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Vanløse Skakklub tog afsked med en nytårsturnering
d. 29. idet herrens år 1993.

Efter en smule snak blev det besluttet at der skulle spilles en
otte runders monradlyn.

Der dukkede kun 15 op, til Eivinds store fortrydelse, da han
påtog sig opgaverne som rundelægger og turneringsleder, hvilket
heldigvis ikke kom til udfoldelse.

To kendte ansigter som Knud og Gyldholm, havde valgt et
andet domæne, men Barkhuus kom og sørgede for kaffe og kage - han
spillede også de tre første runder, men ville så ikke mere, og den
altid forsinket (hårdt arbejdende) mand, Jørgen, tog over.

Søren ville gerne holde sine "udemærkede - traditioner"
i hævd, og det holdt stik, modsat Gunnars ønske om at han

var favorit, men når man er i gavehumør vinder man ikke.
Søren har så vidt jeg ved vundet alt hvad der har med lyn at

gøre i 1993, og man må forundres over at han stadig vinder da alle er
ekstra opsat på at slå netop Søren, der flot var den eneste ubesejrede.

Ole var, ligesom Gunnar, også i gavehumør, men med den
forskel at Ole selv tog dem. Uden dog at kende Oles eksakte styrke i
lyn, må det være overraskende at han indtog andenpladsen, så meget
desto flottere.

Nu ligger landet således at korrektionsberegning er et ukendt
begreb for mig, så Eivind kan faktisk være to'er, er dette tilfældet
kan jeg kun undskylde og ellers henvise til deres indbyrdes parti som
Ole vandt.



Eivind var en mand med store kvaler, tor som turneringen
skred frem blev der længere og længere pauser mellem runderne, og
der blev nok spillet dobbelt så mange partier end skemaet evt. kunne
antyde. Her sad vi så og hygge-nyggede os, mens Eivind knoklede så
kuglepenne og tal fløj rundt i lokalet, dette nævnt som en slags infor
mation.

Eivind havde vundet denne turnering klart, hvis
koncentrationen var ligeså stor i spillet, som i rundelægningen. Flot
af Eivind med en (trediepladJ) efter omtalte problem stilling.

Fra de tre øverst placerede, var der et godt stykke ned til
resten, af det ikke særlig meget forfølgende kobbel, kun Morten
halsede efter, men sulten døde snart hen.

Retfærdigheden måtte komme i anden række, da Eivind intet
skema el. lign. havde at arbejde ud fra.

Talmæssigt, ingen succes, men stemningen var god, og som
sædvanlig var der præmie til alle der deltog, nemlig .... æren.
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Sinus til plus
L holdet ude mod Brønshøj II, 3. runde

Brønshøj II - Vanløse I 2 - 6
Bo Brask - Søren B. Petersen 0 - 1
Niels Erik Andersen - Eivind Einersen 0 - 1
Uffe Byrlund - Morten M. Hansen ½- ½
Roger Thomsen - JesperAsgaard 1 - 0
Benny Jensen - Bendt Wiberg 0 - 1
Sven Damgaard - Hans Nielsen 0 - 1
Niels Schnegelsberg - Ole Delfter ½-½
Johnny Petersen - Lars M. Pedersen 0 - 1

Holdet følger tilsyneladende en sinus
kurve. Først pointantal lidt over mid
ten, så tæt på nulpunktet, og i denne
kamp nåede vi så toppen af sinuskur
ven.

Derfor overskriften.
For en gangs skyld lykkedes det

at stille med så fuldt hold som det nu
engang er muligt i denne sæson. Det
var helt rart ikke at behøve at finde
reserver og simpelt hen kunne nøjes
med at spille skak.

Jeg har ikke været i Brønshøj
Skak.klub tidligere men må sige, at
jeg ikke var imponeret over denne
kæmpeklub. De har åbenbart ikke
råd til at købe ordentlige brikker og
ure; og hvad er en skak.klub uden
materiale? Okay, det er først på det
seneste, at vi har fået rigtig flotte sæt
til klubben, men vores "gamle" brik
ker og brætter var 50 år forud for
dem, som vi måtte spille med.

Ellers er Brønshøj jo en fin og
hyggelig klub, og deres 1. hold var for
et par år tilbage ret så tæt på at
sende os ud af 3. division i sidste
runde. Måske vil enkelte stadig huske
Deres skribents parti mod Kim Pil-

gaard, hvor en remis var nødvendig,
men halvdelen af holdet gik hjem i
sikker forvisning om, at remis var
umulig - men hvad blev resultatet?

Nå, men al den forhistorie skulle
blot sige, at vi tidligere har haft pro
blemer med klubbens førstehold.
Andetholdet kunne forventes at være
en mere overkommelig mundfuld,
også selv om vi runden før havde vist
katastrofespil. Især måtte man for
vente, at vores øverste brætter ville få
let spil.

Søren tog sig ellers god tid. Mod
standeren spillede dagens store mo
de, nemlig frem med Birger (1. d4 e6
2. e4 b6). Åbningen er ikke noget
værd, hvis hvid spiller stærkt og kon
sekvent. Søren nøjedes i stedet med
at sikre sig en behagelig og fordel
agtig stilling. En fordelagtig stilling er
dog ikke altid nok til at boinge sig
igennem, og Søren måtte væbne sig
med tålmodighed. Det tog lang tid,
inden BrønsHøi-en (nå nej, det var
sidste gang, hvor Søren mødte ham)
prøvede at tilspille sig nogle mod
chancer og dermed tillod et afgøren
de gennembrud.



Jeg var også med på Birger (1. d4
Sf6 2. Sf3 e6 3. g3 b5!?), oven i købet
den eneste sunde birger, der blev
spillet. Når hvid med g3 har vist, at
han vil fianchettere, og når han sam
tidig har spillet Sf3, er der ingen
grund til, at sort skulle undlade at
hoppe 2 skridt frem med birger-bon
den og dermed få mere plads på
dronningfløjen samtidig med al c4
besværliggøres for hvid. Alt dette
åbningsteoretiske ævl endte så ud i,
at jeg havde en god stilling, men at
det var nødvendigt at åbne a-linjen.
Så bytter man normalt tårnene af og
tager remis. Men hvis man vil vinde
må man følge speedwaykongens råd:
tårnene væk fra de åbne linjer! Skidt
med, at det giver hvid fordel at kon
trollere a-linjen. Han laver jo nok en
fejl senere. Så jeg smed tårnene væk
fra a-linjen og fik en dårlig stilling,
men minsandten om han ikke spillede
galt og gav mig mulighed for at hug
ge til og få afgørende angreb.

Morten mødte den ultimate bir
ger, nemlig 1. e4 a6? 2. d4 b5. Det
skal give klar hvid fordel, men som
bekendt har Miles engang slået Kar
pov med 1... a6. Morten spillede ener
gisk, men alligevel lykkedes det sort
at overleve, endda med en bonde i
overskud. Hvids stilling var dog så
god, at det var et spørgsmål om tid,
før bonden blev vundet tilbage eller
hvids angreb slog igennem. Morten
valgte grådigbedsprincippet og fik sin
bonde tilbage og tilbød så remis,
måske i en lidt fordelagtig stilling.

Jesper spillede den klart værste
birger. 1. e4 b6, og sort følger op
med .. .Lb7, ... e6, ... c5, ...Le7, ... Sf6 og

en hurtig kort rokade. Hvid, der har
spillet almindelige udviklingstræk (d4,
Ld3, Sf3) følger så op med planen h4
fulgt af e5, så springeren må flytte,
og så spiller hvid Lxh7 + og sort er
godnat. Jesper formåede ikke at gøre
noget som helst mod planen, som
han vist også så alt for sent, selvom
jeg sidste år i vinterturneringen viste
ham planen og også vandt i under 20
træk. Det var deprimerende at se
Jesper gentage "succesen".

Bendt spillede mod Benny Jen
sen, som alle vist kender. Han var
bl.a. turneringsleder under vores IM
turnering og er i øvrigt svær at over
se. Men jeg har aldrig set ham spille
et seriøst skakparti, og det er sikkert
også godt det samme. Bendt spillede
sit eget presspil og fik så kraftig kon
trol over centrum (via, mener jeg at
kunne huske, en fri cl-bonde), at
Bendt kunne vælge og vrage mellem
forskellige gode muligheder. I den
slags stillinger skal man ikke ønske
sig Bendt som modstander, for han
er ganske enkelt usvigelig sikker til at
køre sådanne gevinststillinger hjem.

Hans fik aldrig lov til at komme
i gang med noget spændende. Mod
standeren væltede frem med sin f
bonde i Benoni og havde løberen på
g5, så Hans kunne spille sin c-bonde
til c4 og følge op med ...Db6 + og
...Sg4 med truslerne ...Sf2 + (fulgt af
kvalt mat) og ...Se3, begge tilfælde
med kvalitetsgevinst. Herefter byttede
de damer, Hans åd et par bønder, og
så var der ikke meget parti tilbage.
Det var rigtig dårligt spillet af en
mand, som man ellers på baggrund af
navnet skulle tro var ret schnedig,



eller i hvert fald eftertænksom.
Miki spillede kedeligt, næsten lige

så kedeligt som hans modstander. Da
de så havde siddet og gabt i et par
timer, besluttede de sig for at dele
point, så de kunne gå hjem og i seng.
Sådan så det i hvert fald ud på bræt
tet.

Lars fik med gedigent åbningsspil
(er han ved at finde sine ben i åb
ningen igen?) en rimelig stilling,

hvorefter han med en smart kombi
nation kunne vinde en kvalitet.
Brønshøj-manden (Brøndskraberen?)
havde dog ikke fået nok smæk, for et
par træk senere gik det helt galt for
ham.

Og så ligger vi pludselig midt i
rækken. Også vores placering har
været en rigtig sinus (nr. 1 - nr. 8 -
nr. 4).

Eivind

Fra arkivet

For 20 år siden, i 1974, var Leif Jensen den
store formand, og Erik von Essen redaktør af
Fribonden, der dengang udkom med 8 sider.
Vores trofaste dirigent, Eigil Pontoppidan,
dengang Pedersen, var dengang den strenge
turneringsleder.

Klubben deltog i divisionsturneringen med et
stærkt 1.hold hvor bl.a. Erik, Leif og Niels
Rendlev deltog. 2.holdet var også stærkt med
bl.a. Axel Barkhuus, søren Juul Sørensen og
Ole Delfter. Finn Madsen glimrede på 3.holdet,
og som Fribonden skrev om unge talenter på vej
op: "Med Finn Madsen i klubben er redaktionens
behov dækket mange år frem". (Vi håber at det
stadig gælder Finn!, red.).

Ellers var det det år hvor der var kØrselsfor
bud om søndagen, hvilket gik lidt udover week
end turneringerne.

Fra redaktionens arkiver.
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BEDRE_SENT_END_ALDRIG_!

I sidste sæson var der store forventninger til
2.holdet, men hvordan gik det? ..... Nedrykning!

Forventningerne i indeværende sæson, hvor holdet
er placeret i 2.række (samme som 3.holdet), er
givetvis endnu større. Efter første halvdel af
turneringen er forventningerne endnu ikke ind
friet - og der kan endog stilles spørgsmålstegn
ved, om dette i det hele taget vil ske.

Når holdlederen (som burde være superoptimist)
er tvivlende om,hvorvidt holdet kan vinde rækken
hænger det blandt sammen med følgende:

1). I de første 3 kampe har der figureret ialt
8 reserver på holdet!

2). Primært som følge af holdets halvdårlige
resultater har ex-formand Benny meddelt, at
han ikke mere ønsker at deltage på holdet
som reserve !

3). Af endnu ukendte årsager er det i år lykke
des at tabe et parti uden kamp, hvilket ikke
just er motiverende for en vaklende hold
moral !

