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Her fra redaktionen skal der lyde et rigtigt
godt nytår til alle vore interesserede læsere og
ikke mindst de mange dygtige skribenter, der har
gjort bladet værd at læse. Cirka halvdelen af
klubbens medlemmer har bidraget med indlæg. Lad
os håbe at det også fortsætter i det nye år!

1995 blev på traditionel vis afsluttet med
formandens halvårlige beretning, hvoraf det meste
har været omtalt i Fribonden. Hvad der sker
indtil generalforsamlingen, kan ses i November
nummeret.

Så kom selve juleafslutningen med glogg og æble
skiver og en masse konkurrencer. Hans Nielsen har
velvilligt, og næsten uopfordret, skrevet om
begivenhederne. Læs referatet på de efterfølgende
sider.

Dette nummer indeholder en hel del stof fra hold
kampene, samt hel del partier derfra. Ikke mindst
Jørgen Nielsen skal have ros for sit store arbej
de med at gennemgå og kommentere alle 3.holdets
partier fra 3.runde. Det skal man nok ikke for
vente hver gang, men det ville være rart med et
parti eller to fra hvert hold.

Så på med vanten, skriv til Fribonden.

Redaktionen



Juleafslutning 95

Dette er skrevet på opfordring. Således at forstå at den ene halvpart af Redaktionen
- den anden spillede skak, hvilket på sin vis er uhørt; det gjorde vi ikke i de gode
gamle dage - opfordrede på en pæn måde (naturligvis), men indtrængende og
særdeles mange gange min ringhed til at referere fra begivenheden. Det skete efter
samme begivenhed, og jeg har derfor ikke nødvendigvis været observerende i en
grad som jeg burde.
Min selektive hukommelse erindrer efterfølgende Gløgg & Æbleskiver med alt til
faget hørende, Formandens halvårlige beretning, spøg og skæmt (same procedure
as...), kølig humle, juleunderlægningsmusik. Slut.
Well, den halvårlige beretning var tidligere et tilløbsstykke, en integreret del af
underholdningen, ikke fordi den daværende formand bar nissehue til lejligheden,
nej, han bar nissen i sindet - også til denne begivenhed. Det er altså med den
halvårlige beretning som med fribonden, organet du sidder med i hånden: Den er
blevet mere alvorlig, på sin vis mere højtidsstemt - og det burde jo passe til en
lejlighed som denne, men gør det efter min opfattelse ikke. Knud opridsede den
ene succeshistorie efter den anden og endte med at beklage sig over, at så relativt
få spillede koordinerede turneringer. Kvantitet lig kvalitet, endnu engang.
Kvalitet var der til gengæld i Gyldholms juleprædiken, som sædvanlig fristes man
til at sige. Gustav Wieds Den hellige Aand måtte holde for, og intet kunne være
mere passende end at hive Wied på banen til opbyggelse for store som små. Det
var måske lidt sent på sæsonen at blive belært om at holde svinestien ren; på den
anden side illustrerer historien tydeligt, at der er håb for os alle, os som vil tro...
Eigil havde en quiz i ærmet, og jeg var lykkelig for at blive udvalgt som uvildig
dommer til samme, emnerne var aldeles eksotiske. Der opstod til sidst en hård og
ubarmhjertig kamp mellem to hold, som begge gav enslydende svar til de stillede
spørgsmål. Heldigvis havde Eigil dagens Ecukurs til at skille fårene fra bukkene.
Skal man virkelig kunne den slags?
En halvtredskroneseddel dalede ned fra loftet og skulle forsøges indfanget, en
nyskabelse inden for juleunderholdningen. Og underholdende. Selvom det så nemt
nok ud da Eigil greb den. Det blev heldigvis ikke til de stipulerede ti forsøg,
selvom det kunne have været godt for klubkassen.
At sætte navne på de 64 felter gik nemt for de fleste, som spagfærdigt foreslået
kunne kravene skærpes og underholdningsværdien sættes yderligere i vejret.
Til akkompagnement af utallige bægre hvid (sød?) portvin diverteredes vi
afslutningsvis· med et parti skak på et andet plan. Ikke det at brættet (demo) stod på
højkant, nej dybden i spillet og den åbenlyse kærlighed til de gyldne dråber var
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med til at skabe noget af den gode gamle julestemning. Den fuldbyrdedes i en
fejende flot mat. Tak til kombattanterne.
en ingen tak til Bestyrelsen for at tillade andet skakspil den aften. Det er snart

