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Ny formand.

Oktober 1992

Som det måske vil være bekendt, er Stefan gået
af som formand på grund af problemer med hel
bredet. Bestyrelsen har i hast været samlet for
at udpege en ny formand, og valget er faldet på
undertegnede. Samtidig er 1. suppleant for
bestyrelsen, Knud Larsen, trådt til som nyt
bestyrelsesmedlem.

Alle vil vel kunne tilslutte sig, at det er
triste omstændigheder, jeg er blevet formand
under. Stefan har tidligere vist sine frem
ragende evner for at lede klubben, og han bliver
svær at undvære i bestyrelsen.

Udover at trække sig som formand, har Stefan
valgt at trække sig fra vinterturneringen.
Niller er i stedet trådt ind på Stefans plads,
s& der ikke er problemer med deltagerantallet.

Herfra skal dP.r lyde et stort ønske til Stefan
om god bedring. Vi glæder os til at se dig i den
vanlige stefanistiske stil i klubben!

søren B P

Skakbøger købes!

Encyclopedia of Chess Opeoings, bind A og E købes. Gerne
ældre eksemplarer. 200 kr./stk.

Henvendelse: Finn Lykke Nielsen,tlf.: 31 71 77 92 (efter kl. 16,30)



Holdturneringen.

Vinteren står for døren, og det betyder, at det er
tid til den årlige holdturnering. Igen i år stiller
vi med 4 hold, og begynder vi med førsteholdet, ser
det sådan ud:

1. søren Boeck Petersen
2. Eivind Einersen (holdleder, tlf. 31 10 57 58)
3. Gunnar West Hansen
4. Jesper Asgaard
5. Ole Delfter
6. Morten MØller Hansen
7. Lars Martin Pedersen
8. Bendt Wiberg

Et på papiret stærkt hold, som dog nok kan få det
ganske vanskeligt i 3. division. I hvert fald hvis
man sammenligner med sidste år, hvor vi hang med
røven lige i vandskorpen. Alligevel er jeg en af de
(lallende?) optimister, der tror på et pænt resul
tat. Holdet bør havne i divisionens bedste halvdel.
Andetholdet spiller igen i år i første række, og

har følgende udseende:

1. Hans Nielsen
2. Benny Petersen (holdleder, tlf. 42 86 43 84)
3. Stefan Hansen
4. Knud Larsen
5. Jørgen Hansen
6. Erik von Essen
7. Leif Jensen
8. Niels Renlev

Jeg skal hermed proklamere, at det vil være en
fiasko i stil med fodboldlandsholdets o-o-kampe,
hvis holdet ikke rykker op. Sidste år var holdet
meget tæt på oprykning, men manglede den sidste
smule held, da det endelig gjaldt. I år må det være
muligt! I hvert fald ser holdet frygtindgydende
stærkt ud.
Tredjeholdet spiller i anden række, og her ser



spillerstaben således ud:

1. Erik Johansen
2. Asger Levinsen
3. Johnny Andersen
4. søren Juul Sørensen
5. Jørgen Nielsen
6. Jens Windeleff
7. Erling Madsen (holdleder, tlf. 31 60 60 84)
8. Henrik Pedersen

Et spændende hold, som dog godt kan gå hen og få
det svært. Anden række er ikke nem, men det skulle
være muligt at undgå nedrykning. Da dette imidler
tid ikke er noget tilfredsstillende mål for holdet,
må det være rimeligt at skrue ambitionerne op og
satse på en slutplacering omkring midten.
Sidste års eneste oprykker, fjerdeholdet, spiller

i tredje række og har følgende udseende:

1. Finn Madsen
2. Kjell Suadicani
3. John Thomassen
4. Bjørn Skougaard
5. Jesper Holm (holdleder, tlf. 31 59 40 03)
6. Helge Jørgensen
7. Kian Pedersen
8. Nicolai Renstrøm

Uden at sige for meget kan jeg vist roligt afsløre,
at holdet får det svært. Tredje række kan gå hen og
blive et barsk bekendtskab, hvor der ikke bliver
givet ved dørene. Kan holdet undgå nedrykning vil
det være godt, men også her gælder det naturligvis,
at ambitionerne bør ligge højere. En midter
placering vil være flot.

