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Kære Fribonderæser! Vanløse. d.26/7-94

Mon ikke dette er sommerens varmeste dag? Det
synes vi ihvertfald. Håber I nyder det god~ vejr.

Det forgangne års Vinterturnering er nu
afsluttet. og de respektive gruppevinderes
oplevelse af denne er med i dette nummer.

Så er tiden inde til at tage fat på en ny sæson.
Bestyrelsen har lagt programmet for sæsonen, og
vi bringer det på bladets midtersider.

I vil finde invitationer til de første kommende
arrangementer i bladet. Husk at tilmelde jer på
listen som findes på klubbens opslagstavle.
Den første kommer her:

Invitation
VS-Open.
Onsdagene 31/8 og 7/9.
Tilmelding senest 24/8.
Åben for ALLE Vanløse-borgere!

Bestyrelsen

Varme sommerhilsner fra Redaktionen.



Vinterturneringens mesterklasse.

Finalerunden i mesterklassen fik i år en spændende
afslutning, hvor der måtte omkamp til for at
afgøre, hvem der blev klubmester. Undertegnede trak
sig sejrrigt ud af omkampen, og er dermed klub
mester 93/94. Dette er naturligvis med til at for
skønne mit indtryk af turneringen, men før jeg
giver mig til at beskrive spillet, kunne jeg godt
tænke mig at lufte en række kritikpunkter:

1. Hvordan kan
mester- og
leder?

2. Hvordan kan vinterturneringen afvikles uden en
turneringskomite?

3. Hvorfor melder flere af deltagerne kun afbud til
et bestyrelsesmedlem, og ikke til deres mod
stander?

Punkt 1 og 2 er bestyrelsen direkte ansvarlig for,
og det er både skuffende og for dårligt, at dette
ikke er i orden.
Punkt 3 er rettet til den del af deltagerne, der
har vanskeligt ved at huske at melde afbud til
deres modstander. Hvis man har flere udsatte
partier, melder man naturligvis afbud til alle, som
man kunne tænkes at skulle spille mod. Alt andet
forekommer mig at være urimeligt.

Tilbage til turneringen. Finalegruppe A havde 8
deltagere, og jævnbyrdigheden skulle vise sig at
blive stor. Slutstillingen blev:

1 2 3 4 5 6 7 8 ialt
1-2. Søren B. Petersen - 1 ½ ½ 1 1 ½ 1 5½

Benny Petersen 0 - 1 1 1 1 1 ½ 5½
3. Eivind Einersen ½ 0 - 1 ½ 1 ½ 1 4½
4. Gunnar W. Hansen ½ 0 0 - ½ 1 1 1 4
5. Niels Edoo 0 0 ½ ½ - 1 ? 1 3
6. Per L. Jacobsen 0 0 0 0 0 - 1 1 2
7. Jesper Asgaard ½ 0 ½ 0 ? 0 - ½ 1½
8. Lars·M. Pedersen 0 ½ 0 0 0 0 ½ - 1
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vinterturneringen afvikles uden at
kandidatklassen har en turnerings-



under
Per).

når

Undertegnede spillede bedre end de tidligere år.
Jeg er blevet bedre i komplicerede stillinger, og
så spiller jeg hurtigere end tidligere. Dette er
vigtigt, nu hvor hængepartier er afskaffet.
Benny har spillet meget stærkt i år. I den ind
ledende runde afgav han kun ½ point, og kunne med
en smule held have sikret sig "skabet".
De sidste mange års klubmester, Eivind, var helt
ude af form. Normalt er Eivind den spiller i VS,
der er bedst til variantberegning, men i år lavede
han flere banale fejl.

· Gunnar er farlig for enhver, incl. sig selvl Fanta
sien og optimismen fejlede som sædvanlig ingenting,
men mod visse af gruppens spillere kommer Gunnars
finesser til kort.
Niels var den ene af gruppens debutanter, og han
gjorde en nydelig entre. Partiet mod Lars var et
godt eksempel herpå. Mit indtryk af Niels er, at
han med yderligere træning snart vil kunne blande
sig i topstriden.
Den anden debutant, Per, leverede en lidt ujævn
præstation. Per blev flere gange taget på sengen i
åbningen, hvorefter han måtte kæmpe med ryggen mod
muren i resten af partiet. Lidt åbningsteori ville
måske hjælpe?!
Jespers spil svingede mellem udmærket (mod
tegnede og Eivind) og rædselsfuldt (mod
Jesper er bedre end slutstillingen fortæller -
han altså undlader at sætte brikker i slag.
Lars havnede nederst. Spillet fungerede ellers pænt

· et langt stykke hen ad vejen, men hvad nytter det,
når man sætter dronningen i slag (mod undertegnede)
eller ikke kan afgøre et klart vundet bondeslutspil
(mod Benny)?

I det følgende vil jeg vise 3 partier. Det første
er fra finalerunden, og er det bedste, som både
Eivind og jeg spillede.
Eivind Einersen - SBP
1. c4 e6 2. g3 d5 3. Lg2 Sf6 4. b31? Faktisk en
overseelse. Eivind havde glemt 4 ... dxc41? Indled
ning til hårrejsende komplikationer. Jeg regnede
med at vinde en bonde, men har ikke set langt nok,
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5. bxc4 bd4 6. Da4+ Ld7 7. Db3 Dxal En yderst usæd
vanlig stilling. 8. Lxb7 Lc6 9. Lxa8 Lxa8 10. Dxb8+
Kd7 11. Sf3 Lxf3 12. exf3 Hertil har det været mere
eller mindre forceret siden sorts 5. træk. Nu skal
sort spille meget præcist for at holde balancen.
Efter en lang tænkepause fandt jeg en smart for
svarsplan. 12 ... Dxa21 Pointen kommer i træk 14.
13. Db5+ 13. Sc3 Da5 med planen 14 ... Db6, og sort
står fint. 13 ... Kc8 14. Sc3 a6I 15. Dc6 15 Sxa2
axb5 16. cxb5 Kb? fulgt af Kb6xb5, hvorefter sort
har mindst lige spil. 15 ... DaS 16. o-o Db6 17. Da8+
Kd7 18. La3 Dc6 Med udligning. 19. Dxc6+ Kxc6 20.
Lxf8 Txf8 21. Tal Kc51? Bygger egentlig på en banal
overseelse, men trækket er alligevel godt nok. Et
træk som 21 ... Ta8 var mere fornuftigt (men ikke
bedre). 22. Txa6 Hovsa! På det planlagte 22 ... Kxc4
følger 23. Tc6+ Kd3 24. Txc7 Kxd2 25. Sb5 med
planen Sd6 og hvid fordel. Sort kan dog spille
bedre: 22 ... Td8 23. Ta7 Kb6 24. Ta2 KcS2S. Ta7 Kb6
26. Ta2 og remis.

