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Fribonden galt afmarcheret

Som berettet i sidste nummer har der været en brist i
kommunikationen mellem k.1ubbens bestyrelse og Fribondens redaktion. Som
følge heraf måtte vi gætte os til tidspunkt og spillested for arrangementet på
skakleens dag. Selve datoen lå fast: Lørdag d. 29. august.

Vi gættede på spilletidspunktet 10 til 13, og det var korrekt nok.
Men til gengæld tog vi fejl med hensyn til spillested: Det bliver ikke som
tidligere ved Hyltebjerg Kirke, men derimod ved Vanløse Station, hvilket
forekommer et naturligt valg. Nu håber vi bare at vejrguderne er med os,
men det plejer de da at være. Eller måske er det Skt. Peter? EIier ligefrem
den omnipotente Skt. Gyldholm?

Adskillige af k.1ubbens stærke spillere har givet tilsagn om at spille,
men der er altid brug for flere. Der skal jo også være nogen til at ordne det
praktiske, og til at tale med forbipasserende købelystne og/eller S
togsrejsende vanløseborgere. Og endelig kan man jo benytte lejligheden til
selv at spille mod nogle af de VS'ere som man aldrig har mødt i
Vinterturneringen. Der er altså grunde nok til at møde op og vise flaget på

Skallens dag

Lørdag d. 29. august Kl. 10 - 13 Ved Vanløse Station



Øbro Forår '92

I april, og det meste af maj måned, blev Øbro Skak
forenings forårsturnering afviklet. Der var i år
deltagelse af tre fra vs, JØrgen N, Henrik og under
tegnede. Efter gradvist, og usvigelig sikkert, at
have spillet mig længere og længere ned i 3. klasse
i mine seneste turneringer, var det mit mål at
indhente noget af det tabte.
Jeg havde inden turneringen besluttet at afprøve
nogle lidt utraditionelle åbninger, såfremt mulig
heden skulle vise sig. Som Jens Blackmar skrev i
sidste FB, har jeg i holdturneringen set flere ek
sempler på Blackmar-Diemer-gambit fra hans side, og
har fået mod på selv at prøve.

Og allerede i første runde vandt jeg en BDG. Jeg
spillede endnu en BDG i turneringen, men måtte nøjes
med remis. Også med sort ville jeg prøve noget
uvant, og spillede derfor Budapester-gambit, når det
var muligt. Efter at have vundet en sådan i 3.
runde, var jeg naturligvis optimistisk nok til at
prøve igen i 6. runde. Der var tale om et topopgør,
og jeg var opsat på at vinde - det skal man jo være.

6. runde
Hvid: Martin Hermansen, Hvidovre sort: Erling
1. d4, Sf6 2.c4, es Dette træk blev iØvrigt på min
modstanders noteringsliste ledsaget af et?! Hen det
skulle vise sig ikke at hjælpe ham. 3.dxe5, Sg4 4.
Sf3, Sc6 5. e3, Lb4+ 6. Ld2, Lxd2+ 7. Sbxd2, Sgxe5
8. Le2, d6 Så langt, så godt. På nuværende tidspunkt
havde hvid brugt 24 min. mod mine 6. 9. 0-0, o-o
10. h3 Jeg opfattede dette træk som en invitation
til et lØberoffer, så det forberedte jeg. 10. -, Te8
11. a3, Te6 Dette træk fik et? af min modstander,
hvilket gjorde, at jeg nægtede at tabe partiet.
12. Sd4, ThG 13. Se4, Dh4 Jeg havde igen fået
Øjenkontakt med hvids noteringsliste og konstatere
de, at han havde tilføjet et ! til mit 11. træk.
14. f4 Da samtidig både hans ansigtsudtryk, urolige
bevægelser på stolen, samt tidsforbrug afslørede, at
han ikke var specielt begejstret for stillingen,
valgte jeg at spille brutalt.
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Der fulgte 14. -, Lxh3 15. gxh3, Dxh3 , og nu ser
det ikke rart ud for hvid. Matten kan nu kun undgås,
ved at gå. med kongen, men noget vil vise sig.
16. Kf2, Dh4+ 17. Sg3, Dh2+ Nu får jeg officeren
igen, og fører med 2 bønder. 18. Kel, Dxg3+ 19.
Kd2. Med hvid havde jeg sikkert opgivet på.dette
tidspunkt, og jeg sad og undrede mig over, .hvorfor
han ikke gjorde det .. Derfor kom jeg-ska'-gi'-dig
attituden op i mig, og jeg glemte alt om min sprin
ger som stod i slag. 19. -, Th2 Ups! 20. fxe5 Der
vågnede jeg igen, og begyndte at svede og tælle
brikker. Jeg valgte at bytte min sidste lette offi
cer af, inden den eventuelt blev sat i slag, samti
dig med at det blottede den hvide konge yderligere.
20. -, sxd4 21. exd4, dxe5 22. Thl Efter at være
kommet over forskrækkelsen, og have konstateret, at
der trods alt var tre bØnder for officeren, for
kastede jeg den frygtelige tanke om, at partiet var
tabt, og satte i stedet min lid til, at den hvide
springer, som hang i en tynd tråd, kunne vindes
tilbage. 22. -,Df4+ 23. Kc2, De4+ 24. Kd2, Dxd4+
25. Kel, Dxdl+ 26. Txdl, Txe2 Officeren var vundet
tilbage, og tilbage var et dobbelt tårnslutspil med
fire forbundne fribØnder i overvægt i mit favør. Her
regnede jeg så. med at modstanderen ville opgive, men
nej. Nu havde jeg dog lært fra tidligere, og spille
de meget koncentreret partiet til ende. Jeg skal
skåne de læsere, som endnu hænger på., for yderligere
detaljer, men blot oplyse, at festen sluttede med,
at hvid blev sat mat i træk 74.
set i bakspejlet er det udmærket at møde så stædige
modstandere, navnlig i 3. klasse, hvor det er yderst
sjældent partierne afgøres i egentlige slutspil.

