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Sommeren er over os, mange ligger og daser i so
len. Men når solen gå.r ned spilles der skak i
Vanløse Skakklub. Knud arrangerer hver onsdag en
spændende Grand-Prix turnering med forskellige
temaer. Man behøver ikke at have været med fØr
for at kunne deltage.

Pigeskak har der også. været. Omegnens piger blev
inviteret til gratis introduktion med simultan
og undervisning. Det tegner til, at et par styk
ker af dem har lyst til at blive medlemmer i
klubben.

I slutningen af må.neden starter klubbens koordi
nerede turnering. TILMELD DIG, enten som deltager
eller til at give en hånd med ved arrangementet.

I dette nummer har vi medtaget slutstillingerne
fra vintertuneringen med korte kommentarer til
slutresultatet, samt en ratingliste så. man kan
se om man er gået frem eller tilbage siden sid
ste års vintertunering. I næste nummer vil vin
derne kommentere deres resultat.
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Denne overskrift må være en rimelig konklusion
på dette års generalforsamling.

I år var 28 seniorer og 4 juniorer mødt op. Til
dirigent blev valgt Steen Schousboe. Herefter
blev protokolen oplæst af Eivind. Det er utro
ligt hvor meget han får noteret!

Under formandens beretning redegjorde Knud for
det ekstremt hØje aktivitetsniveau, der har præ
get Vanløse Skakklub i sæsonen 94/95.

Mest spændende ud fra et nyhedskriterie var frem
tidsudsigterne. I år skal vi jo være vært for en
koordineret turnering med ca. 60 deltagere. Men
Knud lod også en bombe springe. I forbindelse
med Kulturby 96 og klubbens 65 års jubilæum skal
vi arrangere en skakfestival, som bl.a. består
af en IM-turnering, en skakturnering for alle
VanlØses bØrn under 15 år samt skak med levende
brikker hvor ideen er, at VanlØses stærkeste
dreng skal spille mod f.eks. Niels Helveg Peter
sen. En stor mundfuld som kræver megen frivillig
arbejdskraft!

Årets spiller blev i år min medredaktør Ole Delf
ter. Et godt valg da Ole udviser en utrolig ar
bejdsindsats ved bl.a. at arrangere lynturnering
er, være holdleder for juniorerne, lave medlems
lister, passe fotoalbum, lave vinterturnerings
rating, skaffe ny sponsor og ikke mindst være
med til at redigere Fribonden.

I år var der kun indkommet et forslag, der om
handlede en logo-konkurrence. Denne blev omtalt
i sidste nummer af Fribonden.
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Under programpunktet valg skulle der vælges en
ny kasserer, da Kjell Ønskede at stoppe. Valget
faldt på Erik Johansen. Et fint valg da Erik i
sin bestyrelsestid har udvist en stor arbejdsind
sats. Nu er det op til os andre at støtte ham så
meget som muligt bl.a. ved at betale vores kon
tingent til tiden.

Generalforsamlingen forlØb i en god atmosfære og
blev afviklet på ca. 2 timer, hvilket vel egent
ligt må siges at være et rimeligt tidsforbrug.

Aftenen afsluttedes med en lynturnering, der su
verænt blev vundet af Hans.

Lars

Hu.ske" Hu.ske" Hu.ske

Nu går det lØs! Fredag den 28/7 starter Vanløse
Skakklubs koordinerede turnering. Har du endnu
ikke fået tilmeldt dig, så skynd dig at kontakte
Ole. Vi mangler også frivillig assistance til
bl.a. at stille brikker op, kØkkenhjælp og mange
andre spændende opgaver. Så har du tid og lyst,
er du meget velkommen. Giv bestyrelsen et praj!

Vanløse Skakklub's
arrangementer bli
ver sponsoreret af:

·rro
PORTRÆTFOTO.., ~.....-~~ ...~;,,~,-:~r--..:11~~

B0RNEFO
REKLAMEFOTOS

BRYLLUPSFOT
RECEPTIONSFO

PAS &ID FOTO
- i egetatelier eller on loca
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Ansvarsfordeling i Vanløse Skakklub.