Ovenpå at have gennemgået de 4 stærke hold, er det
vel ganske passende at slutte med følgende
opfordring:
Lad os undgå for mange afbud i år!!!!!
Go' kamp!

søren B P



Styrkeliste for Vanløse Skakklub:

Styrkelisten til brug i holdturneringen har dette udseende:

1. søren Boeck Petersen
2. Eivind Einersen
3. Gunnar West Hansen
4. Hans Nielsen
5. Benny Petersen
6. Jesper Asgaard
7. Ole De lfter
8. Morten MØller Hansen
9. Lars Martin Pedersen
10. Bendt Wiberg
11. Stefan Hansen
12. Knud Larsen
13. Steen Schousboe
14. Jørgen Hansen
15. Erik von Essen
16. Leif Jensen
17. Niels Renlev
18. Jørgen Hansen
19. Eigil Pontoppidan
20. Erik Johansen
21. Asger Levinsen
22. Johnny Andersen
23. søren Juul Sørensen
24. Jørgen Nielsen
25. Jens Windeleff
26. Erling Madsen

K-skakturnering for hold.

27. Henrik Pedersen
28. Steen Bauers
29. Asbjørn Sæthre
30. Finn Lykke Nielsen
31. Niels Edoo
32. Bo Blangstrup
33. Finn Madsen
34. Kjell Suadicani
35. John Thomassen
36. Bjørn Skougaard
37. Jesper Holm
38. Helge Jørgensen
39. Kian Pedersen
40. Kurt Andersen
41. Axel Barkhuus
42. Børge Gyldholm
43. Ebhe Ask
44. Nicolai Renstrøm
45. Poul Sørensen
46. Niels G. Carlsen
47. Ib Balle
48. Frode Sejersen
49. A. C.-Frederiksen
50. Frank Andreasen
51. Karl E. Jørgensen
52. Peter Parsbæk

Ligesom sidste ar skulle det gerne lykkes at stable et
hold på. benene, der kan forsvare klubbens ære i divisions
turneringen. Derfor opfordres alle interesserede til at
melde sig til undertegnede, så vi kan få. et godt hold. Til
meldingsfristen er 1. november, og skulle vi gå hen at få
mange tilmeldinger, bliver der selvfølgelig også. lavet et
andethold.
Det er intet krav at spille 5 partier. To spillere kan

deles om en plads, s<'1 du kan roligt melde dig, også. hvis du
kun har tid til at spille 2-3 partier.

søren B P

L;



.Lirok.

Uet f:ar p å allP mader s.~ {':oclt i kLub ben , at
det Pr helt uhygf;eligt, og mon tø l.e r- sig lige
frem lettet, n å r- der o r' nogo t at brokke sir.;
o v nr , - For P k sernpel bLr-v Skakkens };ag en mat
historie; ven Har-khuu s , sum al tid spr-Lnger , når
klubben kalder, splintrede af' sted til Vanløse
for at hjælpe til med rnateriellet, og så var hi
storien blPvet aflyst, uden at Harkhuus havde
fået besked; det var ondt! - .c\r e.Yter ,ir har vi
haft stor succes med arrangernpntet roran llylte
bjPre· kirke, rn ed politiets o t; 111enighedsråuets
velsignelse, men det fik de satans præster øde
lagt for os, gid randen havde dem, som tidli
e;ere b e rn -erket.

l<'riuonden nr 7 or; 8 nævner en "llerre", som i
vintPrturner.ingen blev sat i kandic.latklassen og
i klubturneri.11gen µå J.hold, men så passede det
i~ke fyren at man skal betale kontingent, og
han skred igen. Som F'b f'remstiller <.let o~; med
det kendskab jee har på området, kan jeg kun
forst~ det, som om han er blevet optaget i vores
agtv,erciige familie pa f'o r-ven te t e1'tf'rbevill.ing,
dvs indf'ørt på medlf>msliste og tilmeldt unionen
uden overhovedet at have betalt sit ~orste kon
tinGent. ~orhåbentlig fik han ikke tilmed det
e-yldne håndtryk da han gik, hvorimod et solidt
spark i røven havde været vel anbragt. Hvis vi
er blevet så sultne, at vi skal til ut samle på
nasseprinser og ligestillede lusepustere, kan
vi liffe så godt straks lukke butikken, det bli
vrr alligevel resultatet før eller senere.