Omkampen mod Benny blev spillet de 2 onsdage efter
generalforsamlingen. Jeg fik æren af at spille hvid
i første parti:
SBP - Benny Petersen
1. e4 Dette træk er jeg begyndt at spille igen. Det
er ikke så dårligt, som jeg tidligere har hævdet.
1 ... e6 2. d4 d5 3. Sd2 I finalerunden spillede jeg
her 3. es. 3 ... Sf6 4. es Sd7 5. Ld3 es 6. c3 Sc6 7.
Se2 Le??! Det mere almindelige 7 ... f6 er bedre.
Partifortsættelsen tyder på, at sort er i færd med
at gennemføre en for langsom plan. 8. o-o b6 9. Sf3
cxd4 10. cxd4 Sb4 11. Lbl La6 Sort har fået gjort
sin dårlige løber god, men det har kostet dyrt.
Hans udvikling er elendig. 12. Tel Tc8 13. Sc3 o-o
Herefter er den hvide stilling nærmest forceret
vundet. Men hvad skulle sort spille? 14. a3 Sc6 15.
Dc2 g6 16. Lh6 Te8 17. Dd21 Dronningen skal til f4,
hvor den står optimalt. 17 ... sas 18. Df4 Lf8 Da jeg
spillede 14. a3 havde jeg her regnet med 19, Sd2
(dækker en masse felter) fulgt af Te3-h3. Dette er
en fornuftig plan, men hvid har endnu stærkere: 19.
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Stillingen efter
20 ... f6?l

Sg5! Te7! Benny tænkte længe her. Det logisk ud
seende 19 ... De7 taber til 20. Sxh71 Kxh7 21. Lg51
f6 22. exf6 og nu enten 22 ..• Dd6 23. Dh4+ Kg8 24.
Lxg6 eller 22 ... Of7 23. Te3 med planen Th3 og Dh4,
hvorefter sort ikke på en fornuftig måde kan dække
h8. 20. Dh4 f6?! (Se
diagram) Det bedste 8
forsvar var nok 20 ..•
Lxh6! 21. Dxh6 Sf8 22. ,
Te3 Tec71 23. Sxh71
(23. Th3?! f51 med

- uklart spil) 23 ... Sxh7
24. Th3 Dg5 25. Dxh7+ s
Kf8 26. Lc2. Hvid har

· her vundet en bonde, og •
har stadig et udmærket
angreb efter 27. Tf3. 3

Men sort lever stadig.
21. exf6 Sxf6 22. Sxe6 2

Lxh6 23. Dxf6 De8 24.
La2 Lg7 25. Df3 Lc4
26. Lxc4 dxc4 27. dS?!
Hvid har indtil videre
spillet udmærket, men i
begyndende tidnød
finder jeg ikke det
bedste. Det logisk udseende 27. DdS med planen 28.
Te3 vinder let. 27 ... Sb3 28. Tadl Sd4! Dette træk
havde jeg overset. Hvid står dog stadig til ge
vinst. 29. Dg4 Sxe6 30. dxe6??? Ufatteligt ringe

· spillet! Efter 30. Txe6 Txe6 31. dxe6 Tc6 32. Tel
vinder hvid stadig. Nu får sort derimod en lille
fordel. 30 ... Tc6 Hovsa. 31. Sd5 Texe6 32. Txe6 Txe6
33. Se3 bS 34. De2 Lh6 35. Tel Td6 36. Kfl De4
Benny tilbød remis. Sort står lidt bedre, men med
den korte betænkningstid er gevinstforsøg risi
kable. Jeg betænkte mig ikke længe, så modtog jeg.

Jeg vil tilstå, at jeg var ærgerlig over ikke at
vinde dette parti. Til gengæld var jeg ikke uheldig
i det 2. parti, hvor Benny lavede en tåbelig fejl.
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Benny Petersen - SBP
1. d4 d5 2. c4 Dette har Benny aldrig spillet mod
mig før, måske af frygt for at løbe ind i modtaget
dronninggambit (2 ... dxc4). For at undgå eventuelle
forberedelser valgte jeg 2 ... e6 3. e3 Sf6 4. Sc3
Le7 5. Sf3 o-o 6. Dc2 c5 7. dxc5 Sc6 7 ... Lxc5 er
naturligvis udmærket, men jeg var bange for at
forfladige stillingen. 8. a3 Lxc5 9. cxd5 9. b41?
9 •.. exd5 9 ... SxdSl? 10. Le2 Lg4 11. o-o Tc8 12. Tdl
Ld6 13. Dd2 13. Sxd5? Sxd5 14. Txd5 Sb41 med sort
fordel. 13 ... De71 Bedre end de kedelige forsvars-,
træk 13 ... Se7 og 13 ... Le6. 14. Sxd5?! Efter 14. h3
Le6 står hvid mikroskopisk bedre. Nu er stillingen
sandsynligvis helt lige. 14 ... SxdS 15. Dxd5 Tfd8.
16. Dc4? En grov fejl. Efter 16. Db3! ses 17. e4
klarer hvid frisag, f.eks. 17 ... Le6 18. Da4 Lc4 19.
Lxc4 Txc4 20. Db3 Txe4 med lige spil. 16 ... SeS 17.
De4? Bedre, men ikke godt, var 17. Da4 Lxf3 18.
Lxf3 Sxf3+ 19. gxf3 Dg5+ 20. Kfl Lxh2. 17 ... Sxf3+
18. gxf3 Dxe4 19. fxe4 Lxe2 20. opgivet!

Dermed var omkampen om "skabet" afgjort, og jeg kan
nu for første gang smykke mig med titlen klub
mester.

Søren BP

Vinterturneringens Kandidatklasse

Efter en mildest talt ringe indsats i kvalifika
tionsturneringen, var jeg indstillet på en mere
målrettet indsats i kandidatklassen. Målet blev
nået, utroligt nok, for indsatsen var ikke den
bedste. Men hva' pokker, lidt heldig har man vel
lov at være. Havde jeg været lidt kvik, ville jeg
nok kunne forudse at Jens Windeleff ville spille
hans elskede (og hans træners mindre yndede) BOG
(Blackmar-Oiemer Gambit). Ikke mindst fordi han
netop havde vist et parti i Fribonden. Men, m~n.
men, jeg lader overraskelserne komme til mig.
Her kommer så partiet, spillet i 2.runde, med JW
som hvid:
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.L__9~ d 5 2 .'. ...eA.!3 ( chock, jeg skul le a 11 erede til
at tænke nu) 2 - '·· dxe.4 3.- _.Sc3., ..Sf6 4 · f3? (han
tilbyder en bonde, hvorfor ikke tage den og vinde
slutspillet?, al tsa ) 4 -.., exf3 5 D.xf3, .. e.6
6._~f4 (dette kunne jeg have forudset hvis jeg
havde tænkt over JW's indlæg (jan.nr.), hvor han
skriver at Ld6 nu skulle være teori. Jeg syntes
ikke jeg vil le bytte min gode løber af) 6.. ·...... -, .....c.6.
7. 0-0-0, Sd5 8 .Se4, Sxf4 (så slap vi af med
løberen alligevel) 9~_0xf4~_Sd~ (har i set hullet
på d6? Gør ikke noget, vi har en bonde) 10. Sf3,
Le? 11. h4 (angrebet sættes ind ) 11. -, Sf6
T2_.__gj - c:-~--: 0 g f Or stærkes ) J...?._.: ......~ ..1. $~.~.4.: ::::::1r:········15;;:;·e·4 .. 1. ..
Dd5 14. Df4, Dxa2 (hovsa, vi havde en bonde, nu
har vi to. Planen fra træk 4 går jo helt godt)
15. Se5, Tf8 J.§.: S:.~.1.. Ld7 J.7. Sxd!. (så slap vi
at med den dårlige løber) 17 -.., K.xd} 1.8 .· L92..,.
a5 (en bonde med fremdrift) 19. Le4, a4 20. Td2,
a3 2 1 . bx a 3 , D x a 3 2 2 . K c 2 , ......{fcf6············z":f:·······6"e 3 , T a i+····-·······
24. Kd3, Txd2+ 25. Kxd2, Ta8 26. Tb1, Kc7
Xl...:. .. 95? (et angreb, men for sent) ?..T.: :::: L P..~..?..!.
28. Kd3, Ta2 29 D.f3., Dc2+ og .hv.id opgav. Der
er mat i et par træk.

