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STATUS

HOLDTURNERINGEN 94/95

I denne sæson har VS deltaget med 5 hold i KSU1s
holdturnering. Turneringen er nu færdig, og det
er tid at gøre status:

1. Holdet: Holdet blev nummer 2 i en svag be
sat 3.division. Holdleder Eivind
spar oprykning i næste sæson.

'

2. Holdet: Et ½-point blev skæbnesvangert, og
holdet må nu ned i 2.række. Skuf
fende. Oprykning næste år må være
et must!

3. Holdet: Ak, ak, ak, igen var marginalerne ,
imod os. Bare et enkelt point mere,
og holdet var rykket op i 2.række.
Men næste ar ...

4. Holdet: Satte alt, alt for mange stillinger
over styr i de afgørende faser. Der
skal bl.a. trænes meget mere slut
spil. Sidsteplads, og nedrykning
til 4.række.

5. Holdet: Der er stor fremgang at spore hos
juniorerne. Arets høst blev pa 5
individuelle- og 1 matchpoint. Til
tider var holdet klart overmatchet.

Alt i alt en sæson på det jævne.
Redaktionen



Vi reddede 2. pladsen
1. holdet "hjemme" mod Slagelse, 7. runde

Vanløse 1 - Slagelse i 5 - 3
Søren B. Petersen - Bjarne Møller 0 - I
Eivind Einersen - Lars Jørgensen 1 - 0
Gunnar West Hansen - Per Nielsen 1 - 0
Benny Petersen - Gert Jørgensen I - 0
Morten M. Hansen - Søren D. Larsen 0 - 1
Hans Nielsen - Villy Lindskov 1 - 0
Lars M. Pedersen - Kjell Lindhardt 1 - 0
Jesper Asgaard - Henning Pedersen 0 - 1

Vores chance for oprykning var lig
nul inden sidste runde. En af de to
forudsætninger var, at vi skulle
vinde 8 - 0. Da der samtidig ikke
var nogen risiko for nedrykning,
kunne vi spille frigjort. Og det så
ud til at give en hel masse points,
indtil der blev spildt et par unød
vendige, men ligegyldige, points.

Gunnar tog imod et bondeoffer,
hvor modstanderen da også kun
fik ganske lidt kompensation.
Modstanderen troede imidlertid, at
der var rigeligt med spil for bon
den og startede et optimistisk ang
reb. Modstanderen havde bare
glemt at tage sin baglinje i ed, og
så røg der en kvalitet, og angrebet
ebbede samtidig ud. Resten af
partiet (eller: hele partiet?) var kat
tens leg med musen.

Gunnar har vist fornuftigt spil
undervejs, men han har smidt alt,
alt for mange points væk. Han
burde kunne lære sig, at slutspil nu
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en gang ikke skal spilles på sam
me måde som midtspil. Så ville
han måske kunne undgå sine man
ge slutspilsfadæser.

Hans fik hurtigt vist, at han
havde mere fornemmelse for Nim
zo-indisk end modstanderen. Kort
efter åbningen var alt sorts spil
forsvundet, og Hans kunne snart
efter indkassere to bønder. Se!
om Hans gav den ene bonde tilba
ge ret hurtigt, var fordelen dog ko
lossal, og Hans kunne derfor uden
de mange sværdslag få nedlagt sin
modstander.

Hans har sæsonen igennem
spillet fornuftigt, især i betragtning
af, at han kun· spiller skak 7 gange
om året. Men hvis han spillede
noget mere, ville han få nogle
flere points.

Jeg fik foræret en bonde i et
ellers kedeligt remisslutspil. Min
modstander forsøgte at påvise, at
han havde kompensation for bon- 1



detabet og forsogte at sætte mig
mat. Men derved fik han depla
ceret sine brikker, og endnu en
bonde gik tabt. Kort efter lod han
sin vinge falde.

Jeg har lavet for mange brølere
i år. Taktisk er jeg blevet rusten af
ikke at have spillet turneringsskak
siden jubilæum sturneringen.

Benny fik ikke megen mod
stand. Efter en fiks vending i midt
spillet havde Benny en knusende
stilling, og det var kun et spørgs
mål om tid, for al modstand var
nytteløs. Modstanderen forsøgte at
løbe fra regningen og spille kon
gen over på den anden fløj, men
der stod den næsten endnu dårli
gere; og Benny kunne snuppe et
par officerer, inden modstanderen
tog sig sammen til at opgive.

Benny lober dermed som for
ventet med topscorerværdigheden.
Benny har som den eneste spillet
stabilt og godt i alle partierne, hele
partiet. Det er ganske enkelt for
klaringen på, hvorfor vi andre ikke
har været i nærheden af topsco
reren. Konsekvensen af vore an
dres fejl og dårlige spil kunne
være at rykke Benny op til et bed
re bræt, selvom jeg nok mest hæl
der til den nuværende placering af
de 4 første. Husk, at Søren sidste
år scorede 6 ½ af 7 i modsætning
til i års ½ af 5.

Søren var dagens første synder.
Mod en håbløst uambitiøs mand
fik Søren med tålmodigt spil vre-
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det en fordel ud af stillingen. Det
så ud til at vinde, men fordelen
var formentlig kun optisk og stil
lingen remis. Søren nægtede at tro
på, at stillingen kunne være remis,
og så havde modstanderen plud
selig snydt Søren for hele pointet.

Søren har fået forfærdelige
resultater ud af sit spil. Turen til
Østen har sat for store spor i hans
spil. Det kan kun tre ting gøre
godt igen: spil, spil og atter spil!

Lars spillede Volga- / Benko
gam bit uden gambit, for modstan
deren satte straks en bonde i sla
gelse. Med lige mange bønder er
stillingen naturligvis bedst for sort,
og da Lars havde afværget mod
standerens forste spæde forsog på
at komme til angreb, tippede initi
ativet over. · Lars fik angreb og
udnyttede det til at vinde materiale
og dermed partiet.

Bortset fra et par bøffer under
vejs har Lars spillet pænt. Han
svinger dog stadig kolossalt i sit
spil, så det altid er lidt for spæn
dende at spille på hold med ham.

Morten mødte den eneste vel
spillende Slagelse-mand. Det vir
kede som om, Morten spillede
fornuftige træk med sort i sicili
ansk, men alligevel fik hvid for
hindret alt modspil samtidig med,
at han selv gik til angreb. Morten
kunne ikke stille noget op mod
angrebet og måtte kapitulere efter
tidskontrollen.

Morten har egentlig skuffet lidt.



Han er placeret ganske langt nede
i rækken og burde derfor kunne
posi'e sine modstandere ud af ba
nen. I flere partier har det imid
lertid været det modsatte billede,
som fortegner sig på nethinden.

Jesper var den anden synder.
På baggrund af de andre holds
resultater blev det efter tidskon
trollen klart, at et helt point i det
sidste parti stensikkert ville give os
2. pladsen i gruppen. Jesper havde
da også spillet ganske fornuftigt
og havde i tidnøden narret en kva
litet fra modstanderen. Men plud
selig lå der et pres på hans
skuldre, og det (eller almindelig
forsigtighed) fik ham til at standse
sit ellers lovende offensive spil og
gå over til at dække sig. Dermed
fik modstanderen stablet et angreb
på benene, hvorefter Jesper blev
forvirret og med en buk tabte et
tårn.

Jesper har generelt spillet ret
uam bitiøst og har tilladt sine mod
standere for meget. Man må huske
på, at Jesper i øjeblikket ser ud til
at have en chance for at blande sig
i kampen om klubmesterskabet, og
at han derfor burde sætte sig til
brættet med forventningen om at
ville vinde i 25 træk. Men han er
fighter af natur og kan åbenbart
bedst lide at skulle kæmpe hele
partiet med ryggen mod muren.
Det giver da også nogle points en
gang imellem.

De to store syndere på afslut-
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ningsdagen kan dog godt sove
roligt. De andre holds resultater
flaskede sig nemlig sådan, at vi
alligevel endte på en 2. plads i
gruppen, milevidt fra oprykning,
men alligevel et meget pænt resul
tat - og så vandt vi som sædvanlig
et Tårnur til samlingen.

Det må dog haves for øje, at
vor gruppe var den klart ringeste
3. divisionsgruppe, vi har spillet i.
Der var efter min opfattelse kun 3-
4 hold, der hørte hjemme i divi
sionsturneringen. På den baggrund
burde vi have været tættere på
oprykning, end vi kom. Vi havde
undervejs stillinger til oprykning,
men der var mange dumme fejl,
som 1. holdsspillere ganske enkelt
ikke bør lave (jeg står selv for 3 af
dem, så det er ikke alene en kritik
af mine medspillere).

Mine to spådomme om årets
turnering gik i opfyldelse. Benn
blev topscorer, og vi blev en sam
let nr. 2 efter Tåstrup. Det er bare
ærgerligt, at der ikke var nogen,
der turde vædde med mig om re
sultaterne.

Til næste år bør vi igen kunne
blande os i topstriden, hvis altså vi
kommer til at spille i en lige så
svag gruppe. Men lad os nu først
se, hvem vi kommer i gruppe med,
og hvem der stiller op på holdet.
Forhåbentlig er alle 8 parate til at
stille op, hvis de bliver udtaget til
Opryknings sæsonen.

Eivind



2.Holdet blev "Sorteper"

RØDOVRE I - VANLØSE II 5-3
Søren Drejfeldt - Ole Delfter(R) Remis

Ole Bruun - Steen Schousboe(R) 1-0
Jens Akhøj Nielsen - Niels Edoo Remis

Harly Sonne - Bendt Wiberg Remis

Jacob Rubin - Jørgen Hansen 1-0

Jan Nielsen - Asger Levinsen 0-1
Gyula Sziics(R) - Knud Larsen 1-0
Leif Sørensen(R) - Niels Rendlev Remis

I slutstillingen i 1. række var 2.holdet sølle ½ brædtpoint fra at sikre sig mod direkte ned
rykning, idet AS 04 vandt nøglekampen mod Valby med 4½ - 3½, og dermed netop sneg sig
foran os. Vi bar dog kun os selv at takke for nedrykningen - forklaring følger!

Ser vi tilbage på de første 6 runder, bar vi efter de første 30 - 40 træk haft stillinger til mini
mum 5 point mere end det aktuelle udbytte. Problemet er i mine øjne, at for mange af spil
lerne ikke er i tilstrækkelig god form til at bolde koncentration under et parti over 3½ - 4 ti
mer. Dette gælder dog ikke Niels Edoo, Asger Levinsen samt holdets topscorer Niels Rendlev,
som alle bar spillet sikkert og tillige sikret "ekstra" point til holdet netop i spillets sidste fase.

Hvad angår kampen mod Rødovre, havde vi et klart overtag efter de første 2 timers kamp -
umiddelbart vurderet ville vi vinde med 5 - 3. En væsentlig årsag til, at det ikke gik således,
var, at såvel Schousboe, Knud og jeg selv mishandlede fordelagtige eller reelle gevinststil
linger, og tilsammen præsterede at forlade Rødovre uden point overhovedet.

Når vi nu står og mangler et sølle ½ point kan jeg ikke lade være med at henlede klubbens
medlemmer, men hovedsageligt kampens 4 "remisskurke" om følgende:

"Lær dogforhelvede at rådspørge lwldlederrn inden I tager remistl"

Faktum er, at ikke en af d 'herrer Delfter, Edoo, Wiberg og Rendlev fandt det ulejligheden
værd at rådspørge holdlederen inden fredspiben blev tændt. At Niller fandt en evig skak i en
elendig stilling og Edoo var havnet i en død remisstilling er ikke nogen begrundelse, som en
holdleder kan bruge til noget i relation til, at vi i sidste ende manglede et sølle ½ point.

Holdets styrke taget i betragtning, bør vi ikke have problemer med at vende tilbage til 1.
række, men hvad skal vi gøre for ikke at ende som et evigt elevatorhold ?'?

Jørgen G. Hansen
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VI VANDT HJEMME UDEN KAMP

Vanløse III - POSTEN I 5½ - 2½

JØrgen Holst - søren Karlsen 0 - 1
Jørgen Nielsen - Bjarne Alstrup ½ - ½
Erik Johansen - Poul Kjær 1 - 0 u.k.
Kian Pedersen - Johnny Hansen 1 - 0 u.k.
Erling Madsen - Egon Madsen 1 - 0 u.k.
Jens Windeleff - Erik Mou 1 - 0
Kj el 1 Suadicani - Kjeld Ingvardsen 1 - 0
Peder R. Jensen - Peter Petersen (R) 0 - 1

Hele tre spillere fra Posten mødte ikke op, og da
jeg spurgte Postens holdleder søren, om de ikke
ringede til hinanden svarede han bare: "Joh." Jeg
skulle netop til at spørge hvad de snakkede om,da

·han rendte ind til Holst for at trække. Så kom
Barkhuus og fortalte, at Posten ikke kommer til
tiden. Banen var kridtet op. Den første hjemme
sejr i sidste runde.

Det var sidste chance for Holst at pynte på en
lidt skuffende sæson. Modstanderen åbnede med b3
og det ligner jo selv meget Holst at åbne på de
måde. Men Holst låste sin springer, og modstande
ren korn til e5 og d6 med centrurnsbØnderne. Holst
måtte ofre en springer for bare at redde stillin
gen, på den måde ment, ikke at blive tromlet ned.
Så sker det. Holst bliver god! Han vinder et tar~
for en lØber og endnu en lØber rent, det begynder
at lysne. Da Holst går med b-bonden, ser modstan
deren flot en mat i tre. Holst måtte gennem sæ
sonen nØjes med et point, og en procentscore på
16.67.

I JØrgen Nielsen's parti var stillingen i lang
tid lige. JØrgen forsøgte at komme igennem i
d-linien,med en fribonde og et lille angreb, men
det fladedeud i afbytninger. Så fik modstanderen
et lille angreb og vandt to bØnder. Så sker det.
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JØrgen bliver god! Han kom flot langt frem med
kongen, og standsede derved modstanderens bonde
fremstød. JØrgen nappede to bØnder tilbage, og
herefter var der kaplØb om fØrst at få en ny
dronning. De fik dronninger a-tempo, men JØrgen
dog i trækket, og fremtvang remis. JØrgen opnåe
de 2 af 6 mulige point, 33.33%.

Ved holdafslutningen blev jeg aldrig rigtig fær
dig med Erik, der naturligvis ikke har været en
kodyl skuffelse, som det vist nok røg ud af mig.
Jeg har gennem sæsonen set en mand med en enorm
vilje, og en mand, der knokler med brikker, bræt
ter og ure, en halv time fØr os andre, men ikke
har det fornødne held. Denne aften et gratis
point, og 2 1/2 af 6, 41.67%.

Det er typisk for mig,at jeg er så heldig i hold
skak, at fætter HØjben ville blive jaloux. Jeg må
ærligt indrømme, at jeg ikke er god nok, idet jeg
burde have tabt fire partier og spille to remiser.
Istedet fik også jeg denne aften et gratis point,
og fik'4 af 6, 66.67%, topscorer.

Erling har gennem sæsonen været imponerende, ene
ste minus har været en ikke fuld udnyttelse af
hans tilspillede gevinststillinger.Denne aften et
gratis point,der hØjst sandsynligt alligevel vil
le være blevet fuldt udnyttet. 4 af 6, 66.67%,
topscorer.

Jens nedspillede sin modstander, da han heldigvis
ikke modtog Jens' ugentlige BDG-tilbud.Modstande
ren,der havde sort, svarede åndsvagt med a6 og b6
på Jens' d4 og e4. Det gØr man ganske enkelt ikke
ustraffet.Noget tidligt gav modstanderen op efter
19 træk.Jeg vil lade Jens om at vise partiet, for
at give ham lidt selvtillid, så han kan vinde på
en BDG en skønne dag. 3 af 5, 60%.

Sædvanen tro lagde Kjell fundamentet for sin sejr
i åbningen, ikke gennem flotte kombinationer, men
ved sikkert og tålmodigt spil,der ind i midtfasen
vandt to bØnder. Gennem præcist spil, bevarede
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Kjell sin fordel, og modstanderen kunne godt give
op,men han ville imidlertid ikke indse sit neder
lag,og fortsatte til det groteske. Kjell kan have
stor ære af denne sæson,en rigtig holdspiller,der
tillige burde have vundet i den famøse anden run
de hvor han smed tårn og dronning væk på et tids
punkt hvor vi var bagud 0 7. 4 af 5, 80%, top
scorer.

Peder skulle bare have haft remis for at blive
topscorer alene, men efter udmærket åbningsspil,
blev midtspil let kedeligt. Kombattanterne prøvede
hver især at stille et angreb op, men de rigtige
ideer manglede.I stedet gik Peder baglæns, og be
gyndte unødvendigt at forsvare sig. Peders dron
ning kom i klemme ved forsøget på at dække sin
springer, og der blev byttet af til et tabt slut
spil,hvor modstanderen havde en løber i overskud.
Peder havde i forvejen samlet rigeligt med point
at også han bliver topscorer. 4 af 6, 66.67%.

Sten Bauers var tredjeholdets sikre reserve. Han
spillede to partier (der var hele sæsonen kun to
afbud (hvilket jeg synes er flot (det viser sta
bilitet))), og begge blev flot kØrt hjem. Sten er
den eneste med 100 procents score. 2 af 2~

Der er både grund til ærgrelse og glæde. Ærgrelse
fordi vi kun var et skide brætpoint fra oprykning
til anden række. Her kan vi nu tænke tilbage ti
den pokkers anden runde.Sort, sort uheld, så sort
at selv Djævelen ville blive bekymret, Gud ville
falde dØd om. Glæde fordi vi rejste os, og viste
at vi kan spille skak. Vi har således vundet den
største sejr, og tabt det største nederlag. Der
har hersket god holdånd på holdet,stabilitet ang.
fremmøde, og en moral i top. Vi rykker op til næ
ste år, hvis modstanden ikke er stærkere i tredje
række. Holdet blev i år nummer tre, med 26 1/2
brætpoint, 8 matchpoint, igennem seks kampe.

Jeg glemte desværre ved holdafslutningen at takke
Gunnar og Morten, (selv om Erik huskede mig på
det) for en helt igennem fremragende indsats til
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holdmØderne. De har været utroligt interessante,
spændende og lærerige.Gunnar ved godt forarbejde,
og Morten som stærkt mod- og rnedspil.Vore holdmø
der varede til tider op til fem timer! På tredje
holdets vegne takker vi for to dygtige instruktø
rer, der har gjort holdmøderne til en bragende
succes.

Til sidst lidt om hvad Gunnar mente om tredjehol
det ved holdafslutningen. Idet han jo mente det
stikmodsatte af hvad jeg gjorde:

Tredjeholdet er et rystende svagt hold, som i
hvert fald ikke rykker op til næste år.

Jørgen Holst vinder gennem åbningerne, mens midt
fasen og slutspillet går helt i kage. JØrgen H.
har scoret rigtig mange point.

Jørgen Nielsen har spillet dårligt, har ikke næse
for gode ~olide stillinger, og har haft en heldig
sæson.

Erik har glædet, som en kodyl overraskelse. Spil
let har været ide- og initiativrigt, kombinatio
nerne har flØjet rundt i lokalerne, men manden er
viljeløs.

Kian har været fordømt uheldig, men har ellers
spillet virkelig godt.

Erling har i alle sine partier været presset, og
han har ikke forstand pa skak. Derfor har Erling
scoret for meget. Erling er nervøs og urolig ved
slutspillene.

Jens spiller gode, men uinteressante åbninger.Han
har ikke kæmpet for sagen, og har heller ikke
spillet nogen BDG'er.

Kjell har haft en rigtig dårlig sæson, som han
skal forsøge at glemme hurtigst muligt. Kjell har
gennem åbningerne tabt alle sine partier. Kjell
smider altid sine fordele væk.
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Peder har ikke faet lov til at spille skak, mod
standerne har været i GM-klassen.Peder vinder ved
klare gevinststillinger, men spillet har været
nedtrykkende at se på.

Sten er en dårlig reserve.

Kort sagt. Tredjeholdet er useriøst, ugrundigt,
latterligt, og med en vilje som pap.Indsatsen har
været elendig.

Ak ja, Gunnar, hvorfor skal du også altid være pa
tværs?

Kian, holdlederen, der blev ung igen.

Slutstillingen 3. række gruppe 4

Runde 1 2 3 4 5 6 7 p MP
Sporvejene I 5 4 4½ 6 5 - 6 30½ 11
Øbro IV 3 8 3½ 5 6 2 - 27½ 7
Vanløse III 5½ 0 5½ - 3 7 5½ 26½ 8
Tjalfe III 2½ 4 5 3 - 6 6 26½ 7
Posten I 3 6 - 5 2 4½ 2½ 23 6
Vesterbro I 5 - 2½ 2 4½ 3½ 2 19½ 4
AS04 VI - 2 3 3 3½ 1 2 14½ 0

HUSK

den 24. Maj

GENERALFORSAMLING
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Exit 4.-holdet

I sidste runde i holdturneringen skulle vort 4.
hold møde Måløv I ude, og da Måløv lå næstsidst,
kun 2 points foran os, havde vi i teorion og på
papiret endnu en chance for at redde livet i 3.
række.

Men Ak & Ve. Bjørn vandt ganske vist ret hurtigt
på 7. brædt, men alle vi andre gik ned, så at hol
det (selvfølglig) var fuldtalligt, hjalp ikke.

Det må nok erkendes, at 4.-holdet ikke har helt
den fornødne pondus til 3. række - det er da også
råt at skulle møde hold, der har en mesterspiller
helt nede på 3. brædt.

Men jeg vil gerne fastslå, at vi var fuldtallige
i alle kampe, og kun måtte benytte reserver ialt
4 gange i turneringen, så det var ikke engagemen
tet, det skortede på.

Derfor viJ jeg gerne sige tak til hele holdet
for en - efter omstændighederne - god og helhjer
tet indsats. Vi gør livet usikkert i 4. række
til næste år.

Jesper Holm

Efter disse indledende ord fra holdlederen, gå~
vi over til selve kampen:

Målc,6v I - Vanløse IV 7 - 1

Joe Olsen - Finn Madsen 1 - 0
B. Hermans en - Jesper Holm (H) 1 - 0
Allan Ringsborg - Bjørn Skovgård 1 - 0
Evan.Olsen (?) - Niels Locher 1 - 0
Niels Jansen - Jan Ingvardsen 1 - 0
Lars ? (R) - Hans Vestergaard 1 - 0
Frank Simonsen - BjØrn GemzØe 0 - 1
Dan Olsen - Nicolai RenstrØm 1 - 0
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Finn korn godt fra start i noget kongeindisk. Luk
kede så centrum af (Byzantinervarianten?), og af
ventede modstanderens træk, som langsomt byggede
op pa kongeflØjen. Det blev en eksplosiv stilling
men Finn fik afviklet brikkerne til en remis
stilling. unøjagtigt spil gav rnodstaneren en fri
bonde på 2.række, som ville koste springeren, så
Finn ville have 5 bØnder mod lØber og 4 bonder.
Jeg tror det kan holdes remis, man skal i hvert
fald ikke opgive så hurtigt.

Jesper spillede en afbytningsvariant i fransk.
Det gav en masse officersspil, og blev rigtigt
interessant da hvid rokerede langt og sort kort.
På et tidspunkt havde Jesper vistnok muligheden
for at sætte et angreb ind, der kunne splitte
modstanderens kongeflØj. Istedet blev der spillet
pænt videre, indtil Jesper pludsel1g af uransali
ge grunde, begyndte at spille dårlige træk. Det
tog kun ganske få træk at sætte det hele over
styr, med tvungen mat til fØlge.

BjØrn åbnede med e4, Sc3, f4, altså wienerparti.
Det blev hurtigt meget spændende. BjØrn rokerede
langt, ind i en åben b-linie, men fik ødelagt
modstanderens rokade,så kongen selv måtte vandre.
Slaget bØlgede frem og tilbage, indtil der var
dronning, to tårne og bØnder på hver side. Sa
forgreb BjØrn sig på en bonde, der viste sig at
være giftig. Sort kom i angreb, men BjØrn for
svarede sig godt, og stillingen var vel remis, da
han overser at modstanderen med en lille kombina
tion, kan få en ny dronning.

Niels's parti har jeg ikke, så det kan jeg ikke
skrive meget om, men efter sigende kæmpede han,
som sædvanligt, godt og bravt.

Jan spillede en rolig og forsigtig italiener, og
der skete ikke meget i starten. Begge flØje blev
lukket til med bØnder, og det burde vel ende med
remis. Men, men, men, lige pludselig forivrede
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Jan sig og overså, at en uhyre vigtig bonde stod
i slag. Derefter var der ikke meget at gøre. Jan
kæmpede fint videre, men modstanderen udnyttede
til fulde sin fordel, og da Jan ikke kunne komme
igennem pa den anden flØj, blev han stille og ro
ligt kØrt ned. Det blev en dyr bonde, iØvrigt den
eneste der blev slået i det parti!

Hans spillede nok det mest sjove og spændende
parti. Han rokerede kort, og spillede g-bonden
frem. Det var for stor en fristelse for modstan
deren, så han ·ofrede. Med bØnderne foran kongen
væk blev Hans nok lidt urolig, så han ofrede
dronningen for to lette, og havde nu tre lette
for en bonde. _Senere vandt han en kvalitet, og så
gik jagten ellers på den hvide konge. Der MÅ være
en gevinst et sted, men Hans fandt den ikke.
Istedet fik modstanderen dronningen med, vandt en
springer og fik kongen ud af matnettet. Og inden
længe var der en bonde langt fremme. Det var som
at se en boksekamp, hvor den ene er klart bagud
på point, men så får det afgørende stød ind.

BjØrn G. spillede noget løberspil, der ret hur
tigt blev vildt. Modstanderen rokerede langt, og
BjØrn kastede sig over ham på dronningeflØjen.
Det blev til et massivt pres, der satte sorts lø
ber helt ud af spillet. Og da der samtidig skul
le bruges dronning og tarn for at holde sammen på
det, benyttede BjØrn chancen til et angreb på ·
kongeflØjen, hvor den sorte konge nu havde for
vildet sig hen. Efter et par smarte ofre fra
BjØrns side, valgte modstanderen at opgive. Han
ville alligevel blive sat mat i et par træk.

Nicolai kan spille MEGET bedre, men denne aften
havde han glemt hovedet derhjemme, og lavede
nogle frygtelige sjuskefejl. Det er der ingen
grund til at komme nærmere ind på, men Nicolai
tag dig sammen næste gang, du kan jo godt, det
ved vi!

-oOo-

Statusoversigt på næste side ...

13



Status for sæsonens kampe ser således ud:

vs IV - Frederiksberg VI 2 - 6
Lyngby V - VS IV 4 - 4

vs IV - Vestamager I 1 - 7
vs IV - Hvidovre III 3 - 5
BrØnshØj V - VS IV 6 - 2
Må.lØv I - VS IV 7 - 1

Alt i alt: 13 individuelle point og 1 matchpoint.
En score på 27% overgår kun lige juniorernes 21%,
hvad man sa end kan tolke af det. En sikker jumbo
plads og dermed nedrykning efter en sæson i 3.rk.
Nå, men hvis vi træner lidt i slutspil, er jeg
sikker på, at holdet suverænt vinder 4.række.
Måske vi, som juniorerne, skulle gå i gang med
Bronze-, SØlv- og (mere tvivlsomt) Guld-springe
ren?

Topscorer blev BjØrn GemzØe med 3½ point af 6 mu
lige, hvilke~ må siges at være meget flot.

Så venner, til næste år ...

hjælpetræner Ole

H"\..:l.::i:::-::i:::-a.

Det er lykkedes klubben at
få en ny sponsor! Det er
Kaj's Foto og Atelier på
Alekistevej 42. Nærmere
herom fra bestyrelsen i
næste nummer af Fribonden.
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J"U...:n.ior--h.o1det

I 7. og sidste runde fik juniorerne besøg af
Tjalfe. Man skulle tro, at det var en fordel at
spille på hjemmebane, men vi fik kun 1 point ud
af de 3 hjemmekampe i sæsonens lØb, mod 4 point
pa udebane! Denne gang gik det således:

Vanløse V - Tjalfe V 0 - 5

Casper Moser - ??? 0 - 1
Matti N. Petersen - Orla JØrgensen, R 0 - 1
Bo Pilgaard - Marie Ettrup 0 - 1
Sune Mai-ibo - Carina Jørgensen 0 - 1
Rasmus Langkiide - Sirpa(?) Jørgensen 0 - 1

Casper kan spille meget bedre end han gjorde i
denne kamp. Dronningen for hurtigt ud, manglende
rokade~ og pludselig var der en springer-gaffel.
Med en dronning under, gik det hurtigt ned ad
bakke.

Matti lavede lidt af -samme nummer. Dronningen
hurtigt ud, og pludselig var der en binding, der
kostede damen. Matti kæmpede bravt videre, men i
længden var det ikke nok kun at have en officer
for dronningen.

Bo spillede et pænt parti, men manglende rokade
gav nogle ubehagelige bindinger, som resulterede
i en dårlig stilling og en bonde mindre. Det var
dog først i tårnslutspillet afgørelsen faldt, der
tabte Bo for mange bønder, og tilsidst tårnet.

Sune spillede forkert i åbningen, men fik allige
vel dronning for tårn, springer og to bØnder. Der
blev også ofret en lØber på et matangreb. Det sa
længe lovende ud, men så overså Sune at dronning
en stod i slag. Og så gik det galt, det var synd.

15



Rasmus var med som 5.mand, og spillede mod en af
de andres forældre. Rasmus kom rigtigt godt fra
start, spillede længe godt, og fik en god stil
ling. Mensa kostede en uheldig dronningmanøvre
en kvalitet, og inden checket have lagt sig, fik
han sat en springer direkte i slag. Modstanderen
førte en bonde til dronning, og et tårn måtte
ofres. Nu var Rasmus for meget bagud til at kunne
holde stillingen.

-000-

Holdkampene er ovre for denne sæson, så lad se på
slutfacit for de 6 runder:

Vestamager II - VS V e__ 3 - 1
VS V - Frederiksberg VIII 1 - 3
Albertslund III - VS V 2 - 2
VS V - BrØnshØj VII 0 - 4
Amager VI - VS V 3 - 1
VS V - Tjalfe V 0 - 4

Ialt 5 individuelle points og 1 matchpoint. En
meget flot præstation nar man tænker på, at de
sidste år kun opnåede 1 enkelt point. Men de ar
bejder jo også med Guld-springeren nu.

Sune blev topscorer med hele 3 point (50%)!

Som et kuriosum kan nævnes, at IV-holdet i deres
række scorede 13 point i 48 kampe, svarende til
6½ point i 24 kampe. Altså kun l½ point mere!

Fortsæt fremgangen drenge, og pØj, pØj i næste
sæsons holdkampe.

Ole

... for de enkelte hold i holdturneringen har lo
vet at bringe partier i Fribonden så hurtigt som
muligt. Vi glæder os til at bringe dem!
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NYE FOTOS

Fotoalbumet er blevet udvidet med billeder fra
bl.a. holdafslutningen og junioernes tur til
Svogerslev.

Billederne kan købes hos Ole for 5.- kr. pr. stk.

Nye blade fra BOG-dagbogen

Min hidtil største rating-skalp med Blackrnar-Diemer gambitten fikjeg under
venskabsmatchen mod Rødovre onsdag den 12 april, og jeg kunne tage på
påskeferie med i godt humør. Offeret blev ingen ringere end kineseren Chi
Hsin med over 2000 i rating. Han er bl.a. kendt af Gunnar West, som han
delte 4.pladsen med i Brønshøj hurtigturnering, der fomylig blev vundet af
Nielsson.

Partiet gik i gang som følger. 1.d4 d5 2;e4 dxe4 3.Sc3 Sf6 4.f3 exf3
5.Dxf3 Dxd4. Som tidligere omtalt i forbindelse rried BDG-artikler er der
delte meninger om det er godt at slå anden gang. bet bliver knald eller fald ">
for både hvid og sort. Jeg holder meget af denne variant, som normalt kaldes
Ryder-varianten, og jeg tillod mig , fuld af glædelige forventninger til den
videre kamp; distræt at ryste synligt på hovedet af mig selv, samtidig med
at jeg lige netop hørligt udbrød : hvad Søren, ku" den tages? Lidt senere
tilføjede jeg i normalt tonefald, at det varjo en venskabsmatch, med Vanløse
som vært, så der hørte jo små gaver med til matchen. Chi-Hsin så lidt
forvirret, men alligel ret henrykt ud, og jeg følte mig sikker på at han for en·
tid lang ville spille sorgløst og mæt som efter en større frokost. 6.Le3 Dg4
7.Df2 Se4(?) næppe den bedste fortsættelse, men han vil selvfølgelig bytte
af så. hurtigt som muligt, så han kan nyde sine 2 rnerbønder, 8.SxS DxS
9.0-0-0 Sc6 10.Sf3 truer med Sg5 10.- h6 11.LbS eS 12.Thel!
Ikke nogen genistreg, men et godt positionelt træk i stillingen, der til fulde
demonstrerer hvids udvik- lingsforspring og terrænfordel. .12. - DfS 13.
i>g3 f6 der truede jo ganske enkelt fælt på e5. 14. Sh4 Dg4 iS.Df2 Ld6
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Så kommer der et lille ny-vulgært træk med en indbygget pointe, som jeg
mistænker Chi-Hsin ikke at have fået med : 16.Le2! Da4 17.LhS+ Kd8
18.Lt7! Tf8 19.Lb3 se det var jo en givtig rundtur, sådan een har vist et
særligt navn i baseball 19.- Dg4 20.h3 Dh5 21. Lc5 Ke7 22~g4!? jeg var
ikke meget for dette træk, sorts bedste svar er nok løberoffer, hvorefter sort
har 4 sammenhængende_ bønder på kongefløjen, som må kunne blive ret
besværlige. Men jeg havde følelsen af at han ikke havde mod til offeret. 22.
-U;:8 (?) 23.LxLd6+ cxd6 (diagram2) ·

18



24.Dd2! Dd7 - det_var sorts 10. fortvivlede dronningetræk i dette parti, og
det holder jo heller ikke stillingen 25.Sg6+ Ke8 26. SxT KxS 27.DdS!
pointen med 21. Lc5, som jeg havde planlagt, tro det om man vil 27. - Ke7
- så nu tror han, at han kan undslippe via d8 og c7 til b8 ganske gratis, men
28. Dg8 b6 - resigneret 29.Dxg7+ Kd8 30.Dxf6+ Kc7 31.Dxh6 - her
indkasserede jeg skarnløst og grådigt bondegaven fra åbningen. Det må ikke
haveværet let for vores nabo-kommunekollega med over 2000 i rating at
blive plysset på denne måde, men det var åbenbart endnu sværere at opgive,
hvilket ville have været naturligt. 31. - Lb7 32.Tfl? - Her lykkes det mig
så at dumme mig, lovmæssigt som det jo er, .når man er kommet ovenpå.
Rigtigt var selvfølgelig først at indskyde Le6 . Nu får sort chanchen for lidt
modspil. 32. - Te8 33. -Tf6 Sd4! 34. Lt7 Td8 35.Lg6 - løbertræk med
rystende hånd, som lige _akkurat rækker. til at redde situationen, der lurede
i baggrunden noget fælt med sorts løber på diagonalen e4-c2 . 35. - Da4
36.Tt7+ Kc8 37.TxLb7(!) det eneste der eliminerer forannævnte mattrusler,
og hvid har råd til at give kvaliteten tilbage. 37. - KxT 38.K'.bl Tc8
39.Dd2 dS 40.c3 SbS 41.DxdS+ Ka6 42. Db3 - men ikke noget med at
fumle i tidnøden med 42. Ld3 DxTdl# ! 42. -_Df4 43. Ld3 TcS 44.a4
hands : 1-0.

Jens W.

HUSK

28. Juli - 6. August

SOMMER EMT

i Vanløse Skakklub

Se omtale i sidste nummer af Fribonden.
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Vanløse Skakklub

Bemærkninger til Regnskab 1994/95

Indtægter
Der er indkommet 7.805 kr i restancer fra 1993/1994.
Der er kontingent/indskud-restancer for ca. 2.610 kr i indeværende år.

Udgifter
- Indskud/kørsel Divisionsturnering 94/95.

Indskud:
Kørsel Benny:
lait:

- Indskud/porto K-skak
Indskud:
Porto (5*375,00 kr, skylder 750,00 kr):
Ialt:

- Nye Brædder, Brikker, ur, demobræt:
Brædder:•
Brikker:
Ur:
Demobræt:
Ialt:

- Fribonden.
Porto, udsendelser:
Kuverter:
Limstift, farvebånd, papir m.rn.;
Ialt:

- Juniorer.
Togkort:
Slik sodavand m.m.:
Ialt:

- Porto, kuverter.
Porto Knud Larsen:
Porto Kjell Suadicani:
Kuverter:
Ialt:

- Diverse:
Medlemsskab "Byens Børn":
Medlemsskab "DSU's støtteforening":
EMT-tilskud Nicolai:
Bårebuket, Gyldholms kone:
Brevordner, Erik Johansen:
Bestyrelsesmøder:
Gave, Fribondejubilæum:
Gave, Leif Jensen:
lait:

22

750,00 kr
250,00 kr

1.000,00 kr

206,00 kr
1.875,00 kr
2.081,00 kr

576,00 kr
2.033,50 kr
350,00 kr
590,00 kr

3.549,50 kr

1.112.50 kr
74,75 kr
208,25 kr

L395,50 kr

197,50 kr
139,00 kr
336,50 kr

523,00 kr
175,00 kr
131,50 kr
829,50 kr

64,00 kr
100,00 kr
100,00 kr
50,00 kr

199,00 kr
400,00 kr
139,00 kr
50,00 kr

1.102,00 kr



Vanløse Skakklub 21/4 1995

Budget 1995-1996

Indtægter:

Regnskab Regnskab Regnskab Budget
92/93 93/94 94/95 95/96

Ordinært kontingent: 24.195 17.690 24.310 25.000
Kontingentrestancer: 0 0 6.905 2.300
Ordinært indskud VT: 1.750 250 1.350 1.500
Restancer indskud VT: 0 0 900 200
Huslejetilskud: 3.246 2.340 1.674 1.500
Overskud øl/vand/kaffe: 13.970 8.557 8.129 8.000

· Renteindtægter: 3.635 3.155 894 1.000
Diverse: 560 442 4.090 500
Ekstraordinære indtægter: 5.970
lait: 47.356 38.404 48.252 40.000

Udgifter:

KSU-kontingent: 9.180 11.263 12.248 12.500
Lokaleleje 11.340 9.240 10.900 10.000
Indskud m.m.: 1.658 900 1.775 2.000
Præmier: 2.143 838 3.583 3.000
Porto: 787 966 830 1.000
K-skak: 2.325 2.075 2.081 2.000
Arrangementer: 214 1.664 5.547 5.000
Fribonden: 444 1.395 1.500
Foto: 452 756 1.000
Gebyr, girokonto: 0 0 180 200
Nyindkøb: 8.587 3.550 500
Diverse udgifter: 6.949 690 1.984 800
Dispositionsfond: 3.548 3.155 1.894 500
Forsikringsfond: 335 990 500 0
Driftsoverskud: -153 6.171 1.029 0
lait: 47.356 38.404 48.252 40.000

Egenkapital:

Dispositionsfond: 54.707 57.862 59.756 60.256
Forsikringsfond: 2.010 3.000 3.500 3.500
Formue: 17.874 24.045 25.074 25.074
lait: 74.591 84.907 88.330 88.830

--:~/(, /4✓~~~-
K. Suadicani 23



J-u..riior-t-u..:i:::- t:i.1 S-v-oger-sle-v-

Den 2. april afholdt Svogerslev Skakklub en nur
tigturnering for juniorer. Svogerslev liggere
stykke længere ude end Roskilde, så der var et
stykke vej dertil. Sune's far havde foreslået
turen og tilbudt at kØre juniorerne derud.
Richard og jeg tog tog og bus, og var med som
supporters. Vi nåede frem efter l.runde, og blev
mødt af nogle meget glade juniorer, de havde nem
lig lige vundet 7 - l!

Turneringen var opdelt i grupper efter juniorer
nes sammenlagte alder, og der blev spillet dob
beltrunder. Der var 6 hold i hver gruppe. Hver
spiller havde 15 min. til partiet.

Vi stillede op med fØlgende hold: Sune, Casper,
Matti og Rasmus.

Slutstillingen blev:

Svogerslev 4½ 2 5 *7 7 25½
Hedehusene/Herlev 4 6 5 5 *5 25
Tåstrup 4 *4½ 3 6 3½ 21
Espergærde 3½ 5 *4 3 4½ 20
Vanløse 7 3½ 4 1 3 18½
Ejby *1 3 3 2 1 10

Stjernen ( *) markerer modstanderne.

Vores juniorer spillede energisk, men havde no
lidt svært med at administrere de 15 minutter.
Nogle gange gik det lidt hurtigt, men det var
fordi, de havde travlt med at vinde. Det tegnede
da ogsa meget flot. Efter 3.runde var de kun½
fra 1.pladsen! Men træerne vokser ikke ind i him
len, og i 4.runde gik det galt. Svogerslev havde
sat slutspurten ind. Men 18½ point af 40 mulige
ma siges at være meget flot. Tillykke drenge.

Der var præmier til alle hold. Vores fik kaske~
ter og turneringsbog.
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De individuelle resultater blev:

Sune 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Casper 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 4
Matti 1 1 ½ 1 1 1 0 0 0 1 6!'2
Rasmus 1 1 l 1 1 1 0 0 1 0 7

Sune blev sat pa en hard prøve pal.bræt. Han
mødte mange stærke modstandere/ men havde stil
linger til flere points, så det skal nok komme.
Casper, Matti og Rasmus leverede også en meget
flot indsats. Casper trak for hurtigt et par gan
ge i ellers gode stillinger, Matti spillede kon
centreret i de fØrste 6 partier1 men blev så nok
lidt træt. Rasmus havde debut på et hurtig-hold
og hvilken debut~ Det er bare flot.

Alt i alt synes jeg, at det gik rigtigt godt. Der
er "krummer" i de unger.

vikarierende juniorleder, Ole
PS:
Jeg har taget billeder fra turneringen. De kan
ses i klubbens fotoalbum.

... blev afholdt den 22. Marts. Omkring 20 spille
re holdt ud til maden blev serveret kl. ca. 23. ·
I år stod den på svensk landskinke (gad vide
hvilke relationer Eivind har til Sverige. Som be
kendt fik vi svensk gryderet sidste år). Det var
et glimrende måltid Eivind havde frembragt.
Under middagen fortalte de respektive holdledere,
hvordan deres hold havde klaret det. For natte
ravnene sluttede aftenen med "spansk lynskak"
(omtalt i sidste nummer af FB). I det tilstødende
lokale nØd juniorerne, efter deres kamp, hotdog
og sodavand. Jeg tror alle har haft en god aften,
og ser frem til næste års svenske??????.

Ole
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Ve:n.sk.a..b.sma..tch

mod

Den 12.april spillede Vanløse Skakklub en ven
skabs match mod RØdovre Skakklub. 2x25 spillere
satte sig forventningsfulde til brætterne. Pa
papiret så det ud til en lige match, med et lille
plus til RØdovre. Vanløse stillede et hold hvor
kun 4 af klubbens 20 hØjest ratede spillere var
med, og pa de 4 nederste brætter sad vore junior
er. Holdopstillingerne var:

1. Eivind Einersen - søren Dryfeldt 1 - 0
2. Gunnar West Hansen - Ole Bruun 1 - 0
3. BjØrn Skovgaard - Jens AkhØj ½ - ½
4. Niels Edoo - Harly Sonne ½ - ½
5. Richard H. Nielsen - Gyula Szucs ½ - ½
6. Niels Rendlev - Frank Krieger 1 - 0
7. Jørgen Nielsen - Gisli Handansson 0 - 1
8. Erik Johansen - Leif Sørensen 1 - 0
9. Kian Pedersen - Michael Garly ½ - ½

10. Erling Madsen - Lars Zvisler ½ - ½
11. Sten Bauers - BjØrn Enemank 0 - 1
12. Jens Windeleff - Shi Shin Leu 1 - 0
13. Kjell Suadicani - Jens Bager 1 - 0
14. Claus Nordahl - Ernst M. Hansen 1 - 0
15. Arve BØge Nielsen - Tommy Lundsteen 0 - 1
16. BØrge Gyldholrn - Jakob Enemank 1 - 0
17. Niels Locher - Claus Larsen 1 - 0
18. Jan Ingvardsen - Zonan Kizmanovic i~ - ½
19. Henrik - JØrgen Holst 1 - 0
20. BjØrn Gemzøe - Kriud Honnharer 0 - 1
21. Nicolai Renstrørn - Ole Linbeng 1 - 0
22. Sune Maribo - Bo Lindbeng 0 -
23. Casper Moser - Henrik Larsen 0 - 1
24. Matti Nellernann - JØrgen Pedersen 0 - 1
25. Rasmus Langkilde - Christian Bruun 0 - 1

--->
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Mens Ole serverede gratis kaffe, sandwiches, vand
og Øl, skred matchen frem. Rødovre var foran 4-1,
7-3, 9-5, men så begyndte VanlØses folk at score.
Stillingen blev 10-10, 12-10 og sluttede 14-11 i
Vanløses favør. En af de helt store præstationer
var, at BjØrn Skovgaard som reserve på bræt 3 var
i stand til at holde remis.Vi vandt saledes et
Tårnur med indgraveret plade.

Alle synes det var et godt arrangement ... og Rød
ovre Skakklub vil stå som værter til næste år.

Knud

PORTRÆTFOT
BØRNEFOTO~ ~

REKLAMEFOTO
BRYLLUPSFOTOS

RECEPTIONSFOTO
PAS & ID FOTOS

• - i eget atelier eller on locatio
ÅLEl<ISTEVEJ 42 2720 VANLØSE TLF. 3174 34 0.5

27



PROGRAM

Onsdag 10/5 19.30 Udsatte partier
SIDSTE FRIST

Onsdag 17/5 19.30 Lynmesterskabet 1995

Onsdag 24/5 20.00 GENERALFORSAMLING
med præmieuddeling!

Onsdag 31/5 19.30 Pokalturnering

Onsdag 7/6 19.30 Pokalturnering

Onsdag 14/6 19.30 Pokalturnering
med præmieuddeling!

Dea...dline:
Indlæg til næste nr. af Fribonden senest d.24/5.

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 33 79 11 95
Bogholder Alle 76 A, 3.tv.
2720 Vanløse

Klubbens giro 6 47 84 33

Klubbens tlf.nr. 31 74 41 07