Et venneorct til slut: Jec; benævnes Den omni
potente Skt. Gyldholm; det er helt V<'d siden af,
eftersom Skt betyder hellig, og det er i hvert
fald løgn; omnipotent er også lidt misvisende,
jE?g vil snarere sige qvasi-sLryssef'ikant, hvis
1 l'urstår hvad jeg mener. lJøre;e Gy LdnoLm ,



Sommergrandprix '92

27 af skakklubbens medlemmer har i løbet af sommeren deltaget
i en grandprix-turnering arrangeret af bestyrelsen (Knud).

Turneringen løb over 8 runder, hvor der på skift blev afviklet 3
runder handicap-lyn, 3 runder tema-lyn samt 2 runder solitaire-skak! I
sidstnævnte disciplin dystede de heldige fremmødte mod de prominente
stormestre Schmied og Anikajev - med det overraskende resultat at
samtlige Vanløsespillere sejrede!

Eftersom Knud (turneringsleder) rundhåndet uddelte grandprix
points til alle fremmødte i hver af de 8 tumeringsrunder, var det resultat
mæssigt en stor fordel at møde frem så mange gange som muligt, hvilket
specielt jeg selv lukrerede på. Til orientering er det i parentes i resultat
listen angivet hvor mange runder de 12 præmietagere mødte frem.

1. Jørgen Hansen 57 points (7)
2. Søren B. Petersen 56 (6)
3. Eivind Einersen 47 (6)
4. Jørgen Nielsen 43 (7)
5. Morten M. Hansen 33 (4)
6. Ole Delfter 30 (4)
7. Erling Madsen 25 (5)
8. Benny Petersen 22 (3)
9. Kjell Suadicani 22 (4)
10. Stefan Hansen 20 (3)
11. Jens Windeleff 19 (4)
12. Axel Barkhuus 16 (6)

På baggrund af at tidshandicapsystemet i lynturneringen absolut
ikke favoriserede de højstratede spillere - Søren og Eivind havde således
kun 2 minutter pr. parti - må Søren betragtes som den moralske sejrherre,
eftersom han på 6 aftener opnåede 4 første- og 2 andenpladser.

Endvidere skal nævnes Jørgen N., Erling, og evigunge Barkhuus,
som ikke kun blev præmietagere, men samtidig var nogle af de relativt få
der mødte hyppigt frem og dermed holdt liv i begrebet sommerskak.

Til sidst skal der lyde en stor TAK til Knud, der fungerede som
en stabil (eneste der mødte frem alle 8 runder), kreativ, hyggelig og
underholdende legeonkel. Han levede på smukkeste vis op til den titel han
blev dekoreret med på generalforsamlingen: Årets skakspiller!

Jørgen Hansenb



"Alle tiders" holdstatistik

Helt tilbage i 1983 bragte Stefan en
spændende oversigt over de enkelte
spilleres præstationer på 1. holdet, dog
kun for perioden 1976-83. Dels fordL det
omhandlede den periode, hvor Vanløse
Skakklub har boet på Ålekistevej, de-ls var
disse resultater umiddelbart tilgængelige i
FRIBONDEN. Som statistikelsker har jeg
ajourført listen frem til dags dato. Min
ambition var også at finde alle nuværende
medlemmers score på 1. holdet i hele
Vanløse Skakklubs levealder, dog regnet fra
1962-63, hvor den nuværende divisions- og
holdturnering så dagens lys. Men det er
desværre ikke muligt at finde de nøjagtige
scorer. så derfor hellere bringe de rigtige
scorer i en periode, fremfor nogle
højst usikre over alle årene.
Gyldholm og Barkhuus har jo begge blandt
andet været med i alle årene, men der står
faktisk meget lidt om præstationerne i de
første divisionsturneringer. Allerførst har
det måske interesse for mere eller mindre
nye medlemmer at vide, hvordan Vanløse har
været indplaceret siden starten.
Det begyndte flot. VS blev ved etableringen
i 1962 indplaceret i 2. division, uden
tvivl på baggrund af nogle flotte
resultater i den københavnske
holdturnering.
Eventyret varede dog kort, idet VS allerede
i den første sæson måtte gå den tunge gang
ned i 3. division og siden har VS faktisk
aldrig været højere. Starten var pæn, mens
afslutningen nærmede sig en katastrofe.
Iøvrigt spillede man blot 5 runder i den
første sæson. I de første sæsoner blev
kampene kun omtalt sporadisk og
enkeltresultater blev forbigået i tavshed.
Det var en ære at være med og ingen skulle
klandres uheldige resultater. (Senere er



der som bekendt lagt knap så mange fingre
imellem!!).
Efter divisionsafslutningen i sæsonen 1963-
64 (kun en sejr i 7 kampe) var man faktisk
depressive og talte om at trække holdet,
men Vanløseånden fornægtede sig ikke;
selvfølgelig blev man og tog kampen op.

