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'April 1995

Onsdag den 24. Maj kl. 20.00 præcis afholdes i
klublokalet ordinær generalforsamling med fØl
gende dagsorden:

1. Protokollen fra sidste generalforsamling op
læses til efterretning.

2. Formanden aflægger beretning til godkendelse.
(Herunder sker præmieoverrækkelsen)

3. Kassereren aflægger det reviderede regnskab
til godkendelse, og forelægger budgettet for
det fØlgende år.

4. Indkomne forslag.

5. Valg.

6. Eventuelt.

Forslag der Ønskes behandlet på generalforsam
lingen, skal være formanden i hænde senest den
15 Maj.

Vel mødt! Bestyrelsen



Kollektiv off-day
1. holdet hjemme mod Køge, 6. runde

Vanløse l - Køge l 2 ½- 5 ½
Søren B. Petersen - Ole Jakobsen 0 - 1
Eivind Einersen - Brian Jørgensen 0 - 1
Gunnar West Hansen - Leif Jensen 0 - 1
Benny Petersen - Brian Elgaard 0 - 1
Morten M. Hansen - Finn Haargaard ½-½

Hans Nielsen - Erik Ovesen I - 0
Lars M. Pedersen - Torben Teimer 0 - 1
Jesper Asgaard - ? 1 - 0

På et eller andet tidspunkt i løbet
af en sæson har vi det med kollek
tivt at "gå ned". I år så det længe
ud til, at vi ville slippe for den
kollektive off-day. Indtil 6. runde.

Jeg var den første, der forsyn
dede mig. Jeg brugte lang tid på at
beregne et "smart" dronningoffer,
som ikke kunne modtages. Jeg ved
ikke rigtig, hvad jeg brugte den
megen tid på, for offeret kunne
gendrives på to måder, den ene
enkel og den anden lidt mere
kompliceret. Min modstander valg
te den komplicerede, der gav ma
teriel ligevægt i et slutspil, hvor
sort fik klar fordel i form af bedre
bevægelighed. Partiet sluttede med
en buk fra min side, men det frem -
skyndede blot det uundgåelige.

Søren forsyndede sig mod sin
egen positionssans. Ole Jakobsen
er IM og formodes at ville buse
derudaf, men det gjorde han ikke.
Det var et tamt spiloplæg, som

Søren let kunne udligne mod. Og
her var det så, at Søren udmærket
vidste, at ... e5 udlignede, men
undlod at spille det. "Fordi jeg
syntes, at det gav en kedelig stil
ling." Men Søren dog! Du er jo
god til at spille kedelige stillinger,
så du havde haft rigtig gode chan
cer efter ... e5. I stedet fik hvids
uambitiøse spil fornyet bid, mens
Sørens stilling langsomt gik fra
hinanden. Han sluttede med at
gentage mit nummer fra kampen
mod Tåstrup og glemme, at den
springer, der dækkede dronningen,
kunne slås, med officersgevinst.

Lars fumlede også noget i et
nogenlunde lige slutspil. Lars til
lod modstanderen at snuppe en
bonde, idet Lars forventede at
kunne vinde den tilbage. Men
tilbagetagelsen gik ikke helt så let,
som vor mand havde regnet med,
og så etablerede modstanderen en
irriterende fribonde i d-linjen.



Bonden var dog kun irriterende i
ganske kort tid, for så nåede den
til d7 og blev mere end irriterende.
Den kostede 2 officerer at standse.

Jesper havde mange gode ideer,
men mennesket lever ikke af ideer
alene. Der manglede noget brød (=
nogle bønder), men denslags be
kymrer ikke store ånder. Jesper fik
alligevel stablet et habilt angreb på
benene, og så måtte modstanderen
pludselig give det "ofrede" materi
ale tilbage for at undgå at blive
mat. Og så havde vi pludselig et
vundet slutspil i stedet for en ke
delig tabsstilling.