Formand: Knud Larsen

Koordinerende for:
1. Vanløse Open
2. Nye turneringsformer
3. Nye aktiviteter
4. Medlemshvervning
5. Skakkens dag
6. Juleafslutning
7. Pokalturnering

8. K-skak
9. Simultan
10. Sommerturnering
11. Juniorarbejde
12. Venskabsklub
13. Vestvoldturnering
14. Holdturnering

Love, ændringer, målsætninger, vinterturnerings
reglement, ændringer. Indkaldelse til bestyrelses
møder, generalforsamling. Tilmelding til eksterne
turneringer, ratinglister. Sæsonens program. Struk
turering af klubtavle, op-nedtagning. Program
bestyrelsesmøder. Møder i KSU og DSU. Fremmøde
procenter. Præmier. Gravering. Uddeling.

Kasserer: Erik Johansen

Kontingent, regnskab, budget mv. Lokaler. Tur
neringsindskud. Jubilæer, runde fødselsdage. Karto
tek, medlemslister.

Sekretær: Eivind Einersen

Protokol. Bestyrelsesreferater i Fribonden. Holdaf
slutning. Skemaer til Vinterturneringen. Udtagelse
af deltagere i holdturneringen, vinterturnering
(styrkelister). Assistent ved udarbejdelsen af
regnskab/budget.

Best. medlem: Jens Windeleff

Pr-funktion: Kontakt fra bestyrelse til Fribonden.
Sponsorer. Lokalaviser. Skakbladet. Scrapbog. In
struktorordning.



Best. medlem: Søren Boeck Petersen

Materialeforvalter: Skabe og indhold ... Inventar
liste. Koordinering af åbne/lukke. Arkivering af
Fribonden. Bibliotekar

Best. suppleant: Kjell Suadicani

Turneringsleder for kandidat- og almenklassen.
Medarrangør ved Skakkens dag samt VS-Open. Vedlige
holdelse af lokaler.

Best. suppleant: Morten Møller Hansen

Turneringsleder for mesterklassen. Ansvarlig for
Skakkens dag og Vanløse Open. Nye medlemmer, vel
komst/igangsætning. Øl & vand, indkøb.

Søren B.P.
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Meste:rk.1a..sse~

1 :
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:

10:
11:
12:

Ole Delfter
Steen Schousboe
søren B. Petersen
Jesper Asgaard
Lars M. Pedersen
Niels Edoo
Eivind Einersen
Gunnar West
JØrgen Nielsen
Morten M. Hansen
Bendt Wiberg
JØrgen Hansen

1 2 3 4 5
I o ½ ½ o
1 I ½ o o
½ ½ I o o
½1111
111011
1 ½ 0 1 1
1 ½ 0 1 1
1 1 0 0 1
0 0 0 0 0
½ ½ ½ ½ ½
½ 1 ½ ½ 1
0 0 0 1 ½

6 7
0 0
½ ½
1 1
0 0
0 0
li 1
o I
1 ½
0 0
0 0
½ 0
1 0

8 9 0 1 2
0 1 ½ ½ 1
0 1 ½ 0 1
1 1 ½ ½ 1
1 1 ½ ½ 0
0 1 ½ 0 ½
0 1 1 ½ 0
½ 1 1 1 1
I 1 ½ 1 o
o I o o ½
½ 1 I 1 ½
o 1 o I o
1 ½ ½ 1 fj

Ialt
4
5
7
6½
5
7
8
7
½
5½
5
5½

Kampen om klubmesterskabet blev i år mere spæn
dende end normalt. Gunnar førte længe, men tabte
til sidst pusten. søren startede rigtigt dårligt,
feriepausen har sikkert tæret på kræfterne, men
sluttede meget flot. Niels havde sin debut i
mesterklassen, og klarede sig over al forvent
ning. De sluttede alle på 7 point, men en overgik
dog alle og fik 8 point, nemlig den nye klubmes
ter:

