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Dengang jeg var dreng var der et spørgsmål som alle kendte svaret på,
og som man med fordel kunne udråbe i Ekkodalen i Paradisbakkerne på
Bornholm, hvor man så at sige pr automatik fik svaret i hovedet igen.
Spørgsmålet lød: Hvad er danskernes største glæde?

Og sandt er det jo. Også i VS, der på mange måder er
arketypisk dansk, har vi for længst indset at mad og drikke må der til
når sejre skal fejres, nederlag dulmes. Derfor har bestyrelsen indført den
udmærkede skik at sidste aften i holdturneringen sluttes af med natmad
og -drikke, efter sigende klubbens mest populære arrangement, selvom
menuen af mig ubekendte årsager altid er den samme: fiskekonserves og
en enkelt gummiost. .

Så var der anderledes stil over menuen ved vor jubelmiddag
den 9. oktober: Laks (ikke i dåse), fulgt af gemyse, sovs, bagte
kartofler, og - med en vis afstand - oksekød. Altsammen herligt
tilberedt, omend man ved min egen (meget fjerne) bordende måtte
konstatere at gemysen og bearnaisen var af stuetemperatur før de fik
følgeskab af stegen. Men skidt - det smagte herligt, og ventetiden gjorde
ikke appetitten ringere.

Der var desuden vin til nærmest rørende priser, foruden de
sædvanlige øl og vand til barbarerne. Tale fulgte tale, sang fulgte sang,
og ind imellem gjaldede hurraråbene lystigt. Barkhuus bød velkommen,
så meget kan jeg huske. Og Gyldholm og Benny sagde noget, jubilæ
umsskriftet blev omdelt, og de flotte lagkager stod for at skulle bæres
ind da jeg nødstræbende måtte forlade stedet. En influenza og to
letpåklædte piger krævede på hver deres måde at se en seng. Forhåbent
lig kan vi i næste nummer berette om hvad der senere skete ved
jubelmiddagen. Indtil da kun dette: Der var stuvende fuldt, de fleste var
i festtøj, ikke mindst Eigil, klubbens ubestridte elegantier, vakte
opmærksomhed, og stemningen var positiv til det løsslupne.

Steen



Masser af papir

Klubbens jubilæum har givet
anledning til en masse aktiviteter,
og også til en række publikatio
ner. Her følger en oversigt:

Tu.rneringsprogram

Dette blev skrevet forud for
starten af jubilæumstumeringen,
og indeholder en præsentation af
deltagerne i IM-gruppen, med
partier og andet stof. Skriftet er
udsolgt, men hvis man er heldig
kan man hos en af de lykkelige
ejere erhverve et antikvarisk
eksemplar.

Bulletin

Runde-for-runde beretning fra
jubilæumstumeringen, med hoved
vægten lagt på IM-gruppen,
hvorfra samtlige partier er med
taget, de fleste med diagrammer
og kommentarer. Bulletin'en blev
af Svend Novrup, Politiken,
omtalt som "verdens bedste", og
selvom Novrup ikke er nogen
øm ved skakbrættet så har han
overordentlig god forstand på
turneringsarrangementer og bulle
tin' er, så hans ord står til troen
de. Et sæt koster 40 kr, og kan
erhverves hos Søren B.P.

Turneringsbog

Ligesom sidste år (og året før)
har Eivind samlet alle panier fra
mesterskabsklassen i Vintertur-

neringen 1990 - 91. Den typo
grafiske opsætning er endnu
bedre end tidligere, idet der er
kommet et stort antal diagrammer
med, således at mange af partier
ne kan nydes "fra bladet", uden
bræt og brikker. Det er dog
næsten at snyde sig selv, i be
tragtning af de opsigtsvækkende
træk som forekommer i de fleste
af panieme.
Tumeringsbogen koster 20 kr

hos vor kasserer, hvilket er
røverkøb for et hæfte på 32
sider i Fribonde-format. Se an
meldelsen af bogen andetsteds i
dette nummer.