Faktisk havde jeg glemt alt om denne turnering, men
fik en glædelig påmindelse, da jeg læste turnerings
resultater i Skakbladet nr. 7. Redaktøren læser
å.benbart også disse spalter. Han gjorde mig nemlig
en onsdag aften opmærksom på, at FB endnu ikke har
hørt om resultatet. Eks-formand Benny mente sågar,
at der med en sådan forseelse var tale om eksklu
sionsgrundlag. Samtidig fremsatte han trusler om
ikke at offentliggøre mit rottetal i FB fremover.
Det skræmte mig imidlertid ikke så meget.
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Rigtig bange blev først senere på aftenen, da Knud
afslørede kendskab til Hells Angels' inkasso-virk
somhed. Det blev for meget for mine nerver. Jeg
turde simpelthen ikke møde op i vs den efterfølgende
onsdag uden at medbringe referat fra Øbro forår '92.
Ja, det var vist egentlig den turnering jeg kom fra.
Det var en temmelig jævnbyrdig gruppe, og efter at
have vundet i 6. runde, bevirkede resultaterne af de
øvrige partier i gruppen, at jeg skulle vinde i
sidste runde for at være sikker på enten en første
eller andenplads.
7. runde
Hvid: Erling sort: Anders Rahrn, Øbro
1. e4, es 2. Sc3, SfG En åbning jeg godt kan lide,
omend jeg både har haft succes og fiasko med den.
3. f4, Sc6 4. Sf3, exf4 5. d3, dG 6. Lxf4, Lg4
7. Le2, Le7 Jeg havde set nogle af hans tidligere
partier, og vidste han var en aggressiv type. Derfor
havde jeg besluttet at komme ham i forkøbet, og
ville rokere modsat ham. 8. Dd2, Dd7 Men han er ikke
meget for at bekende kulør, sg jeg tager en rask
beslutning 9. 0-0, h6 Nu troede jeg ikke på kort
rokade fra hans side. 10. a3, a6 11. b4, g5
12. Le3, Sh5 13. Sd5, 0-0-0 Det bliver nu for alvor
et kaplØb på hver sin flØj, hvor jeg bedst kunne
lide den hvide stilling. 14. c4, Lf6 15. sxf6, Sxf6
16. b5, axb5 17. cxb5, ses Her bliver jeg for
ivrig, og spiller Øjeblikkelig 18. Sd4, og ser for
sent 18. Da5, som for mig at dømme er bedre.
18. -, Lxe2 19. Da5, Kb8 20. sxe2, b6 21. Lxb6,
cxb6 22. Dxb6+, Db7 23. Dxb7+, Kxb7 24. TxfG,
sxd3 25. Txf7+, i<b6 Endnu et tårnslutspil
26. Tf5, The8 27. Sc3, Tc8 28. SdS+, Kb7
29. Txf7+, Kb8 30. Tdl, ses 31. Tf6, Tc4
32. Txd6, Txe4 33. Sf6, opgivet. 1-0

Med 6/7 blev det på korrektion til en førsteplads -
foran Henrik ligeledes med 6/7 -, og en ratingfrem
gang på 203. Dermed korn jeg op på 1543. Har dog
siden sat lidt til, men befinder mig stadig i 2.
klasse. JØrgen N, som spiller i en klasse hØjere,
fik en turnering på det jævne, men tog senere revan
che i Herlevs forårsturnering.