Det var måske heldigt at jeg mødte Bendt Wiberg
i første runde, inden han bed rigtigt fra sig og
tog 6 pinde i træk. Nu måtte der korrektion til,
og den faldt ud til min fordel. Her er det sam
lede resultat:

Ole Delfter

1 2 3 4 5 6 7 8 Ialt
1 : Jens Windeleff ' 0 ½ 0 0 ~ 0 1 2
2: Ole Delfter ! 1 ½ 1 1 1 ½ 6 1
3: Jørgen Nielsen ½ ! 1 1 1 0 ½ 4 3
4: Asger Levinsen 1 ½ ! .I,: 1 0 ½ 3½:.

5: Jørgen Holst 1 0 0 ! 1 0 ½ 3
6: Jan Juhl Nielsen½ 0 0 0 ' 0 ½ 1
7 : Bendt Wiberg 1 0 1 1 1 ! 1 6 2
8: Erik von Essen 0 ½ ½ ½ ½ ½ 1M 2½
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Vinterturneringens Almenklasse Gruppe A

Sikke dog en turnering for mit vedkornende. Selv i
mine vildeste fantasier havde jeg kun drømt om at
nå 3½ point, og nu sidder jeg p~ en af de der
lyserøde skyer, og kan skrive 6½ point. Groteskt!
Hvorfor det? Joh, jævnligt bliver jeg nedspillet
af: Erik, Erling, Kjell og John, og jeg har da
også på fornemmelsen, at nogle slet ikke vil
rykke op. Andre spiller primært for velspillede
og finesserige partier, modsat jeg som spiller
for pointet, og stikker så det flotte et vist
sted op.
Gruppesejren er i grunden dybt ufortjent. Erik
kunne sagtens have vundet, hvis det ikke lige var
fordi han fik medlidenhed med mig, og modtog
remis. Kjell og John kiksede med det kombinato
riske, og Jeg hev to heldige point hjem der.
Peder lukkede mig ind i pa,tiet, og det skal man
jo ikke. Finn L. vandt jeg over uden kamp. Sådan
gik det til, at jeg på den forunde,ligste måde
fik 6½ point, og rykker op.
Erik havde også en god turnering, med sikkert og
roligt spil, der langsomt kvæler modstanderne, og
det va, da også ligeved og næsten. Han gav mig
aldrig fred, og de, va, spænding om det samlede
resultat lige til det sidste, modsat hvad resul
tatet ellers kunne tyde på, og han tabte først,
da hverken 1.pladsen eller hans egen 2.plads kun
ne trues mere.
Erling leverede også flotte præstationer, men
kunne ikke klare de to øverste, og hurtigt, meget
hurtigt endda, røg ned med nakken til Peder. Det
så ellers godt ud i starten, hvor Erling lagde
med 3 af 3, og egentlig var den eneste, der
senere hen i turneringen kunne true Erik og mig.
Mod enden gik det dog galt, og han scorede kun 1
af 4. Jeg kan godt forstå hvis Erling er dybt
deprimeret, og ligger og sparker sig i søvn hver
aften, men ok, så gik det jo bedre i holdturne
ringen, selvom det nok er en ringe trøst. Det
blev til en delt tredieplads sammen med Kjell,
der startede langsomt, for så mod enden at brage
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den af. Kjell blev dog aldrig rigtig farlig mht.
oprykning, dertil var der for mange afbud, og det
ses at præstationerne meget afhang af, om kasse
reren var træt eller ej. Personligt var jeg så
heldig at møde ham, da han var træt, for ellers
er· han en uhyre stærk modstander.
John's resultater ser jo meget stabile ud, tab
til toppen, gevinster i bunden (remis mod Kjell
er (nok) givet på forhånd), men John er bedre.
Det ses efterhånden på præstationerne, hvor
koncentrationen mange gange svigter. Jeg tror det
skyldes de mange k-skak partier og alt det fod
bold, som John spiller og overværer. John er
bedre, men kommer desværre ikke gående til
alting.
Peder kan ikke være helt tilfreds med sin place
ring, for på trods af at han har gjort det godt
mod både Erik og Erling, har spillet været alt
for ustabilt, også set i forhold til hans place-

ring på 3.holdet. Favoritdræberværdigheden til
falder Peder for fine resultater mod toppen.
Finn har efter min mening skuffet meget. Han var
sammen med Kjell og Erik mine favoritter. Men
enten har modstanden været utrolig stærk, eller
er det lysten det har været galt med? Nu må vi
håbe at humøret vender tilbage, så Finn igen kan
udgøre en større trussel i finalegrupperne, end
hvad årets resultater har vist.
Peter har heller ikke fået nok ud af anstrengel
serne. Han har god kontrol over åbningerne, men
slår på en eller anden måde ikke rigtigt igennem,
og har svært ved at afgøre et parti. Ambitionerne
er nok heller ikke så høje, men ellers kan man jo
prøve at forbedre resultatet næste år. Man lærer
jo af sine fejltagelser.
Jeg har så mange gange tabt til Erling. Derfor
vælger jeg at vise partiet, hvor jeg var hvid, og
jo også fik lidt hævn:

Hvid: Kian Pedersen Sort: Erling Madsen

1. e4, e6 2. Sc3, d5 3. exd5, exd5 4. d4, Lf5
5. Ld3 , L9~·····6·.··· Lf4.,. c.6 J.. - S.f3, .. f.6 _.?: De?+,. De?
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Q..: .. 9.:.9::9" P>.<~.?... 19.: $.>.<~?., ....$d!. ..JJ ..~ .?9?L .. 0.:9:9.
12. Sf5, Sb6 13. The1 (hvid har mest initiativ,og .s.ort' h·ar···,::;◊k···et· ;,;i.ndre udvikl i ngsprob 1 em, og
det gør det ikke bedre ved at sp i 11 e:) 1.3 .. ·-., .Te8
(som kun forøger min dom i nans.) .14,. .T:,e.8.,. Lxe.8
15. Tel, Ld7 (Kd7 er måske en smule bedre)
f6··~···sci6+·;· .. ··l~·xd6 17. Lxd6, Kd8 (hvad ska ·1 sort·;;;p·::fr·,·e .....i'o·r ·a·{· ·~,~·d·g·å ....ta·b·et .. af·to bønder? Hoved--
sagen er, at hverken Erling eller Jeg har set
det, så vi spiller ufortrødent videre, derfor
spørgsmålstegnene.) 18. Sh4?, Sc8? (jeg skal
trues væk, før jeg ser det.) .1-9.. · .......L f8., ... Sge7
.?..9.: ~..>.<.9.? (nu giver min udvikling kasse.) ?.9..:.:.. ,.T9.?...
ZJ Lxf.6..... · .. r.f.8 ........22......Lxe7... , .....Sxe7 (23 .Lxh7, Th8 så det
går ikke.) (Hvorfor ikke, så spil ler du jo bare
24.Txe7! efterfulgt af Sg6, Red.) 23 ...... Sf3,.h.6
24 Kd 2., .. Lg4 25 Le.2., Sg6__._.26. .- h3 ,. L.xf3 2J.Lxf3
Sh.4 .. 2.8.... Te3.,. Sf.5 29 ..Td.3., ... Sh4 (Erling pr·øver at
spille på trækgentagelse.) 30~_Kc3 (så må jeg jo
leve med dobbeltbonden, hvis han tager Lf3.)
30 ..... -, ... Kc7.. ... 3.. 1.. .-.... Te3,..Kd6 ... .3.2 .._.Lg4 (Jeg begynder
at få kol~sved, og spiller dårligt. Erling kan
stille og roligt slå på g2, men jeg er heldig, og
blev nærmest lykkelig, da Erling spiller ... )
32 .. -., .. Sf5? .. 33.. Lxf5 (det tog ikke lang tid.)
33. -, Txf5 (resten er barnemad.) 34. f3, c535·~ "d·x·c·s: ·txc5 36. Kd3, Tf7 3 7. Te·b·:···hs·· . 38. Ke3
T.f.?. . '.?~.i...9..4. ,. h~94......4.Q : .h..>.:'.9.4,... .<?P.95.-✓-.~.t .:..
Nu rykker jeg så op i Kandidatklassen, og der
skal jeg nok blive pillet ned.

Kian Pedersen

·1 2 3 4 5 6 7 8 lalt.
Kian Pedersen l~I 1 1 ·1 1 1 ·1 i.?. 6½

2 John Thomassen ~I 1 ½ ·1 0 ·1 0 3½
3 Peter Parsbæk 0 III~ 0 0 0 1 0 1
4 Kje1·1 Suadicani 0 ½ !i i.z 0 1 1 4
5 Finn Lykke 0 0 I mm 0 0 0 I L.t
6 Erl ·ing Madsen 0 ·1 I ·1 ·1

111111
0 0 4 3

7 Peder Raunsø 0 0 0 0 1 1 !' ½ 2½
fl Erik J. .Johansen ½ ·1 ·1 0 ·1 I llil~ 5 2
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Vinterturneringens Almenklasse, Gruppe B

I almenklassens indledende runder vandt jeg føl
gende miniatureparti 6/10-93 i 3. runde over Chr.
t<ahr:
~-- e~,_ -~_f ~. ·- 2 . e5, Sd 5 . }: ....~4., .f..2. (nyhed) 4.- . b_d3
S_<;6 (taber str·aks, men der- er ikke noget egent-
1 igt godt her.) .5.: ..P.h?~., 9~ 9.. : L.-.:<_g_~.~ (hvorfor-
dog ikke s 1 å med Damen, red.) 6 - ..... opg ·i vet..

få uger efter forlod han V.S. af en bagdør, og
ingen har sidenhen hørt noget til ham. Derfor fik
jeg ikke så meget ud af gevinsten i forrunden, og
da jeg herudover spillede en del tvivlsomme par
tier, måtte jeg se mig henvist til finalegruppe
B. Det blev heller ikke noget triumftog, men jeg
vandt da gruppen. Det sjoveste var nu nok følgen
de remis.
2. runde~ udsat til 20/4-94.
Hvid: SB Sort: Jesper Holm
1. e4, e6 2. d4, d5 3. e5, c5 4. Le3, Sc6
~.. '. _c 3-. :(~..r:·:::·:::::r;:::::.$f.:~:;:::::·:~:~:si:4.··.::::::x:;:·::·::::c.~:tj:4.:;::::::Ig.~it.::::::::-::?: ;:::::.~.~..?.!.
Sf5 9. 0-0, Le7 10. Sa3, a6 1'1. Sc2, 0-0
·12 ~ ·od·2··. ····r ~·Er········rr:······cejf: ····s·;:;·e3····· f4··:······o-·x··e·3·:····+-s··········

_1? .: ~_xf..!5- 8.P.: ! b:-.:f§ J9.. : T.9..9. .J..i... ?..~.!. (hurra, nu kan
jeg anbringe hesten på e5 og centrere med f4.
A 1 t s a uden at tænke over sorts svar:) ..:!?..: .?.~.5-.t.
$f~ (jamen, Sf5 y~c jo byttet af!! Det er vist
det, der hedder reinkarnation. Det dæmrede, at
sprælleri med Df4 ikke duede. Nå, noget vil jeg
altså ha' for krikken.) l~_: ....Qc:1.?.1 .. b.~.t3...? .... 1.~.- ..P..:-::..1:>?..1.
De? 20. Dxa6, Ta8 21. Dd3, Txa2 22. Tb1, Tb8
23-.--sb4·:···-.fa·a~f ··"z4·:·····:g·3:····c55······25·:··.··"o+-"3·:···cxei··<her=
med overlader sort initiativet på e-linien til
hvid.) 26. Dxe2, Dd6 (nej, det er ikke nok.)
t..7. Tfe~,-:···· L°f6 ···xs·:· bxe6+, Dxe6 29. Txe6. Tb5
3 o. -rd ·1-: ···1(f·1······3·T: Tc6··cwi"t1.v··p·å·n·;;·e··even·1:·yr·:······J o-
vi st. Men-·i····{e;inesierierne ved vi jo, det skal eri
de godt.) _3.J.:....:-::1..?~].. }?....'. .. T_<:;L ~~.?. (fy for en S ...
Efter 33.Td7,Ke6 er det nat med tårnet. Altså -
find et modsp i 1 med mu 1 i gheder i . ) 33 ....Txe7.+._..K><e7
34. Sxd5+, Txd5. Hermed falder sorts gevinst.
34.-,Ke6 (men ikke til d-linien!) bør holde,



hvorefter sort har et helt tarn for 3 bønd~r. Vi
i::å os vist begge to blinde på 35.S.cl+, som netop
her er uden kraft.
Efter 35.Txd5 havde hvid nu 3 bønder for løberen,
og selvom c3 blev erobret, kunne vi med god sam
vittighed slutte fred efter træk 47.