1964-65 3. division, nr. 8
Men det blev alligevel til
nedrykning. En kedelig start blev
aldrig overvundet og kun klubbens
kransekagefigur Verner Pedersen
kunne være stolt af sin indsats.

1965-66 Mesterrækken, nr. 6
Nedturen fortsatte, men med det
yderste af neglene reddede man
sig fra den endnu en tung
gang. Verner Pedersens sejr over
den regerende DM, Sejr Holm, var
stærkt medvirkende til redningen.

1966-67 Mesterrækken, nr. 2 (?)
Efter uafbrudt tilbagegang vendte
bøtten omsider. En flot sæson.
Desværre vides det ikke nøjagtig
hvordan det endte (manglende info
i FRIBONDEN), men efter 5 runder
var det en klar 2. plads, kun
et halvt efter nr. 1.

1967-68 Mesterrækken, nr. 6
Stor optimisme fra start, men
tilsidst blev skærene alligevel
kun klaret med nød og næppe.
Man begynder at sammenligne
antallet af medlemmer og
holdresultaterne, hvilket er lidt
trist. Vanløse er i denne periode
blandt de 5-6 største skakklubber
i landet.

1968-69 Mesterrækken, nr. 7
Der er grøde i klubben og et par
medlemmer focuserer meget på,
hvordan man bliver bedre. Men



ligemeget hjælper det. Efter en
pauvr indsats er det slut for
dennegang. Fra start af kørt en
omgang bagud.

1969-70 1. række, nr. 3
Nedrykninger kan til tider være
positive. Der sættes mange
initiativer igang og
juniorafdelingen er så stor som
hverken før eller siden (man kan
undre sig over, hvor de blev af!).
Holdet får ny gejst, men der
mangler lige det sidste. I
slutningen af sæsonen debuterer
Leif, et medlem der kommer til at
præge klubben en del år, både på
og udenfor brættet. Optimismen er
genskabt.

1970-71 1. række, nr. 1
Med 42½ points blev det suveræn
oprykning. Fra strat på 1.pladsen
og kun et enkelt koncentrations
svigt og dermed nederlag.
Ambitionerne var hos enkelte
medlemmer store og der blev
fremsat forslag om at man skulle
deltage i mindst 3 koordinerede
turneringer udover vinter og hold,
for at være med (i såfald ville vi
i dag formentlig ikke kunne stille
hold!!) ligesom der skulle være 12
mand udelukkende til disposition
for 1.holdet (hvilket spild!!).
Det sidste blev rent faktisk
vedtaget formentlig til stor sorg
for de øvrige hold; i bedste
Vanløsestil rundede diskussionen
dog nogle kaffedameproblemer.

1971-72 Mesterrækken, nr. 1
Fremgangen fortsatte, men det var
lige ved at gå galt. En flot start
med 6-2 i topopgøret blev næsten
sat overstyr i 5.- og 6.runde, da

C



bundhold kun blev besejret yderst
knebent. 7-1 i sidste runde var
dog nok til at tilbageerobre 1.
pladsen, da konkurrenterne myrdede
hinanden. Optimismen blomstrede
som aldrig før og nye spillere kom
til. Typisk nok forsvandt de ret
hurtigt igen, da opturen vendte.
Dr.Holst var som reserve en
væsentlig bidragyder 4½ af 5, det
var tider!

1972-73 3.division, nr. 2
Holdet var på papiret stærkt, men
det sidste manglede. Nedturen var
tilsyneladende under opsejling,
hvis man kan måle temperaturen ved
at se på FRIBONDENs udgivelses
frekvens. Man skulle score 2½
points mere end konkurrenten i
sidste runde og det lykkedes ikke.
Hvor langt man var fra kan ikke
ses. FRIBONDEN lovede ganske vist
referat og slutstilling, men der
gik 4-5 måneder inden næste blad
og da var den forgangne sæson
glemt.