Hvad angår de mange reserver skal det understre-.
ges, at disse resultatmæssigt har gjort det glim
rende, idet de har scoret 6 point i de 8 partier.
Det jeg som holdleder efterlyser er det faktum,
at holdskak i mine øjne er og bliver en holdsport
hvor det er vigtigt at skabe kontinuitet ved at
undgå turbulens i form af afbud, udeblivelser mv.
Dette sker ikke ved, at folk som Lars P., Vonne
og Per Lykke tilsammen kun har spillet 2 partier
i de første 3 runder - uanset dette skyldes til
svarende problemer på l.holdet.

Benny's holdning er efter min mening ikke en rig
tig holdspiller værdig. Mange af holdkammeraterne
står ligeledes uforstående over for hans beslut
ning, og kan ikke forstå, at man som Benny det
ene år kan være ankermand for et hold, der rykker



ned, for derefter at være for "god" til at med
virke til holdets bestræbelser på tilbagevenden
til l.række.

I skrivende stund er vi på l.pladsen i rækken a
point med Brønshøj IV, men eftersom 3 hold har
en kamp til gode er stillingen ret uoverskuelig.

Bedre sent end aldrig fØlger referater fra de 3
første holdkampe:

2.holdet ude mod KK/SK 41, l.runde

_KKLSK_41_v - __VANLØSE_rr 2½-5½_

Johan Petersen
Jacob Svenningsen
Henri Petersen
Francis McCluskey
søren Nielsen
Torben Iversen
Allan Rasmussen
Hans Preene

Benny Petersen
Jørgen Hansen
Leif Jensen
Knud Larsen
Niels Edoo
Asger Levinsen
Jørgen Holst
Eigil Pontoppidan

0-1
1-0
½-½
½-½
0-1
½-½
0-1
0-1

Knud spillede lynskak og var færdig før de fleste
havde afsluttet åbningsfasen. Resultatet blev re
mis mod rækkens så vidt vides eneste deltagende
skakpige.

Leif tog næste sug på fredspiben efter et tilsyne
ladende røvkedeligt parti.

Dr. Holst var derimod tændt fra første træk, og
modstanderen måtte give den ene officer efter den
anden, og overgav sig først, da Holst havde kassen
fuld af modstanderbrikker. Flot-Flot !

Asgers parti var så vidt det udefra kunne vurderes
ligeså kedeligt som Leif's, og det mundede rimelig
hurtigt ud i endnu en fredsaftale. ·

Herefter vandt først Eigil i stor stil, så debu
tanten Niels og endelig Benny efter at have fået.
det afgørende stød ind umiddelbart før tidskon
trollen.
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Stillingen var nu 5¼-1¼ i vores favør, oy LlllJn~o
sad holdlederen med en frygtelig stilling. Årsa
gen hertil var en klar undervurdering af modstan
deren - en ca. 15-årig knægt, som spillede ultra
passivt i åbningen for herefter at tilbagevise
mine mildelst talt overforcerede manøvrer. Selv
om der blev kæmpet til sidste blodsdråbe, var jeg
kun i nærheden af pointtavlen, da tiden var så
godt som udløbet. UHA-UHA!

Alt i alt en rimelig start!?

-----000-----

2.holdet hjemme mod Brønshøj, 2.runde

VANLØSE_II - __BRØNSH@J_IV 4i-3i
Benny Petersen
Jørgen Hansen
Erik von Essen
Knud Larsen
Niels Edoo
Asger Levinsen
Jørgen Holst
Kjell Suadicani

Arvid Hein Petersen
Peter Bording
Kuno Kock
Børge Svendsen
Jannick Jensen
Kim Strand
Freddy Sørensen
BØrge Winther

1-0
1-0
½-½
½-½
0-1
1-0
0-1
½-½

Niels var første færdige mand (i bogstaveligste
forstand), da han efter meget skarpt spil med
et (eller var der to?) officersoffer kunne kon
statere, at modstanderen havde forsvaret sig
korrekt.

Knud var som sædvanligt tidligt færdig - denne
ganq ved at redde en remis i en håbløs stilling.
Hvad det er, der får Knud til at spille tvivl
somme åbningsvarianter, som ifølge ham selv
skulle være gendrivelige, med som oftest tabs
stillinger til følge, er i holdlederens Øjne
uforståeligt - især med henvisning til hold
skakånden, der intet og jeg mener intet har med
individuel skak at gøre.

Holdlederen fik dog hurtigt bragt balance i
regnskabet, ved efter et tidsforbru9 på kun 18
minutter at have nedspillet brønshØJmanden.
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lJr. llolnl: kunne ikke følge succoson op fra før
ste runde og efter et parti, der mindede om
Niels'måtte doktoren desværre smide håndklædet,
da røgen var lettet med et Holst-tårn mindre på
brædtet.

Asger spillede som sædvanligt solidt holdskak,
hvor der normalt ikke tages de helt store chan
cer. Men da modstanderen gav en officer (jeg me
ner ikke Asger vandt den) kunne hele pointet
hurtigt bringes i hus.

stillingen var nu 2½-2½, og med 3 klare gevinst
stillinger tilbage lignede det en gentagelse af
resultatet fra første runde.

Første point sørgede Benny for efter at modstan
deren egentlig havde stået rigtig godt efter åb
ningen, men efter forceret spil var fordelen
pludselig i Benny's hænder, og i sådanne stillin
ger er ex-formanden jo sikkerheden selv.

Vonne og kasseren havde endnu ikke fået omsat de
endog meget fordelagtige stillinger til gevinst,
og efterhånden som tidnøden nærmede sig blev deres
spil ikke kun planløst men også febrilsk.

Kjell fandt en forkert plan med sin konge, og da
remis'en blev taget var hans tidligere store for
del mere eller mindre forsvundet.