Sten Baueri;

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 !alt
1: Børge Gyldholm !I ½ o o 1 1 1 1 4½
2: .Ie sp er- Holm ·1!~½01 11 ., 5
3: Sten Bauers 1 ~ 1 ½ 1 1 1 6
4: Arve Bøge Nielsen 1 ,□, 111 1·,)

5: Axel Barkhuus 1 0 ½ ! ½ 1 1 5
6: Nicolai Renstrøm 0 00 '!ij½11 3
?: Niels Locher 0 0 0 · iø. 1 1 1 3½
8: Bo Højfeldt o o o o I o o 0
9: Richard Levine o o o o o 1 i o I

1 0: Kai Erenbjerg o o o o o o o 1 0

Vinterturneringen 1994-95 starter den 21. septem
ber. Der spilles i 12-mandsgrupper. Tilmelding
skal ske ·inden 14. september.

Bestyrelsen

Viceklubmester Benny Petersen holder foredrag og
spiller simultan mod klubbens medlemmer. Dette
sker d. 17. august kl. 19.30.

GRATIS ADGANG!
Bestyre ·1 sen

·1 2



Program for Vanløse Skakklub 94-95

Ons 17/8 19/30 Foredrag og simultan ved vice
klubmester Benny Petersen.
Gratis adgang!

Ons 24/8 19.30 fribonden fylder 50 år!
Specialarrangement

Lør 27/8 10.00 Skakkens dag ved
Vanløse Station

Ons 31/8 19.30 VS-Open. runde 1-3

S~pt~■nb E!llr-

Ons 7/9 19.30 VS-Open. runde 4-6, præmie-
uddeling.

Ons 14/9 19.30 Hyggeaften - inden
vinterturneringen begynder

Ons 21/9 19.30 1 . runde vinterturneringen

Ons 28/9 ·19. 30 2. runde vinterturneringen

Ons 5/10 ·19. 30 Udsatte partier

Ons 12/10 19.30 3. runde vinterturneringen

Ons 19/10 ·19. 30 4. runde vinterturneringen

Ons 26/10 19.30 Udsatte partier

"'1 3



Ons 2/11 19.30 Træningsmatcher-
1-hold mod 2-hold
3-hold mod 4-hold
Juniorholdet mod simultanspiller

Søn 6/11 12.00 t+hol d . 3. division
ude mod Dianalund

Ons 9/11 19.30 1. runde i KSUs holdturnering

Ons 16/11 19.30 5. runde vinterturneringen

Søn 20/11 12.00 1-hold, 3 division
hjemme mod Roskilde II

Ons 23/11 19.30 2. runde i KSUs holdturnering

Ons 30/11 19.30 Holdmøder (husk afbud skal
meldes)

Ons 6/12 19.30 Arrangement med international
spiller. Entre.

Søn 11/12 12.00 1-hold, 3. division
hjemme mod Kalundborg

Ons 14/12 19.30 3. runde i KSUs holdturnering

Ons 21/12 20.00 Juleafslutning
formandens halvårlige beretning

Ons 28/12 19.30 Nytårsturnering



J c3II r-. 1....1 c::1 r-

Ons 4/1 19.30 Udsatte partier.
Ons ·1 I/ 1 19.30 6. runde vinterturneringen

Søn 15/1 12.00 1 . hold, 3. division
ude mod Tåstrup

Ons 18/ 1 19.30 4. runde i KSUs holdturnering

Ons 25/"I ·19. 30 Holdmøder (afbud skal meldes)

Ons 1/2 19.30 Udsatte partier

Søn 5/2 12. 00 1-hold, 3. division
ude mod Hedehusene

Ons 8/2 19.30 5. r-unde i KSUs holdturnering

Ons 15/2 19.30 7. runde vinterturneringen

Ons 22/2 19.30 8. runde vinterturneringen

~~;øn 26/2 12.00 1-hold, 3. division
hjemme mod Køge



Hc:11 r- ·t ::s.

Ons '1/3 19.30 6. runde i KSUs holdturnering

Ons 8/3 19.30 Holdmøder (afbud skal meldes)

Ons 15/3 19.30 Udsatte partier

Søn 19/3 ·12. 00 l+h o l d , 3. division
hjemme mod Slagelse

Ons 22/3 19.30 7. runde ·i KSUs holdturnering
24.00 HOLDAFSLUTNING

Ons 29.3 19.30 9. runde vinterturneringen

Apr--'i,

Ons 5/4 19.30 Udsatte partier

Ons 12/4 .19. 30 Arrangement

Ons 19/4 19.30 1 0 . runde vinterturneringen

Ons 26/4 19.30 1 1 . runde vinterturneringen

Ma....J

Ons 3/5 19.30 Udsatte partier

Ons 10/5 19.30 Udsatte par-tier, sidste frist

Ons 17/5 19.30 Lynmesterskabet

Ons 24/5 20.00 GENERALFORSAMLING
med præmieuddeling

... 6



1 junior~fdelingen har vi i det meste af sæsonen
beskæftiget os med bronze- og sølvspringeren.
F.eks. denne opgave bronzespringeren skulle
drengene løse ... kan du?

Hvid trækker og vinder!

Juniorklubmesterskabet blev som det kan ses vun-
det af Casper. Han vandt det afgørende parti modMatti.

1 2 3 4 5 6 Ialt Nr.
1 : Sune

~~
0 0 0 ½ 0 ½

2: Magnus

' 0 0 1 ½ 2½ 3
3 : Matti 1 i' 0 1 1 4 2
4: Casper 1 1

~
1 1 5 1

5: Silas ½ 0 0 ! ½ 1
6: Bo 1 ½ 0 0 I 2

Vi kan desværre ikke bringe et parti, da der ikke
var noteringspligt. (Det hæmmer drengene på nu
værende tidspunkt).

Juniorleder Knud



v1~t-~t~~~~~1~g~~ 93-94
1

~~t1~g

Som det maske er bekendt. går jeg for tiden og
sysler med et turneringslederkursus. Blandt de
ting man skal kunne. er ratingberegning. For at
få lidt øvelse har jeg prøvet at rate resultater
ne fra den afsluttede Vinterturnering. Jeg har
medtaget b!de de indledende- og finalegrupperne.
Som udgangspunkt har jeg benyttet de ratingtal
der kan ses i Fribondens Juninummer.