1973-74 3.division, nr. 2
En flot præstation, især set i
lyset af, at den stærkeste spiller
VS har fostret, Thorbjørn
Rosenlund, ikke mere var med. Kun
en match tabtes og vinderen
Glostrup blev slået. Men sejrene
var for små. Leif, på det
tidspunkt formand, lavede 7 af 7
og fik DSUs ur og påbegyndte
dermed en tradition om at
formanden bliver topscorer og
laver max. i en sæson.

1974-75 3.division, nr. 8
Er det til at forstå. Holdet
næsten uændret, men blot 16 points
i 7 kampe. Langt, langt fra



redning og sidste sæsons 2. plads.
I FRIBONDEN forklares det med
opløsningstendenser; en ny krise i
VS var for alvor begyndt. 13 år
senere vil man se historien
gentage sig! Miki debuterer under
synonymet, Ole Delfter, og scorer
meget flot (vistnok 4½ af 5!).

1975-76 Mesterrækken, nr. 7
Rutsheturen fortsatte. Det var
blevet krisetider, hvilket
altsammen er skildret i
klubhistorien. Ingen holdånd,
mange afbud er typiske symptomer.
Der er ikke noget at skrive hjem
om (meget lidt refereret i
FRIBONDEN). 23! var 1½ for lidt.

1976-77: 1. række, nr. 1
Vanløse rejser sig altid igen. Nye
lokaler, ny bestyrelse. Og ikke
mindst tilgang af de senere
makkerredaktører Hans og Steen.
Det blev indledningen til en ny
rimelig resultatmæssig periode og
og endnu vigtigere en klubmæssig
god periode (se klubhistorierne)
som med et kortvarrigt dyk, har
varet ved til i dag. Og i den
periode er alle resultater
veldokumenterede. En usikker start
(4-4) gav rystelser, men fra 2.
runde kørtes suverænt deruda'.
Tilsidst var forspringet på 6½
points. Hans debuterede med 7 af 7
(men uden at forklejne resultatet,
sad han lavt placeret), mens
Steens succes var knap så
iøjnefaldende. Ånden var ved at
vende tilbage.

1977-78: Mesterrækken, nr. 5
Et svært comeback, da 3 hold
skulle ud. Men der blev fightet og
det hele udviklede sig til en sand
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gyser. Leif var endnu engang
helten, da han vandt et meget
spændende T+S slutspil med bonde
under. Et½ points fra nedrykning
og 1 points fra sidstepladsen!!

1978-79: Mesterrækken, nr. 2
En af de bedste holdpræstationer
VS har præsteret. I en meget stærk
række spillede somme ligefrem over
evne. Kun 2 afbud taler sit sprog
om holdmoral og dens betydning. I
sidste runde 4-4 i oprykningskamp
mod et Odysseushold på vej mod
tinderne. Endnu en interessant
debutant Stefan; men det er svært
i starten, stefanismen var endnu
ikke opfundet.

1979-80: Mesterrækken nr. 6
Dagligdag igen. Vonne og Leif er

0 • • •pa veJ over i en mere passiv
periode. Holdet falder igen lidt
fra hinanden og gejsten, 11spille
over evne" fra sæsonen før er væk.
Hans er flot spillende, men for
næsten alle andre kniber det.

1980-81: Mesterrækken, nr. 7
En god premiere blev ikke fulgt op
og faktisk kunne kun Hans følge
med i tempoet. Bortset fra Steen
blev resten kørt en omgang bagud.
Stefan var henvist til 2. holdet
og de points han scorede her kunne
1. holdet godt have brugt. En
drabelig nedrykningskamp mod
Albertslund havde med lidt held
endt anderledes.
En lidt trist måde at gå ind i
jubilæumssæsonen på. Tilgengæld
var FRIBONDEN blomstret op og der
var fyldige referater af alle
kampe.

1981-82: 1. række, nr. 1
Blev undertegnedes debutsæson, en



rigtig hyggeomgang med mange
pudsige episoder og rimelig let
oprykning. Stefans 7/7 og hans
demonstration af partierne, står
uforglemmeligt i hukommelsen, ik'
Hans!! Holdånden og
tusindhåndsanalyserne fejrede
triumfer og ikke så få
hængepartier gik den rigtige vej.