~14 lt~ .
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Indbydelse til Vinterturnering 1992-93

Igen i år ændres vinterturneringsfor
men.

Mesterklassen får 16 spillere, der
først spiller en 7-runders monrad.
Efter de 7 runder splittes gruppen
op, så nr. 1-8 (*) i mesterklassen
fortsætter iMesterskabsklassen, mens
nr. 9-16 (*) kommer i kandidatklas
sen. Både mesterskabs- og kandidat
klassen spiller alle mod alle, 7 run
der.

Almenklassen består af alle de
spillere, der ikke spiller i mesterklas
sen. De spiller også 7 runder monrad.
Herefter fortsætter nr. 1-8 (*) i Al
menklassens gruppe A, hvor de spil
ler alle mod alle, mens resten spiller
i Almengruppe B, hvor de spiller 7
runder monrad.

Betænkningstiden bliver i alle
grupper KSUs, dvs. 1½ time til 32
træk og så ½ time til resten.

Indskud er 50 kr" som betales
samtidig med tilmeldingen til Kjell.
(*) se dog nedenfor pkt. 4 under NB!

Det var kort, hvad du behøver at
vide om næste sæsons vintertur
nering. Hvis du er mere interesseret,
bør du læse

Vlnterturnerlngsreglementet
L Indledende bestemmelser.
Turneringen spilles efter FIDEs reg

ler for skakspillet.
Dog er betænkningstiden den, der

gælder for KSUs holdturnering
(pt. pr. spiller 1½ time til 32 træk
og ½ time + opsparet tid til
resten af partiet).

Alle runder starter kl. 19.30. Urene
sættes i gang på dette tidspunkt.

Tilmelding skal ske senest to spilleaf
tener før turneringsstart.

2. Klasseinddeling.
Deltagerne inddeles i 2 klasser, mes

terklassen og almenklassen. I
mesterklassen deltager 16 spil
lere, mens almenklassen består af
de øvrige tilmeldte spillere.

Berettiget til deltagelse i mesterklas
sen er nr. 1-7 fra sidste sæsons
mesterskabsklasse, nr. 1-4 fra
sidste sæsons kandidatklasse, nr.
1 fra sidste sæsons almengruppe
A samt øvrige spillere efter be
styrelsens skøn.

3. Indledende runde.
Begge klasser har først en indledende

runde. Der spilles 7 runder mon
rad i begge klasserne. Herefter
splittes begge klasser op.

4. Anden runde.
Mesterskabsklassen består af de 8

bedst placerede i mesterklassen.
Kandidatklassen består af de 8 dår
•t placerede i mesterklassen.

Almengruppe A består af de 8 bedst
placerede i almenklassen.

Almengruppe B består af de øvrige
deltagere.

Ved ligestilling anvendes korrektion.
NB! Deltagere, der iklce var med i
den indledende runde, placeres i
almengruppe B. Bestyrelsen kan dog
indplacere deltagere, der ikke var
med i den indledende runde, i en
højere gruppe, såfremt deres spil
lestyrke åbenbart berettiger dertil. Så
vidt muligt indplaceres sådanne delta
gere på pladser, der er ledige på
grund af udtrædelse af turneringen,



og under alle omstændigheder skal
turneringslederen så tidligt som mu
ligt underrette alle spillere om sådan
ne deltagere. Ligeledes kan bestyrel
sen, i tilfælde af udtrådte spillere,
rykke spillere op, så f.eks. vinderen af
almenklassen deltager i kandidatklas
sen, såfremt en af mesterklassens

· spillere er trådt ud af turneringen.
5. Præmier.
I forrunden uddeles ingen præmier.
Nr. 1 i mesterskabsklassen erhverver

titlen klubmester for Vanløse
Skakklub og modtager samtidig
klubbens mesterskabsvandrepræ
mie til låns i 1 år. Vandrepræmi
en vindes til eje ved 3 klubme
sterskaber i træk eller 5 klubme
sterskaber i alt (opnået i sæsonen
19'Jl/92 eller senere).