Her er så hvordledes en revideret styrkeliste
vil se ud (dem med ... har ikke deltaget):

Nr Før Efter

·1 2232 -8 2224 Søren B. Petersen
2 2202 -7 2195 Eivind Einersen
3 2 181 · -19 2 1 6 2 Gunnar West Hansen
4 2147 2147 Hans i'-lielsen
5 20 '17 72 2089 Benny Petersen
6 2058 2058 Steen Schousboe
7 2027 2027 Leif Jensen
8 2036 -51 1985 Mcwten M. Hansen
9 202 ·1 -46 1975 Ole Oelfter

1 0 ·1961 -25 1936 Lars Martin ~edersen
1 1 1927 2 1929 Jesper Asgaard
1 2 1900 23 1923 Bendt Wiberg
13 1904 1904 Knud Larsen
'14 1823 70 1893 Per Lykke Jacobsen
15 1891 18 9 ·1 Stefan Aalekjær Hansen
1 6 1838 -12 1826 Jørgen H. G. Hansen
'17 1943 -·149 ·1794 Er f k von Essen
18 1707 81 1788 Niels Edoo
19 1750 1750 Eigil Pontoppidan
20 1732 1732 Niels Møller Rendlev
2 ·1 1700 1700 Søren Juul Sør-ensen
22 1685 1685 Bo Blangstrup
23 '1675 -·15 ·1660 Jørgen Holst
24 1400 249 1649 Kian Pedersen
25 1698 -64 1634 Erik J. Johansen
26 1709 --83 1626 Jan Juhl Nielsen
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27 1533 86 1 6 ·1 9 Jørgen Niel:::,en
2& 1609 '1609 Finn G. Mads1:?n
/9 1605 1605 Assbj ør-n S,et t:.1~·t•.·

30 1 4 1 8 172 1590 As9er Levi ns1=)1·1

31 1581 I 58 ·1 Johnny An d er s eri
32 1517 20 1537 Er'ling 11adsen
;:., ...) 1612 -77 1535 Sten Ba1"1er~,-'.J
34 1342 1 i' 6 151 8 Jens Windeleff
35 1268 218 ·1486 KJe ·1 l Suadicani
36 1429 34 1463 John Thornassen
37 1600 -140 ·1460 Peder Raunsø Jensen
35 1325 97 1422 Axel Barkhuus
39 1406 1406 Kurt Andersen
40 1301 7 '::) 1380 Jesper Holm
4 ·1 '1400 -3 ·1 1369 Arve Bøge Nielsen
42 n7e -9 1369 Finn Lykke Nielsen
43 1500 -140 '1360 Peter Parsbæk
44 1238 97 1335 Børge Gy l dhol rn
45 1327 1327 Bjørn Skov q å r d
46 1300 -13 1287 Ni e ··1 s Loc her-
47 ·1250 1250 Poul Sørensen
48 1 2 ~; 0 1250 Niels G. Carlsen
49 ·1250 1250 A. Clausen-frederiksen
50 1 19 2 43 1235 Henrik R. Pedersen
51 1250 ·-1 8 1232 Nicolai Renstt-øm
52 1050 158 1208 Casper Moser
53 I 300 -·17'I 1129 Kai Erenbjerg
54 1190 -72 1 1 1 8 Richard Lavine
55 1050 68 ·1 ·11 8 Matti Nellemann Petersen
56 1050 0 1050 Magnus Glinvad Rasch
57 1050 -22 1028 Bo P ·il gaard
58 11 90 -169 1021 Bo HøJfeldt
59 1050 -50 1000 Silas Frausing
60 1050 -50 1000 Sune Maribo

Ole Delfter

.G,ønncz Hjerm
-udcogindc

PETER BANGSVEJ 267
2500 VALBY
TLF. 31 71 0303
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Om løst og fast X

Når nærværende ~ribonde læses, er vi nok alle
rede inde i august måned, og sommeren går på
hæld. Normalt har sommeren altid været skaksløv
hedens højsæson, set fra klubbens synspunkt, men
sådan er det ikke mere, der sker hele tiden noget.
Fremmødet har gennemgående været helt godt, og
ind imellem er kampen om klubmesterskabet blevet
afgjort til fordel for Søren B.P., som samtidig
har gjort sig stærkt gældende i årets Copenhagen
Open. - Til lykke, Søren, og et trefoldigt Leve!

Den planlagte pokalturnering måtte desværre op
gives på grund af fodbold. Tour de France og fod
bold er den store dille for tiden, og det kan ik
ke engang udtrykkes sådan, at hvad man ikke har i
hovedet må man have i benene, for der er jo ikke
tale om aktiv medvirken, folk sidder bare og glor
sig fuldstændig skeløjede og tanketomme på det
åndssvage TV og fatter ikke stort andet end sport.
Hvis man kunne tænke sig, at Kasparov og Karpov
i spidsen for 25 stormestre skulle hænges på Håd
huspladsen, ville det ikke vække nær så stor op
sigt i befolkningen som når Preben Elkjær slår
en prut, sådan ligger det med dansk åndsliv på
lidt højere plan. Ak ja.

Dansk Skak Union og llridgeforbundet har i læn
gere tid forhandlet med Dansk Idræts Forbund om
optagelse, hvad der til sidst nærmes~ kun var en
formalitet, men så slog DIF pludselig kontra med
henvisning til "~drættens sjæl", og den såkaldte
tankesport kunne absolut ikke anerkendes som vær
dig makker i det gode selskab. - Ved I hvad idræt
tens sjæl er, kære venner? - Det skal jeg fortælle
jer, det er penge, penge, PENGE! - Det drejer sig
om tipsmillionerne, som DIF mener bør tilfalde
dem alene, d.v.s først og fremmest fodbold, og
det kan vi desværre ikke gøre noget ved, men det
er mit inderlige ønske, at de må kvæles i deres
forbandede fodbold, Amen!

Det usle mammon har alt for stor magt, men det
er der vist nogen der har fundet ud af før mig.
Jeg har lige hørt om en ung familie i trediverne,
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hvis elendige levevilkår er typiske for vort så
kaldte velfærdssamfund. Familien har to børn, et
hus der er lidt for lille, kun to biler, diverse
lån på ialt cirka en million, og en samlet måned
lig indtægt på enoghalvtreds tusind kroner. Når
skat, afdrag på lån og alle andre faste udgifter
er betalt, har familien tilbage til mad, tøj og
fornøjelser otte tusind kroner om måneden; det
har stået i Politiken som er talsmand for samfun
dets stedbørn; tænk at nogen har det så ondt i
Danmark i nittenhundredefireoghalvfems! - Ganske
vist er jeg en luset folkepensionist, som til sta
dighed slæber EFen i vandskorpen, men jeg har lo
vet mig selv, at kommer der en dag en fattig mil
lmonær og tigger ved min dør, skal han få en fem
ogtyveøre, om jeg så selv skal give afkald på min
daglige kattemads i sådan et tilfælde må man
være solidarisk.