Morten afværgede et kongean
greb og begyndte så småt at få
godt spil omkring træk 30. Han
havde imidlertid brugt godt I time,
59 minutter og 30 sekunder på
disse 30 træk, så de sidste 10 m åt
te udføres med ca. 1/80 af tiden
pr. træk. Dette medførte, at Mor
tens fordel så ud til ikke blot at
forsvinde, men vendes. Det lykke
des dog Morten at redde sin konge
ved (med tårne og dronninger på
brættet og rigeligt med åbne lin
jer!) at flytte den fra g8-f8-e7-d7-
c7-c8, og da vingen blev hængen
de efter træk 40, tilbød modstan
deren remis.

Hans fik en bonde i hus til
gengæld for et kongeangreb, der
formentlig så mere farligt ud, end
det var. I hvert fald lykkedes det
Hans at få "fanget" modstanderens
Lb8, der ikke havde et eneste ik-
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ke-truet felt på diagonalen b8-h2
og derfor måtte acceptere at lade
sig afbytte. Herefter fulgte en posi
tionel brøler fra modstanderen, og
så begyndte det store bondegna
skeri.

Benny plejer at kunne redde sig
ud af tidnød. Men ikke denne
gang. Han havde ellers fået tilspil
let sig en gevinststilling med præ
cist spil, men i træk 40 så han
syner og ville lige dække sig mod
alle trusler i stedet for at tage stik
ket hjem. Det var den afgørende
fejl, for Bennys angreb mistede
dermed et tempo, og så var det
pludselig modstanderen, der havde
matangreb, hvilket kostede dron
ningen.

Gunnar kom hurtigt ud i et
dræbende slutspil. Dræbende i to
betydninger: dræbende kedeligt og
dræbende dødeligt, for Gunnar vil
jo aldrig acceptere en remis. Jeg
sagde meget tidligt i partiet, at det
ville gå galt, selvom det kun var
Gunnar, der kunne forsøge at spil
le på gevinst. Han overforsøgte at
finde en gevinst, og tabte sin b
bonde, hvorefter modstanderens b
bonde løb lige ned.

Vi ligger dog lunt' i svinget, og
nedrykning kan ikke komme på
tale. Men det er lidt ærgerligt, når
man så kommer hjem og læser i
avisen, at Tåstrup guddødemig
også tabte 5 ½ - 2 ½. Men det har
altså ingen betydning nu.

Eivind



Atter nederlag til 2.Holdet !

VANLØSE II - GLADSAXE I 3-5
Niels Edoo - Ove Ekebjerg Remis
Bendt Wiberg - Bo Vestergaard 0 - 1

Jørgen Hansen - Erik Poulsen 0-1

Leif Jensen - Egon Knudsen 1-0

Erik von Essen - Kim Sørensen 0-1

Asger Levinsen - Carl Åge Pedersen Remis
Knud Larsen - Ken Jørgensen 0-1

Niels Rendlev - Peter Sand (R) 1 - 0

For ikke at få nedrykningsspøgelset for tæt ind på livet efter afklapsningen i 5. runde var
kravet mindst uafgjort i 6. rundes hjemmekamp mod Gladsaxe.

Efter at have stået klart bedst - sandsynligvis til gevinst - var et dårligt træk fra Knud 's side
nok til, at han lynhurtigt blev løbet over ende af modstanderen. En rigtig dårlig start, som
snart skulle vise sig at tendere det katastrofale.

Uinspireret og modløs var holdlederen selv næste taber, da jeg helt unødvendigt tillod min
modstander at splitte mit kongeindiske forsvar fra hinanden i blot 23 træk.

Vonne tabte en vigtig bonde allerede i træk 12 (skakblindhed), og blev hurtigt tromlet ned af
gladsaxemanden. Efter blot 21/2 times kamp var vi bagud 0-3, og værre var det, at vi faktisk
stod i underkanten i flere af de resterende partier.

Leif tabte en bonde uden kompensation i midtspillet, men trods kongen placeret ubeskyttet på
f4 (Leif havde hvid) fik han fanget modstanderen i et matnet efter opfindsomt angrebsspil.

Edoo fik en rigtig dårlig stilling med sort mod stormester Ekebjerg, og da han overså en fiks
kombination og dermed tabte en centrumsbonde, var de fleste overbeviste om, at Ekebjerg
ville bringe sejren sikkert i hus, men•••..• det er ikke nogen tilfældighed, at Niels endnu ikke
har tabt i holdturneringen - han hader nemlig at tabe. En enkelt lille blottelse fra modstan
derens side var tilstrækkeligt til, at Edoo fik remis' en i hus via trækgentagelse. FLOT!