Nr. 1 i almengruppe A modtager
klubbens almen-A vandrepræmie,
og nr. 1 i almengruppe B modta
ger klubbens almen-B vandre
præmie, under samme betingel
ser som gælder for mesterskabs
vandrepræmien.

Ved ligestilling mellem 2 spillere på
1. pladsen i mesterskabsklassen
spilles omkamp over 2 partier.
Ved ligestilling mellem flere end
2 spillere spilles alle mod alle.
Ender omkampen lige mellem 2
eller flere spillere, spilles ny
omkamp, dog med betænknings
tiden 30 minutter til hver, indtil
en vinder er fundet.

Der er præmie til nr. 1, 2 og 3 i alle
grupper. Ved ligestilling om
andet end L pladsen i mester
skabsklassen anvendes korrektion
(Sonnenbom-Berger i alle mod

alle grupperne, almindelig kor
rektion i almengruppe B).

6. Afbud.
Afbud meldes i god tid og senest på

turneringsaftenen kl. 18.00 til
turnerings lederen eller af denne
udpegede hjælpere.

Afbud skal meldes til alle ordinære
runder og tillig e til alle aftener
med udsatte partier, hvis spil
leren har blot 1 udsat parti.

Såvidt muligt skal afbud tillig e mel
des til modstanderen.

Der kan maksimalt meldes 4 afbud
til den indledende turnering og 4
afbud til den afsluttende tur
nering. Turnerings lederen kan i
særlige tilfælde dispensere herfor
efter anmodning fra spilleren.

7. Afvigelserfra tumeringsreglementet.
I monradturneringeme sker runde
lægningen sådan, at ikke færdigspille
de partier regnes som remis. Hvis
turneringslederen skønner, at en
spiller kan drage fordel af dette er
han berettiget til at lade deltagerens
partier indgå som vundne ved tilre tte
læggelsen af runderne og modstan
dernes parti som tabt.
8. Tumeringskomite.
Bestyrelsen vælger før turneringens
start en turneringskomite bestående
af 3 medlemmer. Til denne komite
kan alle afgørelser ankes. Deltageren
skal for at få sin sag behandlet af
levere en skriftli g protest til et med
lem af turneringskomiteen. Såfremt
et medlem af turneringskomiteen er
impliceret i sagen, vil vedkommendes
mening ikke indgå i afgørelsen.

l'd bestyrelsens vegne
Eivind



Holdturneringen 1991/92

Det har været en rigtig dårlig holdsæson.
Resultatrnæssigt har det været acceptabelt og
gået stort set som undertegnede spåede ved
sæsonstarten. 1. holdet klarede pynten, 2.
holdet manglede det mulehår, som 1. holdet
brugte, 3. holdet holdt nedrykningsfareil"'på
afstand og 4. holdet opnåede den forventede
oprykningsplads.
Med det holdmæssige har været ringe. At læse
Eivinds referat fra Ballerupmatchen giver
gåsehud. Hva' fanden er meningen med at alle
forlader matchen før den er forbi. Kunne man
forestille sig, at forsvaret på et fodboldhold
gik hjem et kvarter før slutsignalet, fordi
"de andre nok ikke kommer i angreb igen"? Det
kan du ikke sammenligne indvender man sikkert.
Jamen, hvis man overhovedet skal have en
disciplin, der hedder holdskak, må det vel gå
ud på at støtte hinanden moralsk under matchen
og hygge sig (VS er en stor familie!) i
"omklædningsrummet" før og efter. Vi kan jo
heldigvis ikke blande os i hinanandens partier
undervejs. Jeg forstår til fulde Knuds
reaktion, jeg ville måske have overvejet at
opgive i protest. Mine overvejelser vedr.
optræden på 1. holdet igen er hermed sat i
bero. Der var også meget fravær på 1. holdet,
det ene følger af det andet. Og det gik i
nogen grad ud over 2. holdet. Heldigvis har vi
gode og villige reserver, så 3.- og 4. holdet
blev stort set ikke berørt af det. De øvrige
hold har iøvrigt ikke noget at brokke sig over
i den retning, der var også mange afbud her.

Men lad os gå over og se på de nøgne facts.
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1. holdet
ialt g..