At Vonne ikke fandt selv meget lette forcerede
gevinstvarianter er selvfølgelig beklageligt, men
det faktum at han ikke just er en specialist i
tidnød er givetvis forklaringen herpå. Partiet
sluttede med at modstanderen gav evig skak efter
at Vonne havde tilladt brønshøjmanden at trænge
ind i sit kongeforsvar.

Slutresultatet blev herefter en sejr med mindst
mulig margen, hvilket i holdlederens øjne var
1-1½ point for lidt. I flere sæssoner har det _
imidlertid været kendetegnende for holdet, at der
meget ofte sættes hele og halve point over- styr i
slutspillet efter at have haft gunstige eller
egentlige gevinststillinger. Eneste forklaring må
være manglende koncentration ofte i samspil med
dårlig skakform.
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2.holdet ude mod Brøndbyvester, 3.rundc

BRØNDBYVESTER_I __ - __VANLØSE_II 4-4

Allan Grandahl
Henning Skov
Jacob Nielsen
Jan 0. Johannesen
søren Klints
Robert Grandahl
Carl Rasmussen
Karl Kristiansen -

JØrgen Hansen
Leif Jensen
Per Lykke Jacobsen
Knud Larsen
Niels Edoo
Asger.Levinsen
Jørgen Holst
Eigil Pontoppidan

½-½
0-1
½-½
1-0
1-0
½-½
0-1
½-½

Match mod rækkens eneste førstehold, som dog
virkede til at tale med, eftersom de havde
tabt til Brønshøj, som vi jo netop havde slå
et i den forrige runde. Men .....••

For tredie runde i træk var Knud meget hur
tig færdig med sit parti - endog før jeg blev
kaldt til brædt 5, hvor brøndbyvestermanden
krævede partiet vundet, da hans modstander
(Niels E.) ikke var mødt frem, og uret havde
passeret den første time af betænkningstiden.
Som fØlge af Niels ikke har telefon, og jeg
ikke har set ham i klubben siden, må forkla
ringen på udeblivelsen følge på et senere
tidspunkt.

Tilbage til Knuds parti er der kun at henvise
til referatet fra forrige runde blot med den
kedelige tilføjelse, at resultatet denne gang
blev et stort nul efter en Knud-åbning, hvor
han tabte 4 bønder i lØbet af de første ca.
15 træk.

Hvilken start ! - Bagud 0-2 efter kun 1 times
kamp. I et forsøg på at genskabe en smule op
timisme på holdet så holdlederen sig på dette
tidspunkt nødsaget til at hente en omgang.

Da Asger ikke har ambitioner, hvad angår vores
nationaldrik, virkede det i hvert fald ikke på
ham, og han stillede sig tilfreds med remis i
en i øvrig uinteressant stilling.
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Derimod var Leif's reaktion som forventet - fra
at stå mildest talt elendigt (tab?) vandt han
først en kvalitet og derefter rimelig hurtigt
partiet. Optimismen var atter ved at indfinde
sig på holdet !

Eigil var udefra vurderet sin modstander klart
overlegen og havde allerede inden tidskontrollen
opnået en klar positionel vundet stilling; men
en lille fingerfejl i slutspillet omdannede den
ellers sikre gevinst til remis i et uligefarvet
løberslutspil, hvor roerbønder ofte viser sig at
være ubrugelige.

Bagud 2-3 sad nu Per Lykke, Dr. Holst samt hold
lederen med to klare gevinststillinger til de
førstnævnte og en uafklaret stilling i mit eget
parti.

Jeg havde umiddelbart efter tidskontrollen ved
træk 32 opnået følgende stilling med hvid (mig)
i trækket:

a C e g



Ved at spille 33. Tg? kunne jeg kræve remis ved
trækgentagelse, og brugte 20-25 minutters betænk
ningstid for at finde en gevinst. Dette lykkedes
ikke, og da min modstander havde 2200 i rating
fandt jeg det klogest i holdskakmæssig forstand
at tage remis frem for at risikere at tabe parti
et. I en individuel turnering ville dette aldrig
have fundet sted - her havde jeg byttet på f8,
spillet b4 efterfulgt af Tc6t og slag på g6.

Herefter var det op til Lykkeper og Dr. Holst at
sikre en kneben sejr med gevinster i de sidste
partier. Doktoren var først færdig, og sejrede
sikkert - dog efter at have holdt holdkammerater
ne på pinebænken ved i flere tilfælde at have und
ladt at slå modstanderens officerer, der direkte
eller indirekte var i slag.

Per Lykke sad nu tilbage med et lØber+tårn
slutspil med først 3 så 2 og til sidst kun 1
merbonde, der ved korrekt spil stadig kunne
give gevinst. Per fandt den rigtige plan, men
glemte i skyndingen (begyndende tidnød) et
dumt lille lØbertræk, der kunne have holdt
modstanderens konge væk fra fribondens for
vandlingsfelt med først løbergevinst (tårne
var byttet af) og derefter forvandling af
randbonde (rigtig løberfarve).

Alt i alt igen-igen et skuffende resultat,
hvor vi efter holdlederens overbevisning bur
de have fået 1-2 point mere. Jeg er dog over
bevist om det nok skal gå i 1994. En forud
sætning er dog dels at vi spiller holdskak,
dels at vi møder frem fuldtallige og i stær
keste opstilling til alle kampe.

Jørgen Hansen



En gigant bet

Holdturnering, a. runde - 3. holdet

Vanløse III

Niels Rendlev
Jan Juul Nielsen
Erik Johansen
Peder Raunsø Jensen
Johnny Andersen
Jens Windeleff
Erling Madsen
Henrik Pedersen

- Søllerød I

- Ole Bæklund
- Knud Overgaard
- Frede Larsen
- Mogens Jensen
- Eivind H. Jensen
- Børge Seidenfaden
- Bo Sørensen
- Elis Nielsen R

1 - 7

0 - 1
0 - 1
1 - 0
0 - 1
0 - 1
0 - 1
0 - 1
0 - 1

Et resultat, der bestemt ikke giver det sande bille
de af den match. Det var i øvrigt første gang vi
stillede med ordinært hold, og det må vi kunne opnå
bedre resultater med, eller hvad?