Men tilbage til vores egen lille hønsegård.
Sæsonen står for døren, første punkt på dagsor
denen bliver vel Skakkens Dag og umiddelbart der
efter Vanløse Open. Så skal der mobiliseres, så
vi er klar til holdturnering og vinterturnering
og hvad der ellers kan ske ind imellem, og der vil
være fuld beskæftigelse til hen på foråret, som
skrevet står et eller andet sted. Vort største
problem bliver nok pladsforholdene, folk står i
kø for at blive medlemmer, og vi har ikke plads
til flere, og dog •••• Vi har jo ifølge regnskabet
en hel del usolide kunder der betragter klubkon
tingent som en uting, kunne man ikke i tillempet
form anvende princippet om naturlig afgang? -
Det er bare et forslag, men alligevel: Vogt jert

Børge G

Som det fremgår af Gyldholms indlæg, har Søren
klaret det rigtigt flot i Copenhagen Open. Vi har
allerede modtaget Sørens beretning herfra. På
grund af pladsmangel må vi desværre udskyde denne
til næste nummer af FB.

Redaktionen



BLIND-SIMULTAN-SKAK!
Sommeropvisning ved Jacob Øst Hansen

Formand Knud var også i år mand for et originalt indslag i sommer
grandprixturneringen : en simultan 6. juli med Jacob Øst Hansen,
der spillede blindt.
Jacob har ikke spillet skak på topplan et par år, han er derfor ikke
længere registreret med den rating 2450 som han havde da han
valgte lærergerningen . Jacob fortalte om sin vej til blindskakken :
han havde prøvet at spille i toget med en ven, fandt ud af at han
også kunne spille to partier blindt på een gang, og sådan gik det
videre. En seance på 20 partier gik uden problemer, men da han
engang slog en 24-partiers rekord med 25 partier, hvoraf han vandt
de 19 (!), sov han ikke et sekund om natten, men spillede videre, og
de næste dage var han også groggy. Interessant at der hos sådant et
talent også registreres hvor grænserne går.!

Jacob havde ikke spillet blindt siden 1986, og havde derfor bedt om
at vi begrænsede simultanen til 5 partier, ellers ville de! måske rable
for ham. Det akcepterede vi selvfølgelig, han satte sig med ryggen
til os alle , og Knud trak for Jacob på de fem brædter som blev :

J .Iergen Holst, 2. Per Lykke, 3.Niels Locher + Kjell Suadicani,
4. Jens Windeleff, 5. Eivind E. + Jesper Asgaard + Søren B.P.

Jacob fik så omhyggeligt noteret navnene , idet disse var hans
eneste hukommelsesstøtte, og derefter gik han igang skiftevis med
sort og hvid. En sjælden gang måue Jacob stille nogle
kontrolspørgsmål , f.eks. står der en springer på Dora 7? osv. , han
spurgte vist ialt kun 5-6 gange. Når Knud havde været forbi et
brædt og oplyst hvad der blev trukket, hørte man ganske få sekunder
efter fra Jacob : 11

... og jeg spiller : ... 11
• Den sætning hørte vi nogle

gange den aften, og den sidder i mit øre endnu !

Efter en time måtte Knud meddele, at Per Lykke havde opgivet, han
var tavs og så ret medtaget ud ! Dernæst faldt Niels Locher og
Kjell, og lidt før kl. 23 lignede Jørgen Holst et fodboldhold på vej
hjem fra USA. Men så hørte man fra Jacobs hjørne at han måtte
opgive på femtebrædtet. 11 Jeg kan ikke finde ud af det" kom det fra
Jacobs dunkle hjørne, og man havde helt medlidenhed med ham.
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Undertegnede fik lejlighed til at spille Blackmar-Diemer gambit mod
Jacob, og det blev et dramatisk parti, hvor jeg fik Jacob helt i knæ.
Men netop som jeg skulle til den regulære aflivning, fejlede jeg, og
Jacob viste i suveræn stil tilslut hvorledes man usentimentalt
behandler en mand som snubler, som i judo bygger man videre på
de kræfter modstanderen har sat i sving :

1. d4 d5 2.e4 c6 "' nå, det må være Blackmar-Diemer, jeg spitter
noget tamt" , var Jacobs kommentar. 3. Le3 dxe4 , - ja den er svær
den fristelse, selvom man har besluttet sig til noget andet, - 4.Sc3
Sf6 5.f3 exf3 6. Dxf3 Lg4 7 .Dfl e6 8. Sge2 Lf5 dette træk har

jeg aldrig set før, mon han her, hvor han endnu ikke var varmet helt
op i blindspil troede at løberen var truet af Se2? - 9. 0-0-0 Le7
10. h3 Sbd7 11. g4 Lg6 12. Sf4 Sb6 13.Tgl!? - jeg spiller
normalt ikke sådan, jeg har dårlige erfaringer med tempotab med
tårntræk i forbindelse med 'bondelaviner '; trækket skyldes at
Morten var kommet forbi og mere end antydede, at Tg1 var sagen
i denne stilling. - Sbd4 14. Scxd5 Sxd5 15. Sxd5 Dxd5 16.
Kbl a5 17. Ld3 a4 18. h4 a3 19. b3 Da5 20. Lxg6 hxg6
21. Tgfl Tf8 22. c4!? b5 23. c5 _ Td8 24. Dg2 Td5 25. g5
Kd7 26. Ld2 Da& 27. Tf4 Ld8 28. Tdfi Ke8 29. De4! - et
rigtigt tilfredsstillende træk i centrum! - Dc8 , - og hvordan
kommer man så videre ?



30. Dxg6 !(!) - Jacobs fascinerende kommentar var" Av, det ser
ikke godt ud". Dronningen kan ikke tages uden tab : 30. - fxg6?
31. TxT+ Kd7 32. Tlt7+ Le7 med gevinst af dronning+ løber+
senere centrumsbønderne for tårnet. 30. - Dd7 31. Dxg7 Lc7 32.
Te4 Txc5? - et desperat træk med Jacobs bemærkning, " nu må
der vist til at ske noget" Men med det rigtige modtræk 33. Lb4!
med ekstratruslen på f8 er sort helt færdig, og Jacob indrømmede
efter partiet, at var det blevet spillet, havde han nok opgivet. Per
Lykke fandt efter partiet at 33. g6 også fører til gevinst. Men jeg
fandt det dårligste træk, som jeg troede var smart : 33. Txe6? Dxe6
34. Lb4(?) - jamen det var jo så lige et træk for sent! - De4+ 35.
Kai Le5! - det er virkelig godt set med lukkede Øjne - 36. Dxf8+ -
- andet er der ikke at gøre - Kxf8 37. Lxc5+ Ke8 38. Tdl - på
dxe følger en afslutning svarende til den der nu fulgte : - Dc2 39.
Tbl Dc3 + opgivet.
Jacob Øst Hansens samlede score blev dermed efter 8 års pause 4-1.

Med til beretningen hører, at Morten også kan spille blindskak, og
efter Jacobs præstation følte sig kaldet til at udfordre Dr. Holst til
et lynparti - blindt. Dvs. doktoren måtte se, men han så alligevel for
lidt, og Morten vandt slutspillet, der kom ud af det ingen for sine 5
minutter. Forbløffende!

JensW.

Fribonden fylder 50 ar i ar. Dette fejres den
24. august kl. 19.30 med et specialarrangement.

Vel mødt!
Bestyrelsen
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PUNKTUM • FINALE ! !

Som bekendt er der 2 store tilløbsstykker i VS: Juleafslutningen og
generalforsamlingen.
Jeg ser det som en demokrats pligt at deltage i GF.
Jeg er ærkedemokrat og deltog som en selvfølge også i år.
Det havde jeg bagefter mange grunde til at fortryde.
Det har igennem mange år vundet hævd i VS. at man slår sig en
smule løs og laver lidt skæg. Det gør, at GF i klubben ikke som alle
andre steder, er røvkedelig, hvorfor stort set ingen gider dukke op.
Faktisk har vi en deltagerprocent på ca. 40. Det er meget højt. Det
kunne være et sundhedstegn. Efter de sidste 2 års GF ved jeg ikke
rigtigt. om det er tilfældet. For her er det, efter min mening gået galt.
Helt galt.
Forsamlingen har ikke selvjustits nok til at holde sig selv i ørerne,
når det er ved at gå galt.
Det har udviklet sig til en ren farce.
Det har været god skik, at man gerne fra tid til anden under afvikling
af GF har måtte regredere til børnehavestadiet. Helt fint med det.
Men når man ikke i relevante situationer kan trække sig selv op ved
kravetøjet som salige Baron von Munchhausen, men derimod
foretrækker at regredere yderligere til et vuggestuestadium, og det
til en vuggestue for debile børn, så er jeg stået af. Helt af. I kan så
mene, at der er min opgave som dirigent at holde styr på tropperne
og standse det.
Men man må huske, at VS faktisk ikke har nogle regler, dirigenten
kan holde sig til i sådanne tilfælde. Det er naturligvis en stor
udfordring for ham. Jeg har prøvet det i en årrække. Det har oftest
været morsomt. Men ikke de sidste 2 år. Bestemt ikke. Jeg har ikke
ville bremse udskejelserne hårdt. Jeg er af den opfattelse, at GF er
medlemmernes chance for at sige deres mening helt og
uforbeholdent. Næsten alle andre steder er det kun et par enkelte
pip, der tillades fra forsamlingen. Derudover sørger dirigenten for, at



bestyrelsen styrker sig selv og dens egne mål.
Det skal ikke ske i VS.
Men det kræver, at VS enten har et ordentligt lovsæt + relevante
procedure-regler+ en forretningsorden (og det er en enormt stor
opgave at udforme).
Eller at forsamlingen tager sig selv i kraven og rent faktisk søger at
være konstruktive, når det kræves.
Det har I sgu ikke gjort de sidste 2 år.
Det har kun været en hyppen egne, dårlige kartofler.
Ingen, eller rettere alt for få, har prøvet at tage et overblik og være
konstruktive.
Det har kun været en gang narcissistisk selvtilfredsstillelse. En
gang: Se mig. Er jeg ikke dejlig.
Det er alt, alt for ringe.
Der var så mange snotdumme indlæg, at det gør helt ondt at tænke
på. Da vi kunne afslutte GF i år, var jeg dødtræt. Helt færdig.
Og jeg vidste med mig selv, at der ikke var sket nogetsomhelst, der
kunne gavne klubben på kortere eller længere sigt.
Jeg var led og ked af det hele i VS.
Netop da kommer et af klubbens højt estimerede medlemmer hen til
mig og siger: "Det er sgu den værste gang gylle, jeg har været med
til i den tid, jeg her været medlem".
Jeg gav ham udelt ret Jeg har heller ikke oplevet noget så tåbeligt i
de 33 år, jeg har været medlem at diverse foreninger og klubber.
Men ikke nok med det. Senere på ugen møder jeg 2 andre
medlemmer, der ligeledes havde syntes, at det havde været
rædselsfuldt. Jeg står således ikke alene med mit synspunkt.
Nu kan man mene. at det hele kan være nogenlunde ligegyldigt
Det er noget, der kun sker en gang om året. Så skidt, pyt!
Sådan ser jeg ikke på det. Jeg ser det som et symptom på noget
langt værre. Nemlig at vi sidder på hver vores lille ø og ikke gider
gøre et forsøg på at nå hinanden. En:" Jeg er sgu ligeglad. Bare jeg
får lov til at få mit selvforelsket skidt ud, så er det helt i orden".
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Det gælder naturligvis ikke for alle. Men det gælder for alt. alt for
mange.
Jeg tror, at det på kort sigt vil betyder masseflugt fra klubben. Er jeg
for pessimistisk? Ja, måske. Jeg håber, at vi endnu kan rette
tingene op. Men det skal ske nu. Og ikke om et halvt eller helt år.
Den opslemning af ligegyldighed, som jeg ser den, er farlig for VS.
Dødsensfarlig.
Det er den samme stemning, jeg oplever, de få gange, jeg har tid til
at komme. Eller overskud. For jeg synes, det er anstrengende at
komme.
Jeg ved endnu ikke, hvilke konsekvenser jeg skal tage af det hele.
Jeg kunne bare melde mig ud. Så var det slut. Men det er ikke let at
sige stop efter 26 år i VS. Gammel kærlighed ruster som bekendt
ikke. Men det kan blive for anstrengende.
Skal jeg blot blive væk i en årrække og fra sidelinjen stå og se, hvad
der sker?
Skal jeg undlade at komme til generalforsamlingen fremover?
Gider jeg betale kontingent som aktiv for sådan noget skidt?
Måske, måske ikke.
Men nu er jeg en besindig mand, der gerne sover på tingene i
mange nætter, før jeg træffer så drastiske beslutninger.
Jeg vil i de næste mange måneder tage dem op ån efter en.
Men en ting ved jeg allerede nu. Jeg tager i det allermindste denne
konsekvens: )
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P•f~OGRAM

Onsdag 17/8 19.30

Onsdag 24/8 19.30

Lørdag 27/8 10.00

Onsdag 31/8 19.30

Onsdag 7/9 19.30

Onsdag 14/9 19.30

Foredrag og simultan
af viceklubmester
Benny Petersen.

fribonden fylder 50 år!
Specialarrangement.

Skakkens dag. holdes ved
Vanløse Station.

VS-Open, runde 1-3.

VS-Open, runde 4-6 og
præmieuddeling.

Hyggeaften- inden VT-start

O~ad,1n~:
Indlæg til n~ste nr. af fribonden senest d. 24/8.

fribonden udgives af Vanløse Skakklub. som spil
ler hver onsdag kl. 19.30 i lokalerne i Menig
hedshuset 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
Toftegårds Alle 27, 4.tv.
2500 Valby

Ole Delfter 38 79 1 1 95
Bogholder Alle 76 A, 3.tv.
2720 Vanløse

Klubbens giro 6 47 84 33