0

1. søren B.Petersen ½ 1 1 1 ½ 0 0 4 57
2. Eivind Einersen 0 1 1 0 1 ½ ½ 4 57
3. Gunnar West H. 1 0 1 0 0 0 - 2 33
R. Hans Nielsen - - 0 - - - - 0 0
4. Dimon Pedersen - 0 - } i ½ ½ 2 40
5. Morten M. Hansen 0 0 - - 1 1 0 2 40
6. Jesper Asgaard 0 ½ 1 - 1 - ½ 3 60
7. Lars M.Pedersen ½ 0 ½ ½ 0 ½ 0 2 28
8. Knud Larsen 0 ½ 1 1 ½ ! 0 3½ 50
R. Stefan Hasen 0 - ½ - - - 0 le 172

R. Ole Delfter - - - ½ - 1 - 1½ 75
R. Bent Wiberg - - - 1 - - - 1 100

3. divison gruppe 1, 1991/92

1. Brønshøj - 6 3½ 6 5 6½ 5 6 38
2. Hillerød 2 - 5½ 3½ 4 3½ 4½ 5½ 28½
3. Tårnby 4½ 2! - 4½ 4½ 6 4 1½ 27½
4. Ballerup 2 4} 3½ - 4½ 3½ 6 3½ 27½
5. KS/StS 3 4 3½ 3½ - 4 4½ 4½ 27
6. Vanløse 1½ 4½ 2 4½ 4 - 3 6 25½
7. Farum 3 3! 4 2 3½ 5 - 4½ 25!
8. AS 04 II 2 2½ 6½ 4½ 3½ 2 3½ - 24½

Kun Brønshøj og KS/StS viste konstante
resultater, resten af holdene svingede som
penduler. Fx. nr. 3 Tårnby slog nr. 1, men
tabte 1½-6½ til nr. sidst!!

Hvis man a la sejlsport kunne smide de to
dårligste sejladser væk, ville det have været
et flot pointsudbytte. Men 1. - og 7. runde
vil de fleste vist forsøge at fortrænge.
For første gang viste vore to flagskibe, at de
er en klasse over klubbens øvrige medlemmer.
På 1. og 2. brædt er det yderst flotte
resultater. Gunnar blev syg og må holdes uden
for bedømmelse og de øvrige vil jeg mene,
modstanden taget i betragtning, levede op til
deres standard, men absolut heller ikke mere.
Det var tydeligt at flere af dem manglede
spilletræning. Knud debuterede med succes og
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s~al roses for sin seriøse indstilling til
HOLDSKAK. Og Ole er tilbage i fuld vigør.
Derimod er det godt, at Stefan er vendt
tilbage som formand. Det forpligter, har vi
tidligere set.
Vi må nok indse at vi mister Dimon
(helsingoraner} og det betyder, at holdet godt
kunne bruge en ny saltvandsindsprøjtning.
Selvom om 3. division virker en kende ringere
i næste sæson kan det blive hedt endnu engang.
Ved et utroligt held i lodtrækningen starter
den nye sæson på Bornholm og derudover skal vi
ud i 2 dobbeltarrangementer (2 runder i samme
weekend} og har kun 2 hjemmekampe. Man burde
protestere!!

2. holdet
ialt %

1. Hans Nielsen - 1 - 1 } ½ 1 4 80
2. Benny Petersen 1 1 l. 0 ½ 0 1 4 572
3. Stefan Hansen - ! - 1 1 1 - 3½ 882
R. Steen Schousboe 0 - 1 0 - 1 - 2 50
4. Leif Jensen - 0 ½ 0 0 - 0 1 102
R. Ole Delfter 1 1 1 - 1 - 1 5 100
5. Bent Wiberg 1 1 1 - 0 ½ 0 3½ 58
6. Niels Rendlev 0 0 ½ ½ 1 0 0 2 29
7. Erik von Essen 1 - ½ - - ½ 1 2½ 632
8. Jørgen Hansen 0 0 - } 1 1 ½ 3 50
R. Jørgen Holst ! - - 0 - - - 1 252 2
R. Eigil Pedersen - - 1 - - - - 1 100

1. række gruppe 2, 1991/92

1. Gladsaxe - 4½ 3~ 5 4½ 5½ 5½ 4 32½
2. Jernbanen 3½ - 3 5½ 3½ 5 5 6½ 32
3. Vanløse II 4½ 5 - 4 4½ 3 6 4½ 31½
4. Føroyar 3 2½ 4 - 4½ 4½ 5 4½ 28
5. Hvidovre 3½ 4½ 3½ 3½ - 4½ 3½ 3½ 26½
6 . Odysseus II 2½ 1½ 5 3 3½ - 3 5½ 26
7. K41 III 2½ 3 2 3 4½ 5 - 5 25
8. Vesterbro 4 l½ 3½ 3½ 4½ 2½ 3 - 22½
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En jævnbyrdig og spændende række, men et helt
urimeligt slutresultat!! Odysseus besøget blev
dyrt, men de andre hold kan selvfølgelig pege
pege på lignende 'uheld'.