Asger har ligesom Edoo ikke tabt i indeværende sæson, men til gengæld heller ikke vundet,
og efter Vonnes overraskende nederlag er Asger et oplagt bud på årets remiskonge i Vanløse
Skakklub - en titel Vonne har haft i en længere årrække.
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Stillingen var nu 4-2 i Gladsaxe' s favør - så uafgjort var stadig inden for rækkevidde!?

Niller stod bedst efter tidskontrollen, og efter tårnafbytninger satte han ind med et konge
angreb, som modstanderen ikke magtede at dæmme op overfor. Efter et par smarte "for
dækte" officersofre (med bondegevinst) afviklede Niller fornuftigt til et oplagt vundet slutspil.
Med sejren bar Niller allerede inden sidste runde sikret sig topscorerværdigheden på 2.holdet
- ET STORT TILLYKKE FRA HOLDLEDEREN!!

Bendt spillede desværre forkert allerede i åbningen, og resten af partiet var en evig kamp for
at komme tilbage. At det var ved at lykkes viser nedenstående stilling efter hvids 34. træk:

Hvid: Bendt Wiberg, VS Il
Sort: Bo Vestergaard, Gladsaxe I
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Partiet fortsatte: 34. - , d4
35. Da4, nn skak
36. Kd2, Dxf4 skak
37. Kdl, Df3 skak
38. Kel, dxc3 og Bendt opgav!

Efter den katastrofale start må nederlaget på 3-5 betragtes som hæderligt. Hvad angår hol
dets muligheder for at blive i 1. række, er der sket det uheldige, at de 2 bundhold (Valby I
og AS 04 III) begge har vundet store sejre i de seneste runder, og tillige skal mødes indbyrdes
i den afsluttende 7. runde.

Stillingen i bunden af rækken er efter 6. runde:

Kampe Brædtpoint Matchpoint

4. Gladsaxe I 6 24 6

5. Skovlunde I 6 23 4

6. Vanløse Il 6 21 6

7.AS04ill 6 20 2

8. Valby I 6 20 2

Eftersom nr. 7 og 8 rykker ned, og nr. 6 skal spille om at undgå nedrykning skal vi i første
omgang krydse f"mgre for, at AS 04 og Valby spiller 4-4 - samtidig med vi minimum får 3
point mod Rødovre. Endvidere kan vi håbe på, at Skovlunde taber stort til Skakspilleren
(topholdet), hvorved vores chancer for at slutte på 5.pladsen er inden for rækkevidde. Dette
forudsætter dog, at vi opnår mindst 4-4 mod Rødovre.

Det er fand 'me uhyggeligt du!!

Jørgen G. Hansen



VI KOM"

AS 04 VI

SA.., OG SEJR.EDE

1 7- Vanløse III

Johnny Smidt - Jørgen Holst O - 1
Atli Lundmark - JØrgen Nielsen O - 1
Thomas SØby - Erik Johansen O - 1
Ib Larsen (R) - Kian Pedersen (H) ½ - ½
Ole Jørgensen - Erling Madsen ½ - ½
Erik Larsen (H) - Sten Bauers (R) O - 1
Thomas Lund - Kjell Suadicani O - 1
Flemming Johansen - Peder RaunsØ Jensen O - 1

Der kommer en dag i en hver mands liv, hvor han
får en ubeskrivelig trang til at bruge titler ef
ter en storsejr; såsom den romantiske: Robin Hood
(mig) og de tro fØlgesvende, eller den martyriske
(?): De kaldte os helte, for ikke at glemme den
kolde og barde: Terminator'ne. Dette gælder dog
ikke den traumatiske anden runde, hvor en titel
som: Lev og lad dØ, eller: Det tabte himmerige er
mere passende. I fjerde runde vandt Øbro IV kun
5 - 3 over AS04, derfor spørger jeg tit mig selv,
hvordan det kunne gå til at tabe med de der hæm
ningsløse cifre.