Niller var angrebsivrig som altid, men desværre
formåede modstanderen at forsvare sig ganske pænt,
og sluttede til sidst af med at slå kontra.

Jan fik endelig sin debut på holdet. Uheldigvis kom
han skidt fra åbningen, og måtte døje med det gennem
hele partiet - dvs. indtil tidnøden, hvor det gik
helt galt.

Erik stod for aftenens eneste point til VS, og
reddede dermed æren for holdet.

Peder spillede lidt for optimistisk, hvilket blev
straffet meget kontant.

Johnny kom aldrig rigtig i gang, og blev i stedet
offer for et par trusler, som resulterede i en
camoufleret mat i bunden.



Jens fik igen lov til at spille Blackmar-Diemar. Og
det så da også meget godt ud, indtil han fik låst et
tårn inde, og modstanderen kom til fadet.
Hele partiet er vist og kommenteret i FB nr. 1/94 af
synderen selv.

Erling havde påny sort i afbytningsvarianten i
fransk. Denne gang aggressiv med modsat rokade, og
fuld fart frem. Desværre mistede han grebet om
artiet, da sækken skulle snøres til - og tabte.

Henrik burde også have snøret sækken til, men fik i
stedet byttet af til et tabt slutspil.

En alvorlig dukkert for holdet, hvor de nederste
brætter må bære den største del af ansvaret for det
store nederlag, ved på stribe at tabe stillingerne
på gulvet. Det mindede om domino.

Dumt nederlag til Vanløse IV
2. runde

Rødovre V - Vanløse IV 5-3
Bjarne Røhder - Finn Madsen 1-0
John Vestergaard - 1-0
Zoran Kurzmanovic - John Thomassen 1-0
Leif Clausen - Bjørn Skougaard (R) 1-0
Alex Bukrinsky - Kian Pedersen 0-1
Rudolf Kuniss - Jesper Holm 0-1
Henrik J. Nielsen - Niels Locher 0-1
Jørgen Pedersen - 1-0

Det var en mørk og iskold november aften. Spillestedet, Valhøj Skole,
suntes så øde og ensomt, men alligevel stort og køligt. Skolen var
enorm, og jeg vandrede rundt for at finde skaklokalet, men jeg for
vild. 10 minutter før start fandt jeg endelig lokalet.

Kjell var blevet headhuntet af andet-holdet, men en god afløser var
fundet, Bjørn.

Erling.



MEN!? Hvad lavede Jørgen og Nicolai denne tirsdag aften??? Skulle
jørgen også spille for andet-holdet og kunne Nicolai ikke finde vej?

Under alle omstændigheder skal der meldes afbud, eller man kan
følges med en fra holdet.

Jesper havde ikke en ærig chance for at stille med fuldt hold, og
Rødovre fik på denne måde to billige points.

Finn var hvid i et egentlig flot parti, men han lavede et par småfejl,
som kostede to bønder. Siden hen kæmpede finn sig til et mindre
kongeangreb, men glemte at flytte et tårn, som stod i slag.

Jørgen var som tidligere nævnt forsvundet. Skulle der evt. være tale
om psykisk krigsførelse, virkede det efter hensigten. Vanløse N var
dybt rystet!

John havde hvid i et langt parti, og efter 1. c4 og nogle afbytninger
stod John godt. Han ejede totalt c-linien, og hapsede snart en bonde.
Som partiet skred frem, fik John mere og mere spil, og han havde
faktisk låst sin modstander. Herefter forærede John sin modstander lidt
spil, og han gav snart efter også sin løber væk. Et par træk senere
byttede > John dronninger, og partiet var tabt. Lidt julemusik og et
juletræ til. Man skulle tro, at det var juleaften. Fandens også, hvis der
skulle findes en ærlig vinder, burde han have heddet John.

Bjørn lod sig hverve som reserve, selvom han har travlt med familie
og børn. Han har helt sikkert viljen, men var på denne aften just ingen
ørn udi det lille spil. Udviklingen var flot, spillet var godt, men da
tiden var inde til at vinde satte Bjørn dronningen i slag. Sådan kan det
gå!!

På trods af også dette ærgerlige nederlag var der da nogle flotte sejre,
Og Jespers og Mit parti vil blive vist til sidst.

Niels' modstander var en underlig type. Han gik rundt og legede
verdensmester, og han var nok også lidt stor i slaget. Der gik dog
ikke lang tid, før man hørte suk, klage og forskellige remistilbud.
Brætet var næsten helt vådt af modstanderens sved, men Niels spillede
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videre. Skulle man hen og se på stillingen kunne man godt forberede
sig med snorkel og svømmefødder. Helt galt gik det, da Niels afgjorde
partiet, for skyllende kom en flodbølge, der ville gøre Noah jaloux.
det frøs hurtigt til is, åhvis nogen skulle få lyst til at løbe på skøjter,
kan I bare tage til Rødovre.

Til sidst et par lækkerbidskener.

Hvid: Kian Pedersen, sort: Alex Bukrinsky.

1. e4,e5 2. Sf'3,d6 3. Lc4,Le7 4. o-o,Sf6 5. Tel,o-o 6. c3,h6 7.
d4,e*d 8. c*d,Sc6 9. h3,Sh7 10. b3,Lf6 11. Lb2,a6 12. Lc3 Det ville
ikke være godt, hvis han spillede b5 og derefter b4 12. -,Te8 13.
Dc2,Sg5 14. S*g5,L*g5 15. Ld3(?),Lf6 16. Lb2,Sa7 17. a4 Skulle jeg
nok have spillet tidligere 17. -,Sc6 18. Te3,Se7 19. d5,L*b2 20.
D*b2,Sg6 21. Tg3,Se5 22. Sd2 Jeg kan naturligvis ikke spille f4 på
grund af Dh4 22. -,f6 23. Le2,De7 24. Lh5,Tf8 25. f4,Sf7 Her truer
T*g7, men det er for tidligt 26. Tel,b6 27. Tee3,b5 28. Tg6,Sh8
Ideen er T*h6, men jeg tør ikke 29. Tgg3,b*a 30. b*a,Tb8 31.
Dd3,Ld7 32.. e5,d*e Jeg har helt andre planer 33. T*g7+,D*g7 34.
Tg3, D*g3 35. D*g3+,Kh7 36 f*e,Tg8 37. Dd3+,Kg7 38. e6,L*a4?
39. Dg3+ ,Kf8 40. D*c7,opgivet. Deter måske lige tidligt nok, at sort
opgav, han havde ca. 15 minutter tilbage.