Jubilæumsskrift

Ved 50-årsjubilæet for 10 år
siden udkom Gyldholms store
klubhistorie, som vistnok stadig
kan købes. Spørg kasserer Kjell.
Denne i enhver forstand auto
ritative, definitive, ultimative og
uforglemmelige turbopublikation
på glittet papir, med dobbelte
overliggende knastaksler, multi
point benzinindsprøjtning, og -
som en selvfølge - firhjulstræk
med viskosekobling, bliver nu
suppleret med en lille beretning
om de forløbne 10 år, 12 sider
i Fribonde-format. Jubilæmsskrif
tet er forfattet af Gyldholm,
Eivind, Benny og Morten, og
uddeles gratis til klubbens med
lemmer så langt oplaget rækker.

Steen



HOLDENE I SÆSONEN 1991/92

Hermed præsenteres holdene til sæsonen 1991/92:
1. holdet, som spiller i 3. division gruppe 1:
1. Eivind Einersen
2. søren B. Petersen
3. Gunnar West Hansen
4. Dimon Pedersen
5. Morten M. Hansen
6. Jesper Asgaard
7. Lars M. Pedersen
8. Knud Larsen

2. holdet, som spiller i 1. række gruppe 2.
1. Hans Nielsen
2. Benny R. Petersen
3. Stefan Å. Hansen
4. Leif Jensen
5. Bent Wiberg
6. Niels Rendlev
7. Erik von Essen
8. Jørgen Hansen

3. holdet spiller i 2. række gruppe 1.
1. Bo Blangstrup
2. Jørgen Holst
3. Jakob Rubin
4. søren Juul Sørensen
5. Johnny Andersen
6. Asger Levinsen
7. Erling Madsen
8. Jens Windeleff

4. holdet, som spiller i 4. række gruppe 2 .
1. Kjell suadicani
2. Kjeld Klausen
3. John Thomassen
4. Henrik Pedersen
5. Jesper Holm
6. Bjørn Skougaard
7. Helge Jørgensen
8. Kian Pedersen

Ovenstående stjernerække ser imponerende ud; vore
modstandere må bæve i bukserne allerede inden
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sp i llet ! !

Det er vanskeligt at spå, men nogle gange skal man
foretage sig noget vanskeligt. Derfor præsenterer
jeg nu mine forventninger til sæsonen:
1. holdet kan få det svært. 3. division gruppe 1
ligner en dynamitrække. To nedrykkere fra 2.
division samt andre veletablerede og erfarne hold.
Er holdet på toppen kan vi blande os med de bedste,
men realistisk bedømt må en midterplacering
betragtes som tilfredsstillende. Alt under en 5.
plads vil være skuffende og utilfredstillende.
2. ho1det er nyoprykket til 1. række, og her
spilles der faktisk en rigtig god skak. Men holdet
er på papiret ligeså stærkt, som det hold, der i
starten af firserne var på nippet til at rykke op i
3. division. Jeg er ikke så optimistisk, at jeg
tror på oprykning, men blandt de 3 bedste bør vi
slutte!
3. holdet er ligeledes nyoprykket og 2. række er
ingenlunde nem. Oprykningsholdet er imidlertid
forstærket på fire pladser, så holdet bør kunne
holde sig i rækken! En midterplacering forventes.
4. holdet bør kunne markere sig som årets hold.
Med et par detroniserede 3.holds spillere i toppen
bør det simpelthen blive oprykning. En 3. plads er
som regel nok til oprykning, men alt under en 2.
plads vil faktisk være skuffende!

Vi har mange stærke reserver i kulissen, så vi står
bedre rustet end nogensinde i vor jubilæumssæson.
Men udfordringerne er også derefter; det bliver
spændende og sjovt.
Og endelig et godt råd til de som føler, at de er
blevet placeret for lavt på holdet. Den bedste
protest er at gå ud at score 100% (i 7 partier)!
Jeg kan love, at den slags protester vil blive
taget til følge i næste holdudtagelse!
God kamp!

Benny



Sort uheld - eller hvad?