blevet en fast tradition, at der for enhver pris må arrangeres lynturneringer i
tissepauserne. Ikke noget galt i det, men til juleafslutningen... Er det kontingentet
der efterhånden er så højt sat, at der skal presses valuta ud af den sidste krone, om
det så er på årets sidste aften?
Jeg har tidligere optrådt som talsmand (formodentlig en blandt mange) for Vanløse
skakklub som noget attråværdigt og ganske særligt, baseret på den fremragende
stemning og rare mennesker samt et ikke helt ringe klubblad. Underforstået: Noget
som adskilte VS fra den "gemene hob" af forstadsklubber. Nu er jeg ikke så sikker.
Ikke længere. Aha, vil man replicere, han har bare fået en ekstra julegave, tvivlens
nådegave. Det var da også på tide.
Jeg burde ikke skrive det, men alligevel. Når dette læses er vi alligevel i januar,
tiden for ruelse, græmmelse og det der er værre. I, kære læsere, klarer det nok. At
dømme efter stemningen hin aften var der nemlig udmærket tilfredshed med
forløbet, også sidste del med skakken. Og måske er det bare en ny og bedre
tradition, der er grundlagt: Kom til juleafslutning og spil skak. Det er bare mig der
ikke har forstået en brik af det hele.

Godt nytår! gæstereferent Hans

GIRO

Bestyrelsen har på opfordring fra flere medlemmer
undersøgt, hvad det vil koste klubben at afkræve
kontingent pr. PBS. Vi har fået oplyst herfra, at
den årlige udgift, hvis alle medlemmer tilmedler
sig ordningen, vil blive ca. 1.200 kr. + engangs
oprettelsesgebyr på 500.kr.
Bestyrelsen synes, at det er en for stor udgift
og har derfor droppet ideen.

Bestyrelsen

Vi efterlyste for nogle måneder siden et ur.
et sæt brikker og et bræt. Materialet er nu
kommet retur til klubben, således at vi nu har
32 sæt brikker/brætter og 20 tårnure.

Tak for det.
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Uhadada
1. holdet hjemme mod K 41 II, 3. runde

Vanløse I
Eivind Einersen
Søren B. Petersen
Benny Petersen
Morten M. Hansen
Hans Nielsen
Niels Edoo
Steen Schousboe
Richard Nielsen

K 41 II
Dennis Rej
Henrik Dalsgaard
Esben Lund
Mikael Bjertrup
Søren U. Madsen
Hugo Petersen
Henning Sørensen
Beatrix Mortensen

l½-6½
0-1
0-1
0-1
½-½
1-0
0-1
0-1
0-1

Lad mig begynde med at
slå fast: det var en
stærk modstander, vi
var oppe mod. Og så
hjælper det naturlig
vis ikke, at vi havde
to afbud, det ene fra
Lars, der søndag mor
gen måtte melde fra på
grund af influenza.
Mens tiden blev mere
og mere knap ringede
Morten rundt til næ
sten halvdelen af
klubben og fik afslag
på afslag, indtil Ri
chard meddelte, at han
kunne spille. Tak for
det, selvom jeg per
sonlig ville have
været mere tryg, hvis
Ole havde villet spil
le i stedet for at
sidde i rummet ved
siden af og lave Fri
bonden.

Afbuddene var med
til at skabe nogen
nervøsitet. Mere ner-
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vøs blevmanimidler
tid, da kampen gik i
gang. Hurtigt kunne
man lugte noget råd
dent stige op fra vore
sider af brættet. Det
så ikke godt ud.

Morten var den ene
ste, der så ud til at
komme godt fra åbnin
gen, en afslået Ben
ko/Volga-gambit. Hur
tigt blev sorts aktiv:
dronningefløjen, luk
ket af. Og hurtigt
fandt Morten ud af, at
han egentlig ville
være tilfreds med en
remis. Den tog han så.

Hans var også hur
tigt færdig med sit
parti, for modstan
deren forærede Hans en
kvalitet. Det var
imidlertid ikke nok
for Hans, der vejrede
blod og straks fulgte
kvalitetsgevinsten op
med et løberoffer, der



endte med etuimodstå
eligtmatangreb. Flot!
Og tredobbelt flot, at
Hans beholdt topsco
rerværdigheden. Med
maximum 3/3.

Herefter var det
imidlertid ned ad bak
ke.

Jeg korn til at stå
halvdårligt efter en
noget sløj åbning. Da
han efter træk 14 så
ud til at true med at
fange min løber, så
jeg, at han bare ville
tabe en bonde, hvis
han prøvede at fange
løberen. Jeg havde
bare overset hans 19.
træk, der på plat vis
gendrev min gendrivel
se. Og så var det helt
slut. Ringe.

Richard spillede for
stereotypt og uarnbi
tiøst mod en Drage, og
så kunne sort skinofre
tematