsesmedlem, som uden tvivl
vil ringe på det mest uheldige tidspunkt.

Bestyrelsen.

søren deltager ligesom Eivind i Junior DM.
Endvidere deltager han i juniorstyrketræning.

Morten deltager sammen med Eivind i NM, bliver det
hans gennembrud på den koordinerede front?

Gunnar West og Bo B. deltager i Copenhagen Cup.

Mon ikke dette høje aktivitetsniveau skulle give
bonus i den kommende holdsæson (3. division?)

I/



Indbydelse til VS-Open 1989

Hermed indbydes til turneringen VS-Open 1989.
Tur·neringen spilles den 6.- og 13. september med
start kl. 19.45.
Turneringen spilles efter Monradssystemet over 5
runder med 3 runder pr. aften.
Betænkningstiden er 20 minutter pr. spiller pr.
parti. Indskud kr. 20.
Deltagere i vinterturneringens Mesterskabs- og
~andidatklasse kan deltage, men vil blive
registreret for 2 afbud (ud af 7 mulige i sæsonen).
Meld dig til allerede i aften eller senest på
første spilledag den 5. september kl. 19.30.
Tilmelding kan ske på tavlen i klubben eller til
Gyldholm (01) 74 35 21.
Turner·ingen vil være GRATIS for ikke-medlemmer, så
taq endelig en af dine meget få venner med.

P.b.v. Benny
7o år.

Onsdag den 26.juli fylder en af vore venner
7o år, nemlig Ebbe Ask, pensioneret tolder.
Skam få den, der nu giver sig til at snakke om
toldere og farisæere; der var da en af Jesu dis
ciple, der også var tolder, - en flink fyr for
resten, - han meldte sig ind i profetforeningen
da han blev pensioneret, hvorimod Ebbe meldte
sig ind i Vanløse Skakklub, og det siger i grun
den alt om ham. Om sommeren opholder han sig mest
i sin kolonihave, vel sagtens for ikke helt at
miste forbindelsen til Edens have, men farisæer
ne har han ikke noget at gøre med. Ebbe Ask har
vist sig at være en af vore egne, en af dem vi
samler på. - Hjertelig til lykke!

Bestyrelsen.

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

Formand
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