Bedre sagt: Junior-DM 1991! Langt oppe i det mørke Jylland,
nærmere betegnet Aalborg, blev det årlige åbne danske
mesterskab for juniorer afviklet. Undertegnede var tilmeldt
DM-klassen, dels for at få spillet noget skak(!), dels for at
varme op til årets største danske skakbegivenhed, Vanløse
Skakklubs 60-års jubilæumsturnering.
Men før jeg begynder med partistoffet, kunne jeg jo passende

give mig til at fortælle lidt om mine oplevelser lige op til
turneringen. I indbydelsen i Skakbladet står der, at DM
klassen indkvarteres privat. Fint! Følgelig må man forvente
at få en eller anden form for besked på forhånd, men nej! Det
irriterede mig en del, især fordi det i Skakbladet opgivne
telefonnummer viste sig at være en ... telefonsvarer! Den fik
jeg "snakket" flere gange med, indtil jeg til sidst lagde en
besked a la "nu må i godt snart se at få fingeren ud og få
kontaktet mig!" Af urandsaglige årsager gav dette mig
tilnavnet Søren Brok .....
Nu kunne det måske lyde, som om jeg prøver at komme med

dårlige undskyldninger, der skal forklare et katastrofalt
resultat. Dette er ikke tilfældet! Ganske vist var resultatet
katastorfalt, men jeg kan på ingen måde dadle de ydre forhold
- for de var meget fine. Resultatet skyldes vel mest af alt
dårlig form samt en helt utrolig ringe timing af tiden og så
senere ludo-agtigt spil i tidnøden. Eller måske var det bare
sort uheld?! Døm selv - det følgende parti gav mig et nyt
tilnavn: Søren Buk .....

Søren Boeck/Brok/Buk Petersen - Mikael Nouro (2230).
1. d4 Sf6 2. c4 g6 3. Sc3 Lg7 4. e4 o-o 5, Le3 Ikke mit
sædvanlige 5. Sf3 p.gr.a. en katastrofe i 2. runde, sort er
Ø. Dannevig: 5 ... d6 6. Le2 e5 7. dxe5 dxe5 8. Dxd8 Txd8 9.
Lg5 Sa6?! 10. Sd5 Sxd5!? og jeg var ved at falde ned af
stolen. Offeret er næppe korrekt, i hvert fald ser det ud til
hvid fordel efter 11. Lxd8 Sf4 12. Lfl! Lf5 13. exf5 Txd8 14.
Tdl! (14. fxg6?? Sb4! med gevinst) Txdl+ 15. Kxdl e4 16. Sd2,
men klart er det ikke. Men jeg var kylling og spillede 11.
cxd5? f6 12. Lxa6 bxa6 13. Le3 f5 med klar sort fordel 14.
Tdl Tb8? ! ( 14 ... h6 ! for at hindre Sg5) 15. b3 Tb5? ! ( 15 ...
h6!) 16. Sg5! fxe4 17. Se6 Lxe6? Med hvid fordel. 17 ... Tdxd5
18. Txd5 Txd5 19. Sxg? bør være remis, da der er uligfarvede
løbere. 18. dxe6 Txdl+ 19. Kxdl Lf8 20. Ke2 Kg7 21. Tcl Ld6
22. Lg5? (22. Lxa?, nu er stillingen nok lige.) 22 ... Tc5! 23.
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Txc5 Lxc5 24. b4! Ld4 med remistilbud. Det afslog jeg, min
nok groveste fejl i partiet. Hvid kan i hvert fald aldrig
vinde, han kan højst overspille stillingen. Det er faktisk
let: 25. Le7 c6 26. g4 a5 27. a3????? En ubegribelig
begynderfejl. 27. bxa5 er remis 27 ... a4 Mit Vernichtung. 28.
g5 a6 29, Lc5 Lb2 30. b5 cxb5 31. Lb4 Ld4 32. h4 Kg8 33, Kel
Lb6 34. Ke2 a5 35. Lc3 Kf8 36. Lxe5 Ke7 og jeg overskred.
Tilbage til partiet: 5 ... d6 6. f3 Sc6 7, Sge2 Tb8 8. Dd2
Te8!? Det har jeg ikke spillet mod før. Teorien huskede jeg
ikke, men efter 20 minutters betænkningstid fandt jeg det
træk, der til min store overraskelse er hovedvarianten! ~
Tblt? a6 10. b4 Sd7!? Måske!. Det normale 10.,.b5 er efter
min mening sygt, f.eks. 11. cxb5 axb5 12. Scl, og hvid må
have fordel. 11. Scl e5 12. d5 Sd4 13. Sb3 c5! Tematisk og
stærkt. 14. dxc6 e.p. bxc6 15. Sxd4 exd4 16. Lxd4 Den
opmærksomme læser vil bemærke, at denne stilling minder meget
om en stilling, jeg havde i et parti mod en franskmand i
Marseilles for et år siden. Desværre står sort helt
acceptabelt her. 16 ... Se2 Naturligvis 17. f4 Overser sorts

svar, men trækket er nu alligevel
udmærket. Efter 17. Le2 Le6 står
sort absolut ikke dårligt. 17 ... Lh6!
18. Le2 Dh4+?! Fristende, men det er
formentlig bedre blot at tage bonden
tilbage med 18 ... Le6 19. g3 Dh3 20.
Kf2 20. De3 var en anden mulighed.
~.. Le6? Nu er det dårligt. Rigtigt
var 20 ... De6!, og stillingen er
mildt sagt hamrende uklar. 21. Lfl
Den havde sort glemt. Ved korrekt
spil står hvid nu til gevinst.~
Dh5 22. Le2 Der skal lige vindes
lidt tid på uret, før gevinstplanen

Stillingen efter iværksættes. Jeg har allerede brugt
17. /4. meget tid, over halvanden time.
22 ... Dh3 23. Ddl! c5 Nødbremsen. 23 ... Sg4+ 24. Kgl med
truslen Lfl fulgt af h3 duer {heller) ikke. 24. bxc5 Txbl 25.
Dxbl Sc6 26. Le3 Lg7 27. Sd5 Lxd5 28. cxd5 Sd4 Indtil videre
går det fint, men nu kommer tidnødsnerverne. 29. Lf3? 29.
Lxa6 med let gevinst. 29 ... dxc5 30. Lg2 Dh5 31. Ddl Tb8! Det
havde jeg overset da jeg spillede 29. Lf3. Først da den store
viser var besænkelig nær hel, spillede jeg 32. Dxh5 Tb2+ 33.
Ld2 Se diagram næste side. Nu tænkte sort længe. Jeg regnede
med, han ville finde en trækfølge, som kunne spilles hurtigt
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og så fyres af i min tidnød. Jeg fik ret, sagen var bare, at
jeg overhovedet ikke overvejede
33 ... Txd2+?? 33 ... gxh5 giver faktisk
rimelige remischancer, nu vinder
hvid bare: 34. Kel?? Bare ikke med
det træk. 34. Ke3 Txg2 35. Ddl
vinder banalt. 34 ... Txg2 35. Dh3
Sc2+ 36. Kdl Se3+ Nu er 37. Kel Tc2+
remis ved evig skak på c2 og b2.
Men, men, men 37. Kel at sætte
spørgsmålstegn er vel overflødigt.
Der fulgte 37 ... Lc3 mat! Say no
more .....

Den nat lå jeg vågen meget længe.
Stillingen efter Igen og igen så jeg sorts sidste
33. Dxh5. træk foran mig. Jeg fattede det ikke

og det gør jeg forresten stadig ikke. Hvordan kunne dette
ske? Jeg forsøgte at forklare det med "sort uheld", men
inderst inde vidste jeg selvfølgelig godt, at det ikke var
tilfældet. Men hvad så? Er hvid bare en elendig skakspiller?
Jeg vil i al beskedenhed tillade mig at svare klart nej!
Årsagen er vel først og fremmest dårlig form; når man er i
dårlig form, bruger man for meget tid på at gennemregne
banale varianter, hvorefter tidnøden automatisk indfinder
sig. Lidt tal: I 6 af mine 9 partier var jeg i tidnød,
hvilket er alt, alt for meget. Nogen løsningsmodel?
Njaeeeee ..... "Brug mindre tid", kunne man jo fristes
til at sige. Så enkelt er det desværre bare ikke. Man
kunne håbe - det gjorde jeg i hvert fald - at det dårlige
spil forsvandt i vores jubilæumsturnering. Det gjorde det
heldigvis (hvad tidnøden desværre ikke gjorde) - men det
har formentlig været at læse andetsteds og så selvfølgelig i
bulletinen, så det vil jeg ikke udbrede mig om her.
Samlet blev det til 3 points af 9, tab af 30 ratingpoints

til 2218 og tab af 60 ELO-points til 2240. Gys!

'i
Søren B.P.