Jeg nåede lige at brokke mig over topbræddernes
manglende points, inden de i sand kamplyst, med
blottede tænder og rejste nakkehår, viste deres
kvaliteter med hensyn til skak og iod deres mod
standere sidde tilbage, hensunkne og fortabte i
stolene, ude af stand til at fatte hvad der fore
går. Sidste ar slog VS IV dette hold altså AS04
VI 5 1/2 - 2 1/2, og da det ikke kunne blive
8 - 0 denne gang, ma 7 - 1 betegnes som et godt
resultat.

Holst ofrede midlertidigt en bonde, men var for
færdelig lang tid om at tage den tilbage, men det
er nok teori. Partiet som en helhed var Øvle-bØv
le agtigt uden ideer eller gennemtænkte træk.
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Ikke desto mindre kommer Holst altid ud i nogle
drabelige og sindssyg spændende slutspil, som
Holst taber fordi midtspillet mange gange har
bragt ulemper og oversete gevinststillinger med
sig. Bare ikke denne gang, og slutspillet vises
hen mod enden af referatet. Holst fØrste point,
sæsonen må være reddet.

JØrgen Nielsens fØrste sejr blev bragt i hus ef
ter blØdt åbningsspil, og nogle udsigtslØse af
bytninger, der her mundede ud i at JØrgen fik en
ensom bonde. Jørgens modstander overså heldigvis
en gaffel, der ville tabe et tårn for en sprin
ger. Der blev skåret kraftigt ned i modstanderens
bondestand, og med kniven for struben tog mod
standeren skeen i den anden hånd, og JØrgen tog
hele bestikket med hjem.

Erik var med ~vid også blØd i åbningen, passivt
spil og træk, der kun førte til afbytninger pa
modstanderens præmisser. Da Sort endelig havde en
lille fordel og kunne vinde en bonde, udtænkte
han en, for ham, åbenbart genial matstilling, der
fØrte til at en lØber stod i slag. Erik tog selv
fØlgelig lØberen, og kort efter endnu en lØber da
modstanderen overså en bondegaffel, der truede
dronningen og naturligvis den omtalte løber. Her
gav Sort op.

Jeg var ikke blot blØd, men også dårlig i åbnin
gen. Men det er der jo ikke noget nyt i. Jeg
overser en banal kombination og taber en bonde.
Herefter lod jeg ham om at finde ideerne; det
tabte jeg yderligere to bØnder på. Langsomt kom
ideerne igen hos mig, og jeg vandt to bØnder
igen. Så byttede han damer, og jeg vandt endnu en
bonde. Stillingen var så remis, men da jeg til
bØd sagde han næ-nej du, med en overdrivelse i
stemmen, der ligeså godt kunne have sagt: "Hvad
fanden tager du mig for, jeg har tyk gevinststil
ling". Jeg måtte nærmest sidde og undskylde min
udtalelse og sagde, nå, det vil du ikke, med en
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overdrivelse i stemmen, åer ligeså godt kunne ha
ve sagt: "Jeg er ked af at jeg prøvede at luske
mig til et halvt point, selv om stillingen er re
mis". Lidt efter stemte han uret med en let vris
sen, men sagde ikke noget, så. jeg spurgte: "Re
mis?", underforstået: "Har du lyst til at tage
remis?" Det havde han.

Erling åbnede stærkt, og satte hurtigt modstande
ren under pres. Der var klasser til forskel i
skakforståelsen, og gennem et kongeangreb vandt
Erling en bonde. Kongeangrebet fladede desværre
ud, men Erling havde fordel, hvis han ikke lige
havde udfØrt et dårligt tarntræk, der tabte en
bonde, og skabte yderligere en ensom bonde i cen
trum. Uforståeligt tilbyder modstanderen remis,
som Erling med det samme modtog.

Sten var velvillig reserve, da Jens var optaget
andetsteds; han kom dog i silende regnvejr, for
at iagttage de sidste partier sent på aftenen.
Tilbage til Sten som efter partiet fortalte, at
han syntes han stod dårligt. Det mener jeg sørme
ikke. Sten udviklede glimrende, og beviste til
fulde en springers giftighed når det er bedst.
Dette vidste modstanderen intet om, og røg ind i
en gaffel efter at have taget en bonde. Herefter
blev der byttet af, og da der truede mat i en gav
AS04's holdleder op.