1982-83: Mesterrækken, nr. 3
Vi går direkte til tops. Til stor
overraskelse for os selv kan vi
med 4½ i sidste runde sikre os 1.
plads og oprykning. 1-7 bliver
det! Senere viser det sig at 2.
pladsen også giver oprykning pga
ændringer i divisionsturneringen.
Det skulle vi bare have vidst, så
havde 2½ været nok; havde det mon
ændret noget?? Alt andet lige er
det rystende, at man kan lave
ændringer med tilbagevirkende
kraft! Men typisk for ånden i
klubben, kunne vi ikke drømme om
at protestere (Leif var rejst
sydover). Niller får et enormt
comeback på holdet og Stefan (som
sædvanlig) samt Benny scorer
ligeledes flot.

1983-84: Mesterrækken, nr. 6
En mærkelig sæson, nærmest et
flop. Fra oprykningskamp i den ene
sæson til nedrykningskamp i den
næste. Kommunikationen må have
været uhyggelig. Undertegnede
stillede op i sidste runde uden at
ane, at vi skulle bruge 4 points
for at undgå nedrykning. Det fandt
jeg ud af bagefter, hvor Hans og
Steen viste deres lækre gevinster
over gode modstandere. I denne
sæson debuterer Lars P. og Morten,
begge med begrænset succes.



1984-85: Mesterrækken, nr. 4
En sæson hvor hverken op- eller
nedrykning var på tale. Meget få
ting erindres fra en sådan sæson,
det er næsten sjovere at rykke
ned, eller bedre at redde sig i
sidste øjeblik. I denne ellers så
farveløse sæson gør Eivind sin
entre på holdet. Det er ikke så
nemt i starten, også for ham
beskedne resultater. Dog
bemærkelsesværdigt: Ingen afbud
til holdet overhovedet!!

1985-86: Mesterrækken, nr. 5
En kedelig sæson. Jeg selv må
p.g.a. nyt arbejde og kurser melde
fra hele 4 gange (hvilket kunne
ses af resultaterne på de 3
spillede partier!). Også Steen,
der havde spillet hele 9 sæsoner
uden afbud(!!) melder sammen med
Hans fra en enkelt gang.
Heldigvis vender Leif hjem fra sit
asyl og faktisk er kun er vi kun 3
points fra oprykningen i en meget
jævnbyrdig række, hvilket kunne
have været hentet i et totalkiks
hos Lyngby-Virum eller med et
generelt bedre fremmøde. Morten og
Lars laver begge flotte scorer.

1986-87: Mesterrækken, nr. 8
Der er heller ikke meget holdskak
over det i denne sæson. Hans
melder helt fra p.g.a.
uudholdelige forhold for ikke
rygere. Et hold og en klub i
opløsning. En suveræn sidsteplads
og nedrykning. Illustreret ved at
topscoreren Stefan får værdigheden
med blot 3½ af 7.

1987-88: 1. række, nr. 3
Vi har ikke opfattet vores egen
krise. Tror vi kan skøjte os
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igennem 1. række. Endelig en ny
debutant på holdet, der trænger
til fornyelse. Det er søren, der
gør det pænt; men det var også kun
1. række. Desværre mister vi
Steen, som rejser overthere og
samtidig begynder en
længerevarende formering, der har
betydet, at han kun glimtvis siden
har beriget holdet.
Det hele ramler i sidste runde; 2
afbud og andre 'uheld' giver en
bitter afslutning. Men det var
lærerigt. Jeg tror faktisk, at
denne sæson bærer noget af æren
for de flotte resultater, der
opnås i de kommende sæsoner.

1988-89: 1. række, nr. 1
En sæson for badedyr. Kun 9 mand
benyttes. 6 points er kun nok til
at dele topscorerværdigheden. Hans
vender tilbage og giver holdet en
yderligere saltvandsindsprøjtning.
Iblandt sejrene en historisk 8-0
sejr.

1989-90: Mesterrækken, nr. 1
Vi er blevet voksne. Usikkerhed i
starten, men senere flot og
overbevisende. VS er påny i 3.
division. 'Guldholdet' døbes
holdet, der har Gunnar som
debutant, hvilket giver holdet
spræl og slagkraft. Påny få afbud.
Både Hans og Benny må notere sig
at de aldrig har spillet på et
stærkere hold (og sidstnævnte har
endda tidligere optrådt i toppen
af 2. division!).

1990-91: 3. division, gr. 2, nr. 4
Vi kommer i den lette 3. division.
Men holdet er forvandlet, ånden er
væk. Undervurdering af
modstanderne og måske skal man



lige vænne sig til
søndagsforestillingerne. Benny må
melde fra og Hans har hjertet
andre steder (men opnår dog vanen
tro udmærkede resultater) og søren
tager (heldigvis!?!) til Afrika(½
af 3). Dimon og Jesper debuterer,
begge med pæne præstationer. En
sæson til glemmebogen.