Vanløse Open

Efter vores store jubilæumsturnering kunne man forvente, at
der ville være en overvældende tilslutning til dette års
Vanløse Open. Men desværre ..... kun 3 hjemmespillere havde
tilmeldt sig turneringen, hvilket var skuffende. Jeg mindes
år med 6-7 hjemmespillere; det er bestyrelsens ambition, men
det går jo uheldigvis ikke altid, som bestyrelsen ønskre det!
Slutstillingen blev:

1. Erling Madsen,
2. Jens Windeleff,
3. John Thomasen,

Torben Larsen

5 pts.
4 pts.
4 pts.

3.5 pts.

Vanløsemester 1991!

Bedste hjemmespiller

Tillykke til Erling, der til sidst fik snydt John, der ellers
længe lignede en vinder. Bedst placerede hjemmespiller blev
Torben Larsen, der med godt spil fik 3.5 points. Jeg så ham
spille mod Eivind på Skakkens Dag, og selvom han indkasserede
flere nederlag, viste han allerede her fin skakforståelse.
Med træning klarer han sig endnu bedre næste gang!
Turneringen blev som sædvanlig afviklet i en hyggelig

atmosfære, som gav alle deltagerne et par spændende aftener!

Skakkens Dag

I aviserne kunne man læse det. I Tv-avisen kunne man se det.
I radioavisen kunne man høre det. Det skulle blive
fremragende vejr på Skakkens Dag. Men suk, støn og klage!
Vejret var alt andet end fremragende på Skakkens Dag, dog
regnede det ikke, så det var heldigvis muligt at afholde
vores årlige arrangement foran Hyltebjerg Kirke. Næsten .....
På grund af nogle tekniske problemer kunne vi ikke få
tilladelse til at side foran kirken, så vi rykkede i stedet
30 m. ned ad Ålekistevej og sad foran Bikuben!
Imponerende mange af klubbens medlemmer var mødt frem,
hvilket var meget fint. Desværre havde vejret nok holdt mange
af de handlende hjemme, så der var ikke så stor trængsel som
de forrige år. Vi der var der, havde det imidlertid sjovt, og
arrangementet gentages utvivlsomt igen til næste år.

Søren B.P.
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E N T U R N E R I N G S B O G

Igen har vor ven Eivind begået et mesterligt værk, celebre
rende sit hat-trick har han udsendt Turneringsbogen 1991 med
samtlige partier fra vinterturneringens mesterklasse. Et
kæmpe arbejde har det været.
I end.nu højere grad end tidligere er værket en værdifuld

kilde til indsigt i spillestil - eller mangel på samme. Pri
mært med klubbens mindre ånder (Niller undtaget, han er na
turligvis bedre end de otte kombattanter) som målgruppe.
Altså: Køb bogen. Det har jeg i hvert fald selv gjort. For
det latterligt lave beløb af 2o,-kr.
Måske vi lige skulle anholde det estimerede begreb TURNE

RINGSBOG? Eh skildring af et - eventuelt spændende - runde
for runde forløb savnes. Der lægges vægt på partikommentarer
ne alene. Og de borger da også et langt stykke hen ad vejen
for god underholdning.
Specielt forfatterens velanbragte smågiftigheder rundtom

kring f&r blodet til at rulle raskere i årerne. Man kommer
i godt humør, må sågar smile var det ikke for den irriteren
de kendsgerning, at kommentatornavne ikke er angivet ud for
de enkelte partier. Man må gætte, og det lykkes da også.
Min eneste indvending.
Hvordan spiller de så, disse folk? - Ja, sådan set har in

gen af dem på nær Gunnar West forstået budskabet: De stiller
stadig allesammen konsekvent tårnene hen i den første den
bedste halv- eller helåbne linie. Og derhenne bliver de li
geså konsekvent byttet af. Eh herlig ting!
Gunnars spil kan ellers bedst betegnes som skrupskørt, den

ene vanvittige id~ afløser den anden; han har slet ikke tid
til det med tårnene. Han blev straffet af mere kølige tempe
ramenter og endte som nr. næstsidst. Fortjent jumbomand blev
Lars, hvis stereotype spil og snævre åbningsrepertoire for
længst er gennemskuet.
Mest spændende - taget over en kam - er egentlig partierne

af den fattige studerende Dimon P. Her er kampånd og vilje
styrke samt en massiv overdosis selvtillid. Også en herlig
ting! Skade kun, at han altså ikke har råd til at købe vær
ket. Jeg vil overveje at låne ham mit eksemplar og dermed
grundlægge et rygte· som mæcen og velgører.
Eivind blev vinderen. Stabil og omhyggelig i sit spil. Som

bogen, fri for fejl. Eiccellent.

q
HN



Russer i Vanløse og Valby

Det var herligt at opleve VS i
sommer. Den 60-årige blomstrede
som vist aldrig før. Hvilleen
turnering! Hvilke energier! Køk
kenet! Bulletinen! Forud for det:
planJægning og iværksættelse!
Selv drømmen om at de kristne
endelig skulle unde os tilfredsstil
lende lokaler gik i opfyldelse -
om end vel kun for denne korte
periode. Og skulle et sådant
arrangement ikke kunne gentages?
Min egen lille indsats bestod -
ud over at lade mig tæve i en
halvstærk basisgruppe og spise
nogle af Niels Rendlevs fiskefri
kadeller - i at tage mig godt af
en af de udenlandske gæster. Det
var Vladislav Fedorov, elev og
ven af Botvinnik (!). Han er 38
år og lever som skak.lærer i
Moskva, men håber at kunne
leve bedre af kun at spille. Han
spiller altid for at vinde, meget
ofte skarpt, og man forstår må
ske hvorfor det gik galt mod
Brinck-Claussen og Timmer
man. ~n førstepræmie i Vanløse
ville givetvis have betydet noget
for hans karriere, ligesom penge
ne havde været rare at komme
hjem til Rusland med. Skønt det
kiksede ( - og det havde det
iøvrigt også gjort lige inden i
Berlin - ) må jeg sige at jeg
aldrig har mødt en så koncen
treret og disciplineret holdning til
skak som hos Vladislav. Der er
næppe heller nogen der har levet
så sundt i mit hus nogensinde.

ID

Ingen natbajere efter turnerings
runderne! Sund mad! (Han blev
dog lovlig forfalden til islandske
sild). Og motion: jogging i
Vigerslevparken, boccia i haven
og tennis i KB med Dr. Max
(se Fribonden 1985/6). Og med
hensyn til sund livsførelse var
det så at jeg fik en chance for
at bidrage lidt til skak.historie□:
jeg fik lært manden at cykle!
Jeg kan ikke huske at jeg har

set en eneste cykel i Moskvas
gader. Uden for mit hus her i
Valby holder der altid en pæn
rød Lada. Den tilhører genboen.
Men Vladislav gjorde endnu
større øjne da han så mine tre
veltrimmede cykler. Han havde
ikke siddet på en cykel siden en
enkelt gang i sin barndom i en
fjern sydlig russisk provins, men
noget begyndte nu at røre sig i
ham. Og det blev så starten på
Dr. Holsts Cykleskole.

1.lektion: jeg får ham op på
min skikkeligste cykel, en med
en god gammeldags blød sadel.
Som en omsorgsfuld fader render
jeg efter ham hen ad vejen, for
hvis... men det går forbløffende
godt. Dog viser det sig, hvad
jeg også udmærket husker fra
min barndom når min egen fader
kørte med og havde et kosteskaft
i mit sadelrør, at det er svært at
få begyndt og at få afsluttet,
mens det indimellem går mere
eller mindre af sig selv. Altså
ligesom i flyvning og skak.



I de følgende lektioner nåede
Vladislav aldrig at beherske min
elegante startteknik: den glidende
bevægelse med venstre fod på
venstre pedal, cyklen i let fart,
højre ben i et højt sving over
baghjulet og så videre afsted.
Han stod med cyklen i et jern
greb og satte sig simpelthen op
på den og trampede løs. Brutalt
og konfliktsøgende som en cen
trumsgambit.
4.lektioo: det går helt godt,

men det er hans fridag, og han
har planer om en cykletur til
Nyhavn og til Strøget for at
tjene lidt håndører, så forinden
synes jeg vi må have en rigtig
grundig time. Vi suser rundt på
villavejene, Vladislav foran, og
så råber jeg at han skal smutte
ind i parken, så vi kan køre lidt
speedway, men det er åbenbart
alligevel ikke helt uproblematisk
med fodbremse, for jeg hører et
fortvivlet kvindeskrig, et brag og
flaskeklirren og kommer hurtigt
og hed om ørerne efter ham og
ser på den tværgående sti en
væltet dame ligge midt i alle
sine indkøbsvarer, mens Vladislav
desorienteret kravler rundt i
græsset ved siden af, og endnu
ikke har set hvor perfekt ban
har torpederet hende midtskibs.
Og så viser den danske national
karakter sig fra sin kønneste
side. Jeg får forklaret og glattet
ud -darnen er heldigvis uskadt -
og hendes ægte danske interesse
for det store udland fornægter
sig ikke: "Jamen nej det var da

1.b4 d5
3.e3 Sf6
5.Sf3 a6
7.a:b5 T:al
9.c4 c6
ll.Sbd2 Da5
13.L:c4 Se4
15.S:e4 S:e4
17.Db3 0-0
19.L:e4 f:e4
21.g:f3 Dc7
23.Lb2 D:h2
25.b6 Ld7
27.Da4 h6
29.D:b7 e4
31.Dc4 T:f3
33.Kel h5
35.Kd2 Dbl

2.Lb2 e6
4.b5 Ld6
6.a4 a:b5
8.T:al Sbd7
10.d4 Lb4+
12.Ld3 d:c4
14.Ke2 Sdf6
16.Ld3 f5
18.Tbl Lc3
20.L:c3 e:f3+
22.Tgl Tf7
24.Tg3 Dh5
26.La3 e5
28.Da8+ Kh7
30.Da6 Lc8
32.T:f D:fl+
34.d.5 Dhl+
36.d:c6 D:b6

vanvittig interessant er han sov
jetborger er han virkelig pro
fessionel skakmester er det ikke
dem med ham Kasparov hedder
han Fedorov næsten ligesom
Dostojevskij og hvordan går det
derovre." De ender med at blive
fine venner.
Så drønede Vladislav videre til

Rødovre Centrets lyksaligheder,
og jeg trillede hjemad og tænkte
at dette måtte være dagen for
noget lynskak Valby - Sovjet.
Og det fik vi den aften. Først
lammetævede han Dr. Max og
mig på en gang, men til aller
sidst, alene med sovjetmennesket,
fyrede jeg mit yderste udslettet
sesvåben af. Man skal bemærke
min elegante startteknik; jeg
spillede bedre end jeg egentlig
kan, og Vladislav med sort var
heller ikke helt sig selv:



37 .D:e4+ Kh6 38.Df4+ Kh7
39.De4+ Kh6 40.Dd.5 Dbl
41.e4 h4 42.Dd6+ Kh7
43.De5 Da2+ 44.Lb2 Df7
45.f4 h3 46.f5 Df6
47.Ke2 Dh6 48.Dh2 La6+
49.Kfl Dh5+ 50.Kg3 Dg5+

i

REMIS, og jeg gør opmærksom
på at Vladislav engang har slået
Tal i lyn. Efter Van.løses jubilæ
umsturnering havde han planlagt
at vende tilbage for at spille i
Køge, men så kom der en revo
lution i vejen.

Jørgen Holst, dr.

On. 6. nov.

On. 13. nov.

S0. 17. nov.

On. 20. nov.

On. 27. nov.

On. 4. dec.

i

Kl. 18.45 Demobrædtet hentes frem
VT M.kl. 4. runde,

K.kl. 6. runde,
Almenkl. 5. runde

Kl. 18.45 Demobrædtet hentes frem
VT M.kl. 5. runde,

K.kl. 7. runde,
Almenkl. 6. runde

3. division, 2. runde, Farum hjemme

Holdturnering, 2.runde
Holdanalyse, 1. hold

Kl. 18.45 Demobrædtet hentes frem
Udsatte+ hængepartier

VT K.kl. 8. runde,
H.Kl. Udsatte partier
Almenkl. 7. runde

Vinterturnering: Atbud meldes til MORTEN, 36 48 50 48
eller til KJELL, 31 71 13 61

Fribonden udgives af Vanløse Skakklub, som spiller hver onsdag kl.
19,30 i lokalerne i Menighedshuset, Ålekistevej 156, ved Vanløse Kirke.

Formand
Kasserer
Redaktion

Klubbens giro

Benny Petersen
Kjell Suadicani
Hans Nielsen
Steen Schousboe

42 86 43 84
31 71 13 61
31 62 30 89
31 71 74 97
6 47 84 33