Her er en sød lille sag fra Jesper.
Hvid: Rudolf Kuniss, sort: Jesper Holm

1. e4,e6 2. d4,d5 3. Sc3,Lb4 4. e*d,e*d 5. sge2,Sf6 6. Lg5,Lg4 7.
f'3,Lf5 8. Dd2,c6 9. o-o-o,Sbd7 10. sg3,Lg6 11. Ld3,o-o 12 .. Thel,c5
13. L*g6,f*g 14. Te3,c*d 15. Te6?,Sc5! 16. T*f6,g*f 17. Lh6,d*c
18. b*c,La3+ opgivet! Fordi 19. Kbl,Db6+ 20. Kal,Db2++ Flot!!

Nederlag på 5-3, dels fordi Finn, John og Bjørn i gode stillinger satte
tårne eller dronninger i slag, og dels fordi Jørgen og Nicolai blev væk
uden afbud. Sad but true.

Kian
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Vanløse IV
Finn Madsen
Kjell Suadicani
John Thomassen
Kian Pedersen
Jesper Holm
Niels Locher
Arve B. Nielsen (R)
Nicolai Renstrøm

0

SADAN!!
Vanløse IV 3. runde

- Tjalfe IV
- Finn Storgaard (R)
- Anders Bergstrøm (R)
- Thomas B. Hansen
- Anders Ettrup
- Morten Piil
- Ukendt (R)
- Kaj Gregersen (R)
- Christian

8-0 ! ! ! ! !
1-0
1-0
1-0
1-0
1-0
1-0
1-0
1-0

Sikke dog et smukt syn med 8-0 til Vanløse. Der er nok ikke mange,
som har oplevet en 100% sejr på IV-holdet, om overhovedet nogen.
Nu har vi prøvet den følelse, og vi vil gerne føle det samme i de
sidste to runder.

Uden at forklejne den flotte sejr, var det nok lige så meget dårligt spil
fra nogle af Tjalfes spillere, som det var udsøgte træk og smarte
kombinationer fra vores side.

Jørgen meldte for første gang afbud, men Arve tog over med sikker
hånd!

Ikke mere snak...

Finn spillede siciliansk, og han beviste endnu en gang sin styrke med
denne åbning. Midt i partiet ofrede hvid en løber for en bonde, som
dog gik tabt senere. Finn måtte dog ofre tårnet for en løber, så det
blev to tynde for en tyk. Herefter styrede Finn begivenhederne med
sikker hånd, og da hvid mistede en springer, var sejren hjerne. Glæde
ligt med Finns første sejr, samt at Finn ligesom Holst vil vise nogle af
sine partier i Fribonden på et tidspunkt.



Næppe havde vi sat os for at spille, da Kjell rejste sig og fortalte, at
han havde vundet en dronning. Sølle 14 træk blev trukket, og partiet
var slut. Det må dog nævnes, at modstanderen ikke forstod meget af
spansk parti, og spillede som sort direkte ind i gabet på hvid.

John spillede pænt, selvom det virkede, som om han ikke vidste, hvad
han ville i starten. Han beviste dog senere, hvad han ville, nemlig
vinde! Partiet vises til sidst.

Jeg spillede som sædvanlig dårligt i åbningen. Jeg var dog aldrig
presset, men jeg spillede passivt og angreb først langt senere, end jeg
burde. Måske er der lidt Benny over mig, bare et par klasser lavere.
jeg vandt partiet efter at min modstander overså en gaffel, som tabte
et tårn for en springer. Han havde hjertet med og fortsatte til matten.

Jesper spillede aftenens smukkeste parti, og det kan naturligvis nydes
til sidst.

Det var et uheld, at jeg efter anden runde kunne referere alle partier
ne, og denne gang gik den heller ikke. Niels har simpelthen en dyb
modvilje mod at aflevere sit parti til mig. Han mener selv, at skriften
er for sjusket, men jeg mener, at jeg hellere vil referere fra en sjusket
noteringsliste end fra slet ingenting. Niels vandt, men jeg nåede des
værre ikke at smugkikke undervejs.

Arve er en rutineret ældre herre, der bl.a. ligesom Niels stadig har
evnen til at spille komplicerede stillinger. Modstanderen havde dog
visse chancer for at vinde en springer, men han udnyttede dem heldig
vis ikke. Herefter tog Arve over, og partiet endte med, at Arve havde
tårn mod løber og springer, men samtidig to merbønder og en aktiv
stilling. Selvom man normalt siger, at to tynde er bedre end en tyk
gjaldt det dog ikke her. Flot af Arve, og tillykke med sejren i hans
første kamp for IV-holdet!!



Nicolai er helt ustyrlig, og han kender efterhånden ikke til at tabe i
holdturneringen. Modstanderen lavede nogle fejl, som Nicolai promte
straffede. Nicolai begynder at skabe en kamp, de første komplikatio
ner, de mere korrekte åbninger og generelt bedre spil viser, at Nicolai
må respekteres, og om få år direkte frygtes!

Hvid: Thomas Blomgren-Hansen, sort: John Thomassen.
1 d4,Sf6 2 c4,g6 3 Sf3,Lg7 4 Sc3,d6 5 Lg5,o-o 6 e3,Lg4 7 Le2,Sc6
8 h3,Ld7 9 Dc2,Dc8 10 d5,Sb4 11 Db3,a5 12 a3,Sa6 13 o-o,Sc5 14
Dc2,a4 15 Sd4,c6 16 Lf3,c*d 17 S*d5,S*d5 18 L*d5,e6 19 Lf3,Te8
20 Sb5,L*b5 21 c*b,Sb3 22 D*c8,Ta*c8 23 Tadl,dS 24 e4,d4 25
eS,L*eS 26 L*b7,Tc2 27 Lcl,fS 28 Tfel,Ld6 29 LdS,S*cl 30
T*d4? ,Se2 31 Opgivet.

John er gået amok, og han har en fin sejr hjemme. han er måske
begyndt at interessere sig for topscorertitlen, eller er det ambitionerne,
der er højnet? Hør svaret i næste runde!??

Og nu Jespers parti.

Hvid: Morten Piil, sort: Jesper Holm.
1 e4,e6 2 d4,d5 3 e*d,e*d 4 d4,Sf6 5 Lg5,Le7 6 L*f6? ,L*f6 7
c3,Lf5 8 Ld3,De7+ 9 Le2,Sd7 10 0-0,0-0 Jesper har centrum, og
kan nu angribe med kongebønderne. Hvid har dog også visse mulig
heder, men bare vent og se. 11 Tel,Dd6 12 Sa3,c6 13 b4,g5 14
Da4,Db8 15 b5,Sb6 16 Db3,g4 17 Sd2,Lg5 18 Sbl,h5 Hvid står
afgjort dårligt, ja jeg ville faktisk begive mig til at tude, ude af stand
til at vide hvad jeg skulle stille op med de hvide brikker. Hvid gør
nok i sin desperation det eneste rigtige. 19 c4!? ,d*c 20 L*c4 Her har
Jesper masser af muligheder, f.eks. T*d4 eller Lf6, men han vælger
20 -,Sc4 21 D*c4,Le6 22 DcS,TdS 23 Dc3,Dc7 24 b*c,D*c6 25
D*c6,b*c 26 Tdl,Lf6 27 Sd2,Ld4 28 Tabl,LfS 29 Tb4,Lc3 30
Tc4,L*d2? Her skal Jesper naturligvis tage med tårnet, også selvom



hvid skulle spille Tcl, for så kunne Jesper bare spille Lb2. Jespers
konge ville nok komme på en lille skovtur, men på den anden side vil
Sa3 ryge, da matten truer på d 1. 31 Tc6+ ,Kb7 32 Tf6,Le6 33
Sc4,Thd8 34 Thl+,Kc7 35 g3,Lg5 36 T*e6,f*e 37 Kg2,Tc5 38
Sa3,a6! 39 Tel,Td3 40 Sbl,Kd6 41 a4,Tc2 42 a5,Le3 43 Tfl,LeS
44 Kgl,e5 45 Kg2,e4 46 Opgivet! Truslerne Tf3 fulgt af e3 blev
simpelthen uoverskuelige.

Det flotteste parti fra IV-holdet i denne sæson.- indtil videre..

Oprykningen lurer i det fjerne, men det kræver at alle mand giver den
en skalle mod vores fjende nr. 1!

Tårnet/Ballerup III

8-0 Åh, jeg drømmer, vi drømmer .

Kian

På høje tid

Decembernummeret, det sidste under den gamle (og senile)
redaktion, var fejlagtigt nummereret som nr 12, endskønt det egentlig
blot var nummer 10. Det var virkelig på høie tid at vi gik afl

Men se om ikke formand Knud ved juleafslutningen begavede
begge ex-redaktører med "en flaske af god årgang" . Det viste sig at
være en flaske Renault cognac, endda den såkaldte carte noir, eller på
fransk: black label. Havde jeg vidst det, var jeg holdt op for mindst
10 år siden! Nu må jeg nøies med at udtrykke min dybt henåndede
tak.

Steen



Om løst og fast VI

Det gamle år er slidt op, og vi har taget hul
på et nyt, som bliver Fribondens 51.årgang. Sam
tidig har vi fået en ny redaktion, bewtående af
Ole Delfter (Miki), medlem på 29.år, indmeldt i
klubben lo år gammel, og Lars Pedersen, medlem
på 15.år, indmeldt 16 år gammel. Jeg tror jeg
har alle med mig, når jeg ønsker de to kammera
ter al mulig held og lykke i deres fremtidige
ære- og byrdefulde hverv, og vi vil alle medvir
ke til at deres sti ikke bliver mere tornestrøet
end højst nødvendigt.

Det er med vemod vi tager afsked med Hans og
Steen i deres egenskab af Fb-redaktører, men lad
mig straks slå fast, at dette her ikke er en begra
velsestale; de to æresgubber vil stadig være
sprællevende til stede midt iblandt os, men nu
som frigjorte VS'ere, forhåbentlig med en ubæn-
dig trang til at overføre deres energi og erfa
ring til de 64 felter, hvor vi altid har brug
for forstærkning.

Jeg er enig med vor ærede formand i, at de for
tjente at blive æresmedlemmer, men lige så rig
tigt er det, at deres alder forhindrer det, men
bortset fra det er alle kvalifikationer rigeligt
til stede. - Og lad mig rette den misforståelse,
at det er noget formand eller bestyrelse bestem
mer. Det er det ikke, alene generalforsamlingen
er kompetent, og sådan må det også være, ellers
risikerer man at det går som i de politiske par
tier, hvor pamperne udnævner hverandre til både
ditten og datten og til sidst sidder på alt flæ
sket, mens idioterne bare betaler. Og idioterne,
det er alle os andre.

Nej, venner, af et æresmedlem i VS kræves det,
at han i mange år har ydet en anerkendt indsats
for klubben, og så kommer æresbevisningen når
han står på gravens rand, ikke før. At de to nu
levende æresmedlemmer så har været uforskammede
nok til ikke at stille træskoene, det er den
slags man ikke kan gardere sig imod.