Så tæt på og så alligevel ikke. Det ~-1 points
der manglede (2.pladsen gav omkamp omrykning
med 2'eren i den anden 1. række; Jernbanen
vandt 5}-2}!!) kan findes adskillige steder.
Med officer mere satte Steen fx. sin dronning
overstyr mod færingerne, doktoren røg ind i
syndromet mod Odysseus (dronning i slag). Også
jeg selv må heldigvis bære en stor del af
skylden i mine 2 overflødige tabspartier. Og
heller ikke Niller og Leif er skyldfri. Rundt
regnet kastede vi vel et halvt dusin points
direkte i armene på modstanderne. Individuelt
kan kun Hans, Stefan, Fenne og superreserven
Miki være deres indsats bekendt. Sidstnævnte
illustrerer lysende holdets problem. Han
præsterede ved blot at deltage i 5 partier at
blive topscorer.
Leifs indsats var den mest skuffende. Han er
blevet væsentlig større i de senere år, men
det giver sig ikke udslag på brædtet. I de
sidste partier virkede hans spil nærmest
panikslagent. Lad os alle glemme og komme
videre. Niller var for ofte ukoncentreret, men
nogle få gange så vi hans forspildte talent i
flor. Bent og Benny bør også score mere og
starten var lovende, mens Jørgen spillede sig
virkelig godt op.
Alligevel var sæsonen en stor trøst. Med så
generelt ringe en indsats var vi så tæt på.
Vent bare til næste sæson!!
Også her virker gruppeinddelingen til næste
sæsons 1. rækker uheldig. Men mon ikke det
beror på en turneringslederfejl, der bliver
rettet op inden starten (begge nedrykkere fra
mesterrækken i samme (vores) række!!).
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3. holdet
ialt %

R. Steen Schousboe 1 - - 1 - - 2 100
1. Bo Blangstrup 0 0 0 1 0 0 1 17
2. Jørgen Holst, dr. - - - J, - 1 1½ 752
R. Eigil Pedersen 1 - 0 - 0 1 2 50
3. søren Juul sørens. - ½ 0 1 0 ½ 2 40
4. Johnny Andersen 1 0 ½ 1 ½ - 3 60
5. Asger Levinsen 0 1 - ! 0 ½ 2 40
6. Erling Madsen 1 0 0 1 0 0 2 33
7. Jens Windeleff 1 ½ ½ 0 0 1 3 50
R. Sten Bauers 1 - 1 - - - 2 100
R. Kjell Suadicani - ½ - - - - - l. 502
R. John Thomassen - ½ - - - - - l. 502

2. række gruppe 1, 1991/92

1. Skovlunde - 4 5½ 7 5 5½ 5 32
2. Herlev 4 - 5 6 5 5½ 5 30½
3. Søllerød 2½ 3 - 5 4 4½ 4½ 23½
4. Vanløse III 1 2 3 - 4½ 6 6 22½
5. Gladsaxe II 3 3 4 3½ - 3 5 21½
6. Alb.lund II 2½ 2½ 3½ 2 5 - 4½ 20
7. Brønshøj IV 3 3 3½ 2 3 3½ - 18

To suveræne tophold og så resten.
Medoprykkeren fra 3. række må ned igen.

En yderst ujævn og homogen sæson. Et stort
skridt fra både· de bedste og dårligste hold i
rækken. Nu var rytmen også ødelagt med kun 7
mand fra start. Jakob Rubin viste sig at være
et blålys, da han fandt ud af at man skulle
betale kontingent i Vanløse Skakklub.
Selv om resultaterne svingede udtrykker de
enkelte spilleres indsats en vis homogenitet.
Også her er topscorerværdigheden letkøbt og
tilfalder Johnny, den eneste over 50% og Jens
BDW. For mig at se var der reelt tale om
overmatching mod de 2 øverste hold. Tilgengæld
må man imponeres over indsatsen mod de svagere
ånder. Der er faktisk ingen grund til at skyde
på nogen. Alle mand gjorde deres pligt og lidt
til. Tak til reserverne, specielt Sten B.s,,



indsats bør fremhæves.
Det bliver ikke spor lettere i næste sæson,
spillerne må indstille på fortsat hård
modstand.