1991-92: 3. division, nr. 6
Nu i den rigtige 3. division. Det
er hårdt, men søren og Eivind har
nu for alvor indtaget Hans og
Steens gamle pladser i toppen og
redder holdet, der mangler
spilletræning og holdånd. Debut
til en rigtig holdspiller, Knud,
med pænt resultat. En minderig
sæson. Trods 2. plads før sidste
runde alligevel et fantastisk
nedrykningsdrama, som vil gå over
i historien. Eivind spiller sin 8.
sæson uden afbud, tangerer han
Steens 'nonafbudsrekord' i næste
sæson?

Selvom det er holdskak, er det svært at
lade være med at kigge på det individuelle.

For nogle få medlemmer betyder den
manglende dokumentation i FRIBONDEN, at vi
må nøjes med at kigge fra 1976 og
fremefter. Det går udover prominente
personligheder som (især) Leif, Vonne,
Miki, Niller, doktoren, Eigil og søren
Juul.
Og så selvfølgelig vores allesammens
Gylle og Bark.
Men listen er såmænd interessant alligevel:
(stillet op efter spillede kampe med
ovennævnte forbehold, dvs resultater i
perioden 1976-92, ialt 16 sæsoner)

/(,



Points Kampe %
1. Hans Nielsen 55 92 59,8
2. Stefan Hansen 42 79 53,2
3. Steen Schousboe 40 79 50,6
4. Lars M. Pedersen 30 61 50,0
5.* Leif Jensen 30 57 53,5
6. Benny Petersen 33 56 58,9
7. Eivind Einersen 26 56 46,4
8. Morten M.Hansen 29½ 51 57,8
9.* Niels Rendlev 28½ 50 57,0

10.* Ole Delfter 24 43 55,8
11.* Erik von Essen 20 41 48,8
12.* Jørgen Holst, dr. 15 33 45,5
13. søren B.Petersen 19½ 31 62,9
14. Gunnar W. Hansen 11½ 19 60,5
15. Jesper Asgaard 7 11 63,6
16. Dimon Pedersen 5½ 11 50,0
17. Asbjørn Sæthre 3 10 30,0
18.* Finn Madsen 3½ 9 38,9
19. Knud Larsen 3½ 7 50,0
20. Bent Wiberg 1 1 100,0
21.* Axel Barkhuus 0 1 0,0
22.* søren Juul s.
23.* Eigil Pontoppidan/Bent E.Pedersen
24.* Børge Gyldholm

* Optræden på holdet før 1976.

24 af klubbens nuværende medlemmer har
altså optrådt på klubbens 1. hold siden
divisionsturneringens indførelse i 1962.
Hans' præstation skinner i øjnene. Flest
gange har han tørnet ud og alligevel en af
de højest scorende. Og det har altid været
på et topbrædt. Jeg er ret sikker på at
Leif er den retmæssige indehaver af 2.
pladsen, men som sagt •.... Imponerende er
det at se, at blandt de 10 øverste, er det
kun vor 4-dobbelte klubmester, Eivind, der
er under de 50%?! Sætter man Nillers
præstation i forhold til hans ratingtal, er
han vel den, der har gjort det allerbedst!!



Mortens score er ligeledes nydelig, men han
er til gengæld indehaver af en anden
kedelig rekord. I de 9 sæsoner han har
været med, har han kun fuldført en eneste
gang?? Pudsigt er det, at søren, trods en
meget fin score ikke betragtes som den
store holdspiller! Er vore forventninger
for store eller er der tale om
personforfølgelse?
Jesper er startet godt, fortsæt!
Jeg skal da også huske at fremhæve mig
selv. Rent ud sagt fremragende, især i
forhold til evnerne!
Bent w. er den eneste med 100%. Lad os få
ham med hver gang!

Ser man på nogle ctE dem der var med til at
tegne klubben i slutningen af 60'erne og
starten er 70'erne må man undre sig!
Thorbjørn Rosenlund spiller på bedste
forrædderiske vis i Lyngby-Virum efter en
del år i Århus, men f.eks. Torben Sneslev
og Steen MØlgaard er tilsyneladende helt
væk fra spillet. Det kunne være hyggeligt,
hvis de fik lysten igen!