Det gamle år sluttede stort set bedre end man
havde turdet håbe; vores juleafslutning var hyg
gelig og lidt pjattet som sædvanlig, og på det
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samfundsmæssige område kan man glæde sig over,
at landets borgmestre. hver fik en lønforhøjelse

.()på loqooo kroner pr år; denne undertrykte, hung
rende skare kan nu se frem til leverpostej på
margarineklodserne, i hvert fald engang imellem,
og Internationale's manende appel "Hejs dig, du
sultens slavehær" har mistet sin brod. Jo, vist
værner vi de små i samfundet; det er dansk demo
krati når det er bedst.

Men tiltag i den størrelsesorden tynger svært
på budgettet, og statskassen er mere end tom, vi
er økonomisk set frygteligt på EFen og må spare
på andre områder og finde nye indtægtskilder.
For eksempel har man hidtil kunnet få kæmpebabser
eller stritører gratis behandlet på hospitalerne,
men det går ikke mere; den slags henvises nu til
arbejdsformidlingen. Arbejdsløse har vi jo des
værre nok af, og de vil hellere end gerne have
noget at rive i. Og så er for resten EU kommet
os til undsætning ved tvangsindførelse afsåkald
te tilsætningsst~ffer i madvarerne; deteer ikke
nær så uhyggeligt som det lyder, idet princippet
hviler på et strengt videnskabeligt grundlag. Sy
stemet beror på en slags langtidsvirkning, som
først indtræder efter længere tids forløb. Sådan
at forstå, at indtil 60 års alderen kan ingen
virkning påvises, men derefter visner man lang
somt bort, og max-levealderen vil fremtidig være
højst 7o år, hvis man altså er meget robust og
heldig. Nutidens største problem er stadig vok
sende horder af forædte folkepensionister, som
ikke gør dagens gavn men bare kræver ind og tyn
ger stadig hårdere på vort dyrekøbte velfærdssam
fund. Dette vældige problem er nu løst, og vel at
mærke på miljømæssigt forsvarlig måde, så vi kan
se fremtiden i møde med fortrøstning. Den der Ma
Striktraktat er alligevel ikke så tosset.

Nu dages det, brødre. Godt Nytår.
Børge G.

x) nej, det var loo.ooo (hundredetusind), så
skulle der også kunne blive plads til en
hvidtøl.



Frederiksberg, d. 8. januar 1994.

Kære Søren Sørensen,

Det er rart at kunne skrive et positivt brev til DSUs kasserer, og i det ofte sure
kasserer-job er det sikkert også rart en gang imellem at modtage et sådant.

Selv om sagen nu er overstået for nogen tid siden, føler jeg, at jeg godt
vil takke dig for den behandling, Vanløse Skakklub har fået i sagen om
rejsetilskud.

I oktober måned 1992 stod det klart for os, at vi skulle spille divisions
turneringens første runde i Rønne. Vi har ikke været vant til at få rejsetilskud, og
jeg spurgte derfor, om vi kunne få rejsetilskud og hvor meget. Jeg fik svar 17.
oktober 1992: DSU dækker udgifterne til at rejse med færgen med køjepladser,
uanset hvilke udgifter klubberne rent faktisk har haft, og uanset hvordan man rent
faktisk er kommet derover.

Det tyggede vi lidt på og besluttede os til at tage med flyvebådene
lørdag, overnatte til søndag, og flyve hjem. Dette mente vi gav den bedste mulige
forberedelse til parti og arbejde dagen efter. Det kostede os 6.681 kr., og så var
det bare ærgerligt, at vi kun fik ca. halvdelen fra DSU. Troede vi.

Vores årvågne formand opdagede nemlig, at Frederiksberg havde fået
udbetalt ca. 6.000, der dækkede udgifterne til flybiletter. Og så skrev jeg et vredt
brev til dig om, hvorfor Frederiksberg var blevet forskelsbehandlet.

Svaret fulgte i form af en check på kr. 2.970, svarende til det beløb,
Frederiksberg havde fået mere end os. Du skrev: "Det var en fejl, at Frederiks
berg fik flybiletter refunderet, men da det nu er sket, synes også jeg at det er
rimeligt, at Vanløse får det samme beløb refunderet."

Vi havde frygtet, at svaret ville være: "Det var en fejl, og vi ser ingen
grund til at gentage den over for jer." Men blev glade, da vi så, at DSU også kan
vælge rimelige løsninger.

Tak for det.
Jeg kan til slut oplyse, at dette brev bliver bragt i Vanløse Skakklubs

medlemsblad Fribonden. Det er blandt andet derfor, jeg har skrevet ting, som du
egentlig godt vidste i forvejen.

Med venlig hilsen

Eivind Einersen



PROGRAM

Onsdag

søndag

Onsdag

2/2 19.30

6/2 12.00

9/2 19.30

Vinterturnering, 1. runae
Finalegrupper

1.hold, 3.division, 5.runde

Holdmatcher, samt udsatte
partier

Onsdag 23/2 19.30

Onsdag 16/2 19.30

Onsdag 16/3 19.30

søndag 27/2 12.00

Vinterturnering, 2. runde
Finalegrupper

Vinterturnering, 3. runde
Finalegrupper

1.hold, 3.division, 6.runde

Holdmatcher, samt udsatte
partier

HoldmØder, samt evt udsatte
partier

Vinterturnering, 4. runde
Finalegrupper

2/3 19.30

9/3 19.30

Onsdag

Onsdag

VINTERTURNERING: Afbud meldes til KJELL pa
telefon 42 - 57 22 86

Fribonden udgives af Vanløse Skakklub, som spiller
hver onsdag kl. 19.30 i lokalerne i Menighedshuset
Alekistevej 156 ved Vanløse Kirke.

Formand Knud Larsen, Lauritz sørensensvej 11, 3
2000 Kbh. F. (Ingen telefon!).

Kasserer Kjell Suadicani 42 57 22 86

Redaktion Lars Martin Pedersen 36 46 34 99
Ole Delfter 31 79 11 95

Klubbens giro 6 47 84 33