0sa

4. holdet
ialt g..

0

R. Sten Bauers - - - - - 0 0 0
R. Finn Madsen - 1 1 - - - 2 100
1. Kjell Suadicani 1 1 - 0 1 - 3 75
2. Kjeld Klausen l - o l o o 1 20
3. John Thomassen o 1 - 1 1 l 3½ 70
4. Henrik Pedersen 0 - - 1 - 0 1 33
5. Jesper Holm l 1 ½ o 1 o 3 50
6. Bjørn Skougaard 1 1 - 0 0 1 3 60
7. Helge Jørgensen 1 0 0 1 1 1 4 66
8. Kian Pedersen - 1 o 1 ½ l 3 60
R. Kurt Andersen 0 - - - 0 - 0 0
R. Børge Gyldholm - 1 - - - - 1 100
R. Ebbe Ask - - 1 - - - 1 100

4. række gruppe 2, 1991/92

1. Vestamager - 5½ 4 4 5 5 4½ 28
2. Vanløse IV 2½ - 4½ 3 4 4½ 7 25½
3. Hvidovre III 4 3l - 4 4½ 4 Sl 25½
4. Fr.berg VI 4 5 4 - 3½ 5 3 24½
5. Tårnet III 3 4 3l 41 - 6 3 24
6. Gladsaxe IV 3 3l 4 3 2 - 6 21½
7. Amager VI 3} 1 21 5 5 2 - 19

Jævnbyrdighed og svingende resultater.
Vestamager retur til 3. række sammen med
Vanløse IV og Hvidovre III.

Matematisk virker holdet begavet, men samtidig
bevirker dovenskaben, at man kun præcis nåede
2. pladsen og oprykningen. Som det ses af
slutstillingen var det close race.
Generelt må indsatsen vist kaldes en anelse
skuffende. Helge som topscorer sammen med
John, der jo hentede en halv på 3. holdet,
samt Kjell kan være stolte. Kian synes i,~



fremgang og stabiliteten er ved at komme. De
øvrige skuffede lidt og skal og kan gøre det
bedre, når der i næste sæson står 3. række på
programmet.
Jesper må roses for en fantastisk
holdlederindsats. Ikke nok med at han får
samlet fuldt hold hvergang, men år efter år
fører han sine hold til oprykning!

Tak for indsatsen til alle, en ny sæson står
for døren! Vær trofast, meld dig og mød frem
til kampene HVER GANG!!

Benny

Korrespondanceskak

Som tidligere berettet
i FB vandt vores klubhold i k
skak sidste år sin gruppe i 3.
division, og dermed også retten
til at spille i 2. division i år. Vi
spiller med firemandshold, og
på hvert bræt spilles 5 partier.
lait spiller vi altså om 20
points, og man rykker op ved
enten at vinde sin gruppe eller
score mindst 70%, hvilket vil
sige 14 pts, eller gennemsnit
ligt 3½ pts pr bræt.

/3

Vores gruppe startede
i januar i år, så det må være på
tide at orientere læserne om
den aktuelle stilling. Nogle af
partierne er flittigt blevet vist
og diskuteret i klubben, jvf.
Eivinds tidligere indlæg om
den kendte VS-specialitet:
Tusindbånds-analysen. Men
ikke alJe spillere er hyppige
gæster i klubben, og jeg beder
derfor om overbærenhed med
nedenstående beretnings
mangel-



mangelfuldheder.
På første bræt har

Gunnar vundet et parti og også
tabt et. I de resterende tre
partier står Gunnar dårligt,
efter eget udsagn til tab, i det
ene, mens de to sidste er
uafklarede. Vi skal nok være
glade for 2½ pts på bræt 1.

På bræt to har Eivind
m.fl. tabt et parti, spillet en
remis, og vundet to. Det sidste
parti er tykt vundet for VS (tre
merbønder), så her bliver det
efter alle solemærker at dømme
til de krævede 3½ pts.