Kjell udnytter prompte små fejl. Partiet vises
senere.

Peder åbnede også blØdt, med ternpotab, og en in
effektiv stilling. Modstanderen gjorde et par
fejl, og Peder vandt et tårn for en løber. Der
kom også et par bØnder med ned i foret. En åben
stilling med masser af plads til Peders tårne;
det var guf, og ikke lang tid efter lavede mod
standeren endnu en fejl, og partiet var afgjort.
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Efter svingende spil ma jeg sige, at vi fik fuld
valuta for vores indsats. Nedrykningen er næsten
umulig, mens med henblik på oprykning er der reel
mulighed. AS04 blev sidste ar nummer tre i fjerde
række (Vanløse IV vandt suverænt rækken, gruppen)
og rykkede med op. III-holdet kæmper for den tre
djeplads, og så. håber vi at den placering giver
adgang til at rykke op. Vi har noget at vise Pos
ten I og vores hjemmebane, hvor vi kun har scoret
3 points, ( 18 points på udebane! 6 i snit!) så.
vi vil vinde, håber jeg.

Kian, en holdleder med oprykningsfantasier

IV Hold.et, 6 ::r-"1..1r1d..e

Onsdag den 1. marts havde vores 4. hold fornØje•
sen at modtage Hvidovre's 3. hold.

Vi havde hjemmebanefordel, og det var godt, fordi
der kom et afbud fra holdlederen umiddelbart før
kampens start. Heldigvis var Richard ledig denne
aften og kunne træde til.

Resultatet blev:

Vanløse IV

Richard Nielsen,R -
Finn G. Madsen
Bjørn Skovgaard
Niels Locher
Jan Ingvardsen
Hans Vestergå.rd
Bjørn Gemsøe
Nicolai Renstrøm

Hvidovre III

Benny Bengtsen
Christian Gysting
Dennis Sørensen
Steen Pedersen
Torben Henriksen
Helmuth Christensen
Simon Svalling (R)
Moztov Lerager (R)

3 - 5

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

Richard spillede en rolig sicilianer, der længe
så ud til at ende med remis, trods at Richard
havde initiativet. Sa blev der pludseligt ofret
og byttet af, og Richard trak det længste stra.

10



Finn havde alt under kontrol. Troede vi. I træk 5
fik han givet en l9berskak på f7, som kongen ikke
kunne slå. Og efter træk 20 var han en bonde og
en officer foran. Men så kom en dum overseelse,
der røg et par officerer, og det gik hurtigt ned
ad bakke.

BjØrn udviklede sig godt i de fØrste 15 træk, og
fik en lige stilling. Men så havde modstanderen
en lille fidus, der kostede en kvalitet og en
bonde. BjØrn kæmpede heroisk videre, og havde et
godt initiativ, da han overså en mat.

Niels spillede godt i lang tid. Men jeg har ikke
partiet, sa jeg kan desværre ikke kommentere det.
I slutfasen blev Niels overspillet, med tab til
fØlge.

Jan spillede et godt og fornuftigt parti, hvor
han stille og roligt vandt den ene bonde efter
den anden. På et tidspunkt var han 4 bØnder foran
Om det var koncentrationen der svigtede, ved jeg
ikke, men modstanderen havde en fælde, som Jan
desværre gik i, og blev mat.

Hans lagde forsigtigt ud, der blev byttet lidt af
men Hans endte med at have centrum. Så blev alt
et inferno af brikker i slag, men denne gang var
det os der var heldige. Modstanderen måtte give
sin dronning for en løber, og Hans hev efter
nogle træk sejren hjem.

BjØrn G. kom aldrig rigtigt ind i partiet, spil
lede for forsigtigt. Ganske langsomt fik modstan
deren overtaget, og det udnyttede han til fulde.

Nicolai korn ud for en Skandinavisk åbning, dvs.
1. e4, d5. Men han klarede det fint. Efter at
have givet en bonde for en mattrussel, vandt han
en kvallitet, og så gik det ellers derud ad. Men
vores mand var den smarteste, og kunne vinde
slutspillet.

Ole
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gjorde det igen!

Vi fik et point, dennegang ude mod Amager. Det
var nogle ældre og mere rutinerede spillere vi
var oppe imod, men der blev kæmpet godt. Resulta
tet for 6. runde blev:

Vanløse V - Amager IV 1 - 3

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

Casper Moser - Stefan Neumeyer
Matti N. Petersen - Kenneth Kristensen
Rasmus H. Langkilde, R - Martin Dahl
Sune Maribo - Bo FlØjbo,R

Casper spillede ellers godt, men glemte så "at
sidde på hænderne" og kom til at røre en springer
som desværre ikke have nogle gode felter at gå
til. Den måtte ofres, og derefter gik det hurtigt
ned ad bakke.

Matti spillede flot og solidt. Det tog lang tid,
og tilsidst tror jeg trætheden fik overtaget,
for pludseligt fik modstanderen initiativet og
kunne fØre partiet til gevinst. Men flot kæmpet.

Rasmus var med som reserve, det var hans første
holdkamp. Han spillede fint, tænkte sig om, og
stod længe meget godt. Desværre gik det galt til
sidst, men alligevel en meget flot debut.

Sune var som den første færdig med at spille, og
om ikke han fik modstanderen sat mat! Det var en
spændende kamp, hvor der blev givet og taget, men
Sune havde set et matangreb som også lykkedes.

Alt i alt var det en god kamp, der lover godt for
fremtiden. Men det bliver nemt lidt sent, når vi
skal helt til Amager og spille. Dette var anden
gang i denne sæson, tidligere mødte vi Vestamager

Ole
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Om løst og fast XV

I de forløbne to måneder har jeg fået adskil
lige beviser på, at Fribonden har mange flere læ
sere end jeg havde turdet håbe, og det er da kun
glædeligt. Ikke så få har endda opfordret mig
til at fortsætte mine skriverier, og i nogle til
fælde har disse opfordringer ligefrem haft form
af trusler om korporlig overlast, hvis jeg stop
per. Altså må jeg blive ved, for er der noget,
jeg har respekt for, så er det øretæver, og jeg
tør simpelthen ikke indstille min samfundsskade
lige virksomhed.

Jeg har ikke noget at brokke mig over med hen
syn til klubben, det hele går jo som det skal, og
det skylder vi bestyrelsen og alle andre aktive
kræfter tak for; lad os komme det i hu til gene
ralforsamlingen. Jeg vil dog give red.Lars ret i
hans bemærkning om vore små juniorer; det må kun
ne organiseres så de får rimeligt jævnbyrdig mod
stand, den ene nedsabling efter den anden kan ik
ke virke befordrende på interessen, det er fak
tisk en rigtig skidt behandling de får; det kan
vi måske også drøfte på generalforsamlingen.

Men inden vi når så langt, har vi passeret den
magiske dato 5.maj, 5o års dagen for det, som i
almindelighed kaldes befrielsen; tilbagevenden
til 'normale.' tilstande er nok en rigtigerebe
tegnelse, men det kan der skrives og tales op ad
vægge og ned ad stolper om, og det bliver der da
også. En dame skriver i et læserbrev, at det er
urimeligt at kalde dem helte, de gamle fyre som·
dengang lagde krop til og risikerede huller i
skindet, og det kan damen da nok have ret i; vi
ved jo alle at en· helt, det er en der spiller
fodbold og får det godt betalt. En anden dame
mener at de, som først og fremmest bør hædres
som helte, det er de gamle samarbejdspolitikere,
som nu næsten alle (heldigvis) er døde, som før
te landet frelst og uskadt gennem krigen, mens
de lod andre om at kæmpe og tværes ud, uden ud
gift for os danskere. En særlig hyldest post mor
tern fortjener statsminister Vilh.Buhl for hans
genistreg af 2.september 1942; hans fornavn bur
de være Janus, uden J. Fremhæves bør også Alsing
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Andersen for hans mesterværk af 2.september 1941;
her kan Judas Iskariot godt gå hjem og lægge sig.
- Og det var så bare et par af de mest fremtræ
dende af landets og nationens frelsere.

På selve natten til dagen vil en laserstråle
lyse fra Skagen til Syl~.og illuminere hele ræk
ken af nazibunkere, i taknemmelig ihukommelse af
det gode samarbejde damals. Hvad arrangementet el
lers skal symbolisere i retning af fred og samar
bejde er det ikke almindelige anstændige menne
sker givet at fatte.

Det kunne godt arrangeres på en betydelig mere
værdig måde, som også tog tilbørligt hensyn til
vort fædrelands politiske redningsmænd, Buhl, Al
sing A., Mussolini-tilbederen Ole Bjørn Kraft og
mange andre ligesindede. Man kunne opstille en
ubrudt række, fra Skagen og helt til Hamburg og
derfra østpå over til Berlin, en række af pæne,
små hundelorte, hver med et lille dannebrogsflag
på toppen, og hele arrangementet overvåget af en
æresvagt af hjemmeværnsmænd i gala, som så havde
noget fornuftigt at foretage sig så længe. - Men
det bliver nok ikke aktuelt, skønt det da ville
være et betagende syn.

Meget af det jeg har skrevet i anledning af
jubilæet vil være ukendt for dem, som ikke var
født dengang, og om yderligere So år vil nok alle
spor være sle~tet af Der var engang en krig, i
hvert fald i statsautoriseret dansk historieskriv
ning, og nu skal I heller ikke høre et ord mere
fra mig desangåendeu - Men for dem som savner et
historisk ståsted og overblik over årsagerne til
krigen og hvad deraf fulgte, kan jeg henvise til
følgende yderst interessante og sandfærdige lit
teratur: Nic.Blædel, Forbrydelse og Dumhed; Frit
Danmarks Hvidbog I-II; Jørgen Hæstrup, Hemmelig
Alliance I-II. - Men vær forberedt på, at det er
hård og svært fordøjelig kost, hav brækpose parat!
Til gengæld bliver I klogere på mangt og meget.

Børge G.
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Par t i e 1 t / p e r son 1 i g t r e f er a t fra HOLDAFSLUTNINGEN.
=============

En sjov,hyggelig aften,med dejlig mad og vin og øl

i passende mængder. Repræsentanter fra de enkelte hold

redegjorde saglig og vittigt for forløbet af holdtur

neringen.Helt fint,og man havde det omtåget og rart.

Barkhuus analyserede og roste Eivinds fremragende

måltid og alle istemte en overvældende hyldest-mumlen.

Hr. Knud havde i aftenens løb (også småløbende)

holdt os orienteret om juniorholdets situation,de spillede

i et lokale i nærheden.Og vi sad så og skakmumlede iblandt

vi spillede lidtlyn.

Sent på natten/tidligt på morgenen foreslog og

gennemtrumfede en åbenbart fatamorgana inficeret hr.Knud

en "SPANSKLYNSKAKGARROTTERING"(S.L.S.G.),der drev en sværm

af tilstedeværende til en hastig hjemrejse. De tilbage

blevne naive eller hårhudede gæster blev nu udsat for en

slags "skakuddrivelse". D.v.s., at man kom til at hade

spillet,fordi man gang på gang blev mishandlet af den

samme med blodskudte øjne forsynede modstander.

Denne benhårde og løsslupne liberalisme,den stærkes

ret,hvor kun de mest primitive skakregler gælder, førte

til,at en kreds af pladderhumanister samledes omkring

et projekt,der-en-gang-for-alle skulle stoppe og bort

vise hr. Knuds S. L. S. G ._-konstruktion. Gruppen formulerede

omgående følgende:

.................... )



p
Det dramatiske højdepunkt. ~ 9J ',t? ~
Hr. Knu~ kikser en elegant c:::::._~~
~fslutning. Men,slutspil erO' {ø.- _\
JO heller ikke hans livret.

....... ..... ~ -
-r I ( - TO[,'"

I

.",. 10C
k~....
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Tesen: "Foreslår hr.Knud på et hvilketsomhelst tidspunkt

S.L.S,G.,hensættes vedkommende i kælderlokalet med en

terapiorienteret beskæftigelse."

Præsenteret for dette beslutningsgrundlag,indvilgede

hr. Knud,ikke uden sit sædvanlige arrogante smil,i at

afprøve en sådan terapi.