I mange andre holdidrætter fejrer man, 50-
og 100-kampsjubilarer. Var det ikke en ide,
vi kunne tage op? Det tager trods alt mere
end 14 sæsoner at nå 100 kampe, så det må
siges at være en stor indsats, man har
gjort for klubben! Opfordringen er hermed
givet videre til bestyrelsen!

Ovenstående statistikker har været et
(u)rimelig stort job at udarbejde. De kan
stå som supplement til vore
jubilæumstidskrifter, der som bekendt
omhandler mere menneskelige aspekter.
Eller de kan bruges til at fyre op med på
de kommende kolde vinteraftener!
Valget er dit!!

/ 8
Benny, eks



Korrespondanceskak

Siden sidst har redaktionen modtaget yderligere fire resultater fra
den turnering som klubben deltager i: Vores bræt 2 har vundet et parti,
og har dermed afsluttet alle 5 partier med den "ideelle" score 3,5 pts.
Ideel fordi kravet til oprykning netop er 70%.

Bræt fire har afsluttet 3 partier, nemlig en remis, en gevinst, og
et tab. Remis'en og gevinsten er der ikke noget at sige på: Solidt hhv
elegant spil sikrede de I½ pts. Men tabet! Det er naturligvis i orden at
tabe fordi modstanderen spillede bedre, men her var vi selv skyld i
miseren. I tidnød, med kun en dag til træk 20 - der er tidskontrol ved
hvert tiende træk - skrev vi forkert på kortet, hvilket kostede tre dages
betænkningstid i straf, og dermed var tiden overskredet og partiet tabt.
Det ligger snublende nær at uddrage moralen: Man skal ikke bringe sig
i tidnød, og man skal ikke skrive forkert på kortet. Ingen af delene er i
sig selv katastrofale (bare dumme), men kombinationen af de to kostede
her et point i en kompliceret stilling hvor vi på ingen måde stod dårligt.
Surt! Lad os håbe at det aldrig sker igen.

Hermed har vi så ialt afsluttet 11 partier, og scoret 6½ pts.
Næsten præcis 60 % . Da oprykningskravet til den samlede score for alle
20 partier er 70% eller 14 pts, kan enhver se at vi skal score 7½ pts i de
resterende 9 partier for at være sikre på oprykning. Håbet er lysegrønt,
men jeg tør godt vædde en kasse (lysegrønne?) Tuborg på at vi ikke opnår
disse 14 pts.

En anden mulighed for at rykke op er at blive nummer I i
gruppen, men det er vel ikke muligt at blive vinder med en score omkring
60%? Med andre ord: I de resterende 9 partier har vi ikke blot brug for
stærkt spil. Vi har også brug for en stribe mirakler. Pt lyder mit gæt på
slutscoren 12 pts. Det kan blive mindre, men måske også lidt mere,
afhængigt af om de nævnte mirakler indfinder sig.

Men uanset om vi rykker op eller ej, så bliver der spillet nogle
interessante partier. Måske var det snart på tide at vise et af dem i
Fribonden? Redaktionen modtager med glæde et eller flere indlæg!

Steen



Skak - en kunst!

Citat af Cholmov: Skakspillet er så at sige ikke et spil. Det har i hvert
fald så lidt til fælles med andre spil, at man sandt at sige ikke kan regne
det med tilsidstnævnte. Det er en mellemting mellem et spil og kunst.

Oversat fra A.Kotov og M.Youdovitch: Le jeu d'echecs en Union
Sovietique.

Finn Lykke Nielsen

21/10
28/10
SØNDAG 1/11
MANDAG 2/11
4/11
11/11
18/11

TORSDAG 19/11
25/11

Vinterturnering:

Program

19,30 VT, 4. runde
19,30 VT, 5. runde
12,00 I .holdet I .runde
19,30 3. holdet ude mod Brøndbyvester I
19,30 2. holdet hjemme mod Tårnby II
19,30 Udsatte partier/Hold.møder
19,30 3. holdet hjemme mod Tåstrup II

4. holdet hjemme mod Tåstrup III
19,00 2.holdet ude mod Tjalfe I
19,30 VT, 6. runde

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

Søren Boeck Petersen
Kjell Suadicani
Hans Nielsen
Steen Schousboe

318312 68
31 71 13 61
316230 89
31 717497
6 47 8433