Eivind Einersen

nummer 2 til 4 blev:

søren B. Petersen
Niels Edoo
Gunnar W. Hansen



Ka.rid.id.a. -tk.1 a.s s eri

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 Ialt
1: Jens Windeleff 1 1 1 o o 1 o ½ 0 1 4½
2: Kjell Suadicani OIOO½Oll 0 1 3½E5!
3: Sten Bauers O 1 IO½ O O O 1 1 3½
4: Niels MØller Rendlev 1 1 1 IO½ 0 1 1 1 6½
5: John Thomassen 1 ½ ½ 1 I½½ 1 0 1 6
6: Richard Nielsen O 1 1 ½½I 1 1 0 1 6
7: Erik J. Johansen 1 O 1 1 ½ 0 I 1 ½ 0 5
8: Peder RaunsØ Jensen ½ o 1 o o o o g 1 1 3½
9: I

10: Jørgen Holst 1 1 o o 1 1 ½ o I o 4½
11: Kian Pedersen o o o o o o 1 o 1 I 2

I et meget tæt oplØb lykkedes det for Niels at
vinde kandidatklassen. Han får dermed lejlighed
til at prøve kræfter i næste års mesterklasse.
Bare et halvt point efter kom John, og et af vo
re nye medlemmer, nemlig Richard. Lige udenfor
præmiegruppen kom Erik fint ind på en 4. plads.
Præmierne gik altså til:

1. Niels Rendlev
2. John Thomassen
3. Richard Hjorth Nielsen
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A 1mer.i.k.1 a.s ser.i.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 Ialt
1: Bjørn Gemzøe i 1 o 1 o 1 ½ 1 ½ 1 1 7
2: Jan Ingvardsen o I o 1 o o 1 1 ½ o 1 4½
3: Claus Nordahl 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 10
4: Nicolai Renstrøm o o o I o o ½ ½ o 1 o 2
5: Arve BØge Nielsen 1 1 o 1 I ½ o 1 o 1 o 5½
6: BØrge Gyldholm o 1 o 1 ½ I o 1 ½ 1 1 6
7: BjØrn Skovgård ½ o o ½ 1 1 I 1 ½ o 1 5½
8: Hans Vestergaard o o o ½ o o o m 1 1 1 3½
9: Axel Barkhuus ½ ½ o 1 1 ½ ½ o I ½ ½ 5

10: a
11: Jesper Holm 0 1 0 0 0 0 1 0 ½ Il½ 3

""'12: Niels Locher 0 0 0 1 1 0 0 0 ½ ½ I 3

Almenklassen blev helt suverænt vundet af Claus.
Han er et af vore nye medlemmer, og burde nok
have deltaget i kandidatklassen. Men det gØr han
så næste år. Et andet af de nye medlemmer, BjØrn
Gemzøe, tog sig af anden pladsen og fik dermed en
fin debut. Trediepladsen gik til veteranen BØrge
Gyldholm, som ind"kasserer"de hele 5 point i det
fine selskab.

a



1 2 3 4 5 6 Ialt
1 : Sune Maribo ~ 1 1 1 1 1 5
2: Bo Pilgaard 0 11; 1 0 1 1 3:l!O!
3: Matti Nellemann Petersen 0 0 I ½ 1 1 2½
4: Casper Moser 0 1 ½ I 1 1 3½
5 : Magnus Glinvad Rasch 0 0 0 0 I 0 0
6: Rasmus Langkilde 0 0 0 0 1 I 1

Sidste års juniormester Casper måtte i år tage
til takke med andenpladsen. Juniorklassen blev
nemlig vundet af Sune med maksimumpoint! Matti og
Bo spillede ganske fint. Rasmus, der er ny i
klubben, fik lært en masse og skal nok blande sig
til næste år.

Vi~te~t~~~e~i~ge~ 94-95
i

~~ti~g

Vinterturneringen er slut, klubmesteren fejret,
og øvrige præmier uddelt. Har folk så levet op
til deres standard? Det kan ses når man sammen
ligner ratingtallene efter sidste års vintertur
nering med de nye efter dette års turnering.
På næste side ses de aktuelle tal, samt ændringen
fra sidste år.

------>>>>
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Sidste
å.r

Dette
å.r

1 søren B. Petersen
2 Eivind Einersen
3 Gunnar W~st Hansen
4 Steen Schousboe
5 Morten M. Hansen
6 Jesper Asgaard
7 Ole Delfter
8 Lars Martin Pedersen
9 Niels Edoo

10 Bendt Wiberg
11 JØrgen H. G. Hansen
12 Niels MØller Rendlev
13 Richard Nielsen
14 JØrgen Holst
15 Erik J. Johansen
16 Claus Nordahl
17 John Thomassen
18 JØrgen Nielsen
19 Jens Windeleff
20 Sten Bauers
21 Kjell Suadicani
22 Peder RaunsØ Jensen
23 Kian Pedersen
24 BjØrn GemzØe
25 BØrge Gyldholm
26 Arve BØge Nielsen
27 Axel Barkhuus
28 BjØrn Skovgaard
29 Jan Ingvardsen
30 Jesper Holm
31 Hans Vestergaard
32 Niels Locher
33 Nicolai Renstrøm
34 Casper Moser
35 Sune Maribo
36 Matti Nellemann
37 Bo Pilgaard
38 Rasmus Haugaard Langkilde

:1.0

2224
2195
2162
2058
1993
1929
1990
1936
1788
1923
1826
1732
1640
1659
1633
1400
1457
1614
1491
1535
1462
1456
1601
1300
1335
1369
1422
1327
1300
1380
1300
1287
1232
1163
1000
1118
1027
1000

-36
-10
-22
-34
- 9
48

-52
2

150
6

62
- 3
17

-36
-10
217
147
-24
45

-27
16
18

-131
110
45
- 2
-58
27
- 2

-124
-47
-61
-65
- 9
153
-40
11

2188
2185
2140
2024
1984
1977
1938
1938
1938
1929
1888
1729
1657
1623
1623
1617
1604
1590
1536
1508
1478
1474
1470
1410
1380
1367
1364
1354
1298
1256
1253
1226
1167
1154
1153
1078
1038
1000

Ole



Skuffende come-back

Efter 4 år i frivillig eksil var det spændende at
skulle vende tilbage til 1. holdet.
Holdet så på papiret stærkt ud og modstanderne
bortset fra Tåstrup ikke ligefrem frygtindgydende.

Men .....
Det var et Vanløse-hold uden gejst og holdånd, der
spillede som om det hele blot skulle overstås.
Mod Tåstrup var der stillinger til en sejr, men
typisk for sæsonens præstationer blev der ikke
holdt fast. Og resten af sæsonen var herefter lal.
Jeg blev topscorer, og som Eivind skriver, uden den
store konkurrence. Uden kamptræning fra vintertur
neringen og rimelig højt placeret var betingelserne
egentlig ikke til stede. Men modsat holdet besad
jeg en enestående energi og sejrsvilje. Kun i 3. runde
mod Kalundborg følte jeg mig uoplagt og stilede
derfor hurtigt mod en remis. Sidstnævnte indstilling
er der sikkert en del, der ikke billiger, men
hvilket udbytte har holdet af, at jeg taber efter
f.eks. 6 timer, fremfor en remis efter 3? Blot det
ikke sker for tit.
Der er ingen skønhedsåbenbaringer blandt partierne,
men alligevel kunne jeg have lyst til at bringe alle
7! Og dog, hvis jeg gjorde det ville de fleste sikkert
komme til den konklusion, at det var rent held, idet
mine modstandere lavede større eller mindre fejl.
Partiet fra 1. runde er egentlig det bedste, da
jeg her holdt min modstander i et skruestik igennem
hele partiet og min modstander lavede ingen tydelige
fejl, men partilisten er bortkommet. Så I må nøjes
med en pudsig sag fra 7. runde:
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Hvid: Benny Petersen Sort: Gert Jørgensen, Slagelse

Modstanderen viser sig at være en ung mand der vejer
20-30 kg for meget. Jeg ved ikke, om der er andre end
mig, der straks tænker 'han kan ikke spille skak'. Så
mit største problem var fra starten: KONCENTRATION.
Universalmidlet til dette er: Agressivt spil!
1.d4,Sf6 2. c4, c5 3.d5,d6 4. Sc3, g6 5. e4,
Lg7 (ganske snedigt spillet af 'fedtmule'. Nu vil jeg
ikke spille 6. f3 og Såmisch, da han endnu kan vælge
e6 med overgang til Moderne Benoni, hvor f3 ikke har
givet mig de bedste erfaringer) 6. f4! (agressivt),
0-0 7. Sf3, Lg4 8. Le2, Sbd7 9. 0-0 (han kan blive
tvunget til at slå på f3, men nu kan jeg slå igen med
tårnet, hvilket han med sit næste træk åbenbart ikke
tænkte på) 9 .... , Sb6(?) 10. De1 ! (Igen agressivt;
fedtmulen bruger allerede oceaner af tid, mens jeg mod
sædvane næsten trækker a tempo. Planen er klar, omend
banal: Dh4, Th3, e5 og mat!) 10 .. _.. , Dd7 11. Dh4, Sh5?

12



Prøv at studere stillingen, min modstander brugte ca.
½ time før han trak 11 .... , Sh5. Endnu inden jeg havde
sat mig ned, kunne jeg have trukket, mit næste træk:)
12. Se5! (jeg synes det skriger til himmelen) 12.... ,
dxe5 (det eneste der holder lidt sammen på det)
13. Lxg4, Dd6 14. Lxh5, gxh5 15. f5, Sxc4 16. Dxh5,
f6 (Materiel ligestilling, men hvid står enormt. Faktisk
for godt. lhvertfald var koncentrationen væk; i min
bevidsthed stod der allerede 1-0 på tavlen. Så mellem
trækkene hyggede jeg mig med Hans, der havde lige så
let spil. Men i virkeligheden er min modstanders
plan(?) lykkedes: min hjerne beskæftiger sig ikke
længere med skak!?) 17. Tf3, Tf7 18. b3, Sb6 19.
La3,Sd7 20.Te1,Da6 21.Lc1,c4 22.Th3,Sf8
(Jeg 'tænker og tænker' og prøver at genvinde koncen
trationen, men bare et træk som Sf8 kommer fuldstændig
bag på mig) 23. Sa4, cxb3 24. axb3, Tc8 25. Le3, b6
26. Dd1, Db5 (Endelig vågner jeg igen, det er tæt på
at sort er ved at komme ind i kampen påny. Der udfor
mer sig omsider en plan i hovedet: afsted med h-bonden!)
27. Tg3(!), Db4 28. Ld2, Dd4+ 29. Kh1, Sd7 30.
h4, Kf8 31. h5, Df2 32. Kh2 (kongen er en god brik,
sort har alligevel udspillet sin rolle, resten er let)
32.... , Ke8 33. Sc3(!), Dc5 34. De2(!)(forbereder en
afgørende springervandring) 34... , Kd8 35. h6, Lh8
36. Sb5, a6 37. Sa7, Tc7 38. Sc6+, Txc6 (ellers
følger Dxa6 med frygtelige trusler på baglinien)
39. dxc6, Dxc6 40. Dxa6, Sc5 41. Dc4,Tf8 42.b4,
Dd6 (eller Da4 43. Tc3!) 43. bxc5, opgivet.

Skak har kun en fejl: Det er for let!!
Benny
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Delt TOPSCORER. alligevel

På min vej fremad, er jeg uforståeligt gledet op
til tredjeholdet. Her havde jeg planlagt at melde
mig syg ved hver runde for ikke at Ødelægge mit
ry, som fremadstormende stjerne og stortalent. U
heldigvis kom Knud og gjorde mig til holdleder.
Jeg var selvfØlgelig lidt stolt, men på den anden
side sønderknust. En holdleder melder sig jo ikke
syg, medmindre han ligger inde på amtssygehuset
med halvamputerede ben, en brækket arm med kold
brand, dunderhjernerystelse og nyrer ude af funk
tion.

Så med bange anelser mØdte jeg frem til første
runde, og blev glædeligt overrasket, da jeg hel
digt vandt. Holdet vandt ligeså (med 5½ - 2½),

Pavestolt og med masser af mod,saft og kraft tab
te jeg som ventet i anden runde, efter en sjæl
den god åbning, men min lØber stod i slag.En bra
gende fiasko med genklang og dobbelt hØjttaler
ekko, da vi fantastisk fadæseagtigt og helt ude
af trit med vores spil, eller mine holdspillere,
hjemme tabte til Øbro's fjerdehold O 8. Jeg var
en færdig mand. Jeg så min skakkarriere passere
revy. Sejre og nederlag, lykkelige og triste
stunder.

Vemodigt tog jeg til Vesterbro for at spille min
afskedsmatch. Jeg stod klart til tab, men vandt
dog et tårn, efter modstanderens dronning blev
klemt. Ufortjent vandt jeg, mens holdet i sin
helhed smukt vandt 5½ 2½; en gentagelse af første
runde.

Glad besluttede jeg i oversidderrunden at genop
tage min karriere.

Hjemme i femte runde tiltvang modstanderen re
mis. Han kunne nok have vundet, selv om jeg hård
nakket nægtede det til holdmØdet. Men min dron
ning stod virkelig malplaceret. Holdet tabte 3 5,
skuffende, men Sporvejene I vandt alle deres kam
pe med en fortjent oprykning til fØlge.
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I sjette runde mod AS04's sjettehold, stod jeg
igen klart til tab, men min modstander nænnede
ikke at afgøre partiet, men ville heller ikke
indse at der til sidst var remis. Holdet vandt
flot, flot 7 1.

Hjemme i syvende og sidste runde var der rent
faktisk spænding om oprykning. Vi behøvede 'bare'
6½ point mod Postens førstehold. Jeg vandt. Na
turligvis. Uden kamp (modstanderen turde ikke
stille op) men vi fik desværre kun 5½. Et skide
brætpoint fra oprykning. Det var trist.

Tredjepladsen er flot, men er (nok) intet værd,
andet end den ære, at vi rejste os og til tider
spillede rigtig god skak hver især.

1. runde:
Tjalfe III

Hvid
Sort

Vanløse III
BjØrn Haugaard

: Kian Pedersen

2½ - 5½

1. f4,d5 2. b3,Sc6 3. Lb2,Sf6 4. Sf3,Lg4 5. e3,
e6(?)
Måske er es bedre.

6. Lb5,a6 7. Lxc6,bxc6 8. O-O,h5 9. h3,Lf5 10.
Sc3,Lb4 11. Se2,c5 12. Sg3,h4?
Visionsløst.

13. Sxf5,exf5 14. d3,La5 15. Se5,Lb6
Min stilling er udsigtsløs. Der er intet at glæ
de sig til. Jeg tænkte meget over d4??

16. Del,Sh5 17. Tf3,Th6
Et svagt forsøg på at vinde hans springer.

18. e4!
Slår jeg, spiller han kraftigt med a-tårnet og
låser min lØber, lader jeg være med at slå,
ja så bare se ...

18. -,f6? 19. Sc6,Dd7 20. exd5+
Ja, så får han en fandens hest.
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20. -,Kf8 21. De6?
Tankeløst at bytte af. c4! er suverænt.

21. -,Dxe6 22. dxe6,c4+ 23. Kh2,Te8 24. La3+,Kg8
25. e7,cxb3
Hvis jeg slog på d3, slår hvids tårn Txd3, og
der truer drabeligt hvid Tadl.

26. axb3,Sg3 27. Tel?
Bedre er Lb4, der vinder en bonde.

27. -,g5
Hvilket forberedte:

28. fxgS,fxgS Se springeren på c6.

29. Te5??,Txc6 For nu er den væk.

30. Td5? Visionsløst.

30. -,Txc2 31. Td8?
Partiet er afgjort, men han burde have spillet
31.Tdxf5,Sxf5 32.Txf5, med efterfølgende tårnge
vinst for hvid.

31. -,Kf7 32. Td5 Nu er det for sent.

32. -,Te2 Med yderligere gevinst.

33. Opg.

Bedre kan det desværre ikke blive. Jeg kan ikke
blære mig med et velgennemfØrt eller et stærkt
spillet parti med klare beviser på min evne udi
skakkens verden. Kun mit held og min psyke, som
jeg i holdskakken har brugt så meget af, at jeg
kun har et af ni mulige point i vinterturnerin
gen, at jeg tilfreds kan se på mine fire ud af
seks mulige point i holdskak. Joh, jeg har altid
klaret mig godt i holdskak, mens mine vintertur
neringer er en broget blanding. Derfor kan jeg
afslutte denne efterhånden noget lange smørre
med: På min vej fremad er jeg gledet tilbage.

Kian
eksstjerne, ekstalent og holdleder



Ho1det og K~e11

I et tidligere nummer af Fribonden skulle Kian
have haft fØlgende parti med egne noter i bladet.
Sætternissen var dengang på spil, men da Kjell
blev topscorer på 3.holdet, har vi støvet det af.

Hvid: Kjell Suadicani VS III
Sort: Thomas Lund AS04 VI

1. e4, e5 2. Sf3, Sc6 3. Lb5, a6 4. La4, Le7
5. 0-0, d6 6. c3, f5 7. exf5, Lxf5 8. d4, e4.
Der er ikke meget byzantinsk over AS04'ren.

9. Sfd2, b5 10. Lc2, d5 11. f3, Ld6 12. fxe4,
Dh4?
Sort prøver med en BØH-taktik.

13. Sf3
Men det bliver besvaret med et sejt byzantinsk
modtræk.

13.-, Lxh2+ 14. Sxh2, dxe4??
BØH-taktikkens fald, skal dronningen ikke også
ofres?

15. Txf5, Sf6 16. Tf4.
16.LgS fanger heller ikke dronningen.

16.-, Dg3 17. Lxe4, Kd7 18. Lxc6+, Kxc6 19.
Df3+(!).
Tvinger afbytning af damerne, så sort har færre
gevinstchancer. Trækket er enkelt, men sikkert.
En del af holdskak.

19.-, Dxf3 20. Sxf3, Sd5 21. Se5+, Kb7 22. Tf7,
g5 23. Sd2, g4.
Sort forsøger tappert, men stillingen er håbløs.

24. Se4, h5 25. Sc5+, Kb6 26. Lf4, Tad8?
Hvorfor?

27. a4, b4 28. a5+, Ka7.
Og samtidig opgivet, da der naturligvis mistes t
et tårn. På 28.-,KbS fØlger der selvfØlgelig
mat.
Det må nævnes at sort virkelig har haft en skidt
dag ang. skak. Det sorte i?. træk var han 40
(fyrre!) minutter om at udtænke. Han havde nok
udtænkt endnu et offer, men kunne dog godt nære
sig. Solid holdskak af Kjell.

Kian
17



Om løst og fast XVII

Det siges at jeg indoktrinerer de unge medlem
mer og i det hele taget er en rigtig led karl, så
ikke et ord mere om alt det der om besættelse og
samarbejdspolitik, og for resten er ballet jo og
så længst forbi; jeg kommer igen om 25 år, hvis
ikke Fanden har hentet mig forinden; det har han
nok.

Det må være strengt for eksempel at hedde Olsen,
og indtil for få år siden kunne man da også få et
nyt navn for kr 33,JJ, alt iberegnet, men så blev
der vedtaget en lov, hvorefter navneforandring
nu koster tretusind kroner. Det er nemlig en al
vorlig sag, som i mange tilfælde kræver omhygge
lig behandling af en særlig kommission af sagkyn
dige departementchefer i øverste lønklasse. Man
kan eksempelvis kun skifte til Hansen, hvis man
kan føre bevis for, at Hansen er ens slægtsnavn,
i almindelighed er det ellers en artsbetegnelse.
Det er svært at finde ud af, hvilke kriterier

der er afgørende; på Bornholm er Kofod ret almin
deligt, også Sillehoved forekommer. Derfor kan
man nok undre sig over, hvorfor en mand ikke må
hedde Aberøv, skønt han er dyrepasser. Man må
godt hedde Sidevind eller Griffelglad eller Del
fin, men ikke Hosenfjært eller Fladbuk. Forstå
det, hvo som kan.

Fornavne er et kapitel for sig; sådan et hæn
ger man på for livstid, så det må være uhyggeligt
at hedde Alfons, selv om det måske er nok så be
rettiget. Som regel er det præsten, der skal god
kende navnet, hvad der i visse tilfælde godt kan
volde problemer. En gæv bondemand ville have døbt
sin splinternye datter med fødselsdagens helgen
navn, men nu var ungen født en søndag, nemlig 5.
søndag efter Trinitatis, ifl almanakken 5.s.e.
Trin., og derfor ville manden have hende døbt
Femsetrine, hvad præsten bestemt modsatte sig,
og der måtte så vælges et andet navn. Efter no
gen betænkning besluttede bonden sig for Hosian
na; det ville præsten heller ikke godkende, for
di det var et drengenavn. Bondemanden protestere
de kraftigt, men præsten slog op i bibelen og vi
ste ham et sted, hvor en af apostlene siger Hosi-



Børge G

anna, du Davids søn. Så overgav manden sig, og
tøsen blev døbt Maren.

Man skal i det hele taget være meget forsigtig
i valg af navne til sit afkom, for- og efternavn
skal passe til hinanden, så personen ikke bliver
til spot og spe for sine medmennesker. Der levede
i Jylland en konsul ved navn Reeh; han havde en
søn, Gunnar, og en datter, Dia. - Den slags går
simpelthen ikke.
Apropos navne kommer jeg til at tænke på Fri

bondens udsendte i Bruxelles, Sophus Tarmgas, som
vi ikke har hørt fra i umindelige tider. Inden for
EF var han kommissionsformand for røde pølser og
bismarksklumper, men efter maStriktraktaten er han
nok kravlet helt til tops i systemet, ligesom Ritt
Bog alle de andre Peter Edderkopper af begge køn,
så nu føler han sig nok højt hævet over alle os
småprutter i Vanløse Skakklub. - Kedeligt nok, for
han var ellers en flink fyr, men politik korrum
perer, som jeg vist tidligere har sagt. Sådan er
verdens gang, ak ja.

Men altså, hvis I planlægger navneforandring,
så tænk jer godt om, det kan i givet fald få uhyg
gelige konsekvenser.
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PROGRAM

Onsdag 12/7 20.00 Sommer Grand Prix

Onsdag 19/7 20.00 Sommer Grand Prix

Onsdag 26/7 20.00 Sommer Grand Prix, slut
Præmieuddeling

Fredag 28/7 18.30 Vanløse EMT
LØrdag 29/7 12.00 Vanløse EMT
søndag 30/7 12.00 Vanløse EMT
Onsdag 2/8 18.30 Vanløse EMT
Fredag 4/8 18.30 Vanløse EMT
LØrdag 5/8 12.00 Vanløse EMT
søndag 6/8 12.00 Vanløse EMT
Onsdag 9/8 20.00 Sommer-hygge-turnering

Dea.d.1 i :n.e :
Indlæg til næste nr. af Fribonden senest d.26/7.

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 Erik Johansen 31 87 06 21

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 07