Vor illustrator fanger her et glimt af hr.Knuds

situation under afviklingen af et terapilignende spil

imod en tidligere beskæftigelseskonsulent og gravervikar

fra Løgstør,kryds & bollemester i 1944 ..

Løgstørmanden har lige afleveret sit træk og

Hr.Knud har godt 10 minutter tilbage på uret.Imidlertid

finder han ikke det afgørende træk,før vingen falder!

KONKURRENCE:--·--·-·-----·-
Hvad er det hr. Knud ikke kan finde ud af?

Aflever dit svar (må ikke fylde mere end 4 ark

A 4) til redaktionen inden april deadline.

Blandt de indsendte løsninger,rigtige eller

forkerte,udtrækkes en vinder.Præmien er

en hyggelig aften i terapien med hr.Knud.

Bjørn Gemzøe.
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Somme:r- - EMT
i

v~~1øse Sk~kk1~b

Der vil i år blive arrangeret en koordineret tur
nering i Vanløse Skakklub. Turneringen vil blive
annonceret i maj-nummeret af Skakbladet, samt i
Vanløse Folkeblad (lokalavisen).

Turneringen bliver afviklet over 7 runder efter
Monradsystemet, med 2 timer til 40 træk og der
efter 45 min. plus opsparet til resten.

Oplysninger om præmier, tilmelding osv. fØlger i
et senere nummer af Fribonden, men se om ikke du
kan reservere fØlgende dage:

Fredag 28/7 kl. 18.30 - 24.00
LØrdag 29/7 kl. 12.00 - 17.30
søndag 30/7 kl. 12.00 - 17.30
Onsdag 2/8 kl. 18.30 - 24.00
Fredag 4/8 kl. 18.30 - 24.00
LØrdag 5/8 kl. 12.00 - 17.30
søndag 6/8 kl. 12.00 - 17.30

PS: Turneringen er røgfri, men hvis begge spille
re Ønsker det, kan rØgfyldt lokale stilles til
rådighed!

Bestyrelsen

I 1996 fylder klubben 65 år! Bestyrelsen har i
den anledning besluttet at der skal afholdes en
Jubilæumsturnering i 1996. Der vil komme meget
mere om dette sidenhen, men I kan godt kr{dte
skoene!

Bestyrelsen

18



K-Sk.a..k.

Som omtalt fØr i Fribonden klarede vores 1. divi
sions hold sig flot i kampen om Danmarksmester
skabet 1993, og blev nummer 2.

Nu er vort 3. divisionshold også færdige. De blev
næstsidst, men spillede også kun med 3 mand, da
en udmeldte sig af klubben. (Holdet blev nævnt i
Skakbladet nr.2, side 19).

På nuværende tidspunkt er vi godt igang med DM-94
holdet har afsluttet 14 af de 24 partier, og har
scoret 11 point.

Også DM-95 (1.division) er startet, men det er
lige sket, og der er endnu ingen resultater. Men
Morten spiller et spændende parti mod GM Curt
Hansen, som nok er værd at fØlge (ses i klubben).

Ole

Efter opfordring har bestyrelsen besluttet at op
trykke:

Tillæg til Jubilæumsskrift

Dette er ikke sket tidligere, fordi der har været
problemer med at overføre skriftet til nye PC'ere

Vi vil nu prøve at få lavet en slags fotokopier
gennem vores (FB's) trykker, Leif.
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PROGRAM

Onsdag 12/4 19.30 Arrangement

Onsdag 19/4 19.30 10.runde,Vinterturneringen~

Onsdag 26/4 19.30 11.runde,Vinterturneringen

Onsdag 3/5 19.30 Udsatte partier

Onsdag 10/5 19.30 Udsatte partier
SIDSTE FRIST

Onsdag 17/5 19.30 Lynmesterskabet 1995

Onsdag 24/5 20.00 GENERALFORSAMLING

Dea.d..lin.e:
Indlæg til næste nr. af Fribonden senest d.26/4.

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 11 95
Bogholder Alle 76 A, 3.tv.
2720 Vanløse

Klubbens giro 6 47 84 33

Klubbens tlf.nr. 31 74 41 0