På bræt 3 har Benny
m.fl. været flinke til at
delagtiggøre FB i stillingerne.
Pt har VS spillet en remis, og
af de resterende fire partier er
det ene klart fordelagtigt. De
øvrige tre er aldeles uafklarede,
men vi håber da ikke at vi står
til tab nogetsteds. Den samlede
score på bræt 3 kommer altså
nok til at ligge mellem 3
(ædrueligt skøn, men stadig
kun gætteri) og 4½ (lallende
jubel-optimisme), men det kan
jo også godt gå værre.

På bræt 4 har Jesper
m.fl. stort set ikke vist sig i
klubben i de sidste tre
måneder. Iflg. vore meddelere
er han heller ikke til at træffe
telefonisk, så usikkerheden her

er nærmest total. Intet parti er
afgjort, men Jesper har selv
tidligere på sommeren oplyst at
han var betænkelig ved et af
partierne. Til gengæld står et
andet parti særdeles gunstigt,
så der er begrundet håb om at
den første afgørelse ved dette
bræt bliver en gevinst. Tæller
vi de resterende fire partier til
2 pts bliver den samlede score
her altså 3 pts.

Alt i alt ser det altså
ud til at vi kommer til at
mangle et par points i de
krævede 14. Faktisk har vi i de
7 hidtil afsluttede partier kun
scoret 4 pts. Der er meget lang
vej hjem, og vi må realistisk
regne med at det ikke bliver til
oprykning igen. Men på den
anden side er 7 partier kun en
anelse mere end en tredjedel af
de 20 som spilles, og resul
taterne i de sidste 13 kan jo
blive bedre. I flere af dem er
der kun spillet ca. 25 træk.
Selv finder jeg trøst i
erindringen om sidste års opløb
i 3. division: Da vi havde
afsluttet 12 partier havde vi
kun scoret beskedne 6½ pts,
men de resterende 8 partier gav
efter hårdt arbejde fuldt
udbytte: flotte 8 pts!

Steen



Dette nummer af Fribonden udkommer lovlig tidligt. Vi ville
gerne nå at rette fejlen i forrige nummer angående Skakkens Dag, se
forsiden. Som en naturlig følge af denne præmature fødsel har vi ikke
mere stof end 15 sider, hvilket ikke er helt nok til et 16-siders
nummer. I stedet får I nogle svin af dansk landrace at kigge på.
Hvorfor sige Øf-øf når man i stedet kan spille rigtig gris?

Red.

WI

..,~e ~nggrisen ermerefasl
;, ,_-: -?·-:--: .. --· · 1 kødet, har kraftigere
~ , · smag, mere mørt og
; ' saftiger end sædvan-

; --- ligt.
: ~~ 'Enggrisen er mWldm'7 .. '.>.. \. _"\ , , vancfindhold ig hvilket
; . . ' · betyder mindre svind

11 · ved tilberedningen

;, Enggrisen fås i flere~=::- ., · ~--,.. f kel1: ud kærin- · - :.·~---· ..,,.~~ ',., ors 1198 s ~· -,a:~ .-
~ ger ·, .r,-'

: ~- ... \ Enggrisen er lidt dyrere
"' ·_.~~ ,,. . men man får absolut
..., · ·· · mere for pengenet Enggrisen går længere og så er hjertet
; med i opvæksten. ,,,,



0 26/ 8
L 29/ 8
0 2/ 9
0 9/ 9
0 16/ 9
0 23/ 9
0 30/ 9
0 7/10
0 14/10
0 21/10
0 28/10
S 1/11
M 2/11
0 4/11
0 4/11
0 11/11
0 18/11

20.00 Simultan mod Eivind
SKAKKENS DAG

19.45 VS-Open 1.-3. runde
19.45 VS-Open 4.-6. runde
19.30 Vinterturnering 1. runde
19.30 Vinterturnering 2. runde
19.30 Vinterturnering 3. runde
19.30 Udsatte partier
19.30 Vinterturnering 4. runde
19.30 Vinterturnering 5. runde
19.30 Udsatte partier/holdmøder
12.00 1. holdet 1. runde
19.30 3. holdet ude mod Brøndbyvester I
19.30 2. holdet hjemme mod Tårnby II
19.00 4. holdet ude mod Lyngby-Virum V
19.30 Udsatte partier/holdmøder
19.30 3. holdet hjemme mod Taastrup II

4. holdet hjemme mod Taastrup III

Vinterturnering: Afbud meldes 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

Stefan Aalekjær Hansen
Kjell Suadicani
Hans Nielsen
Steen Schousboe

317910 25
31 71 13 61
3162 30 89
31 717497
647 8433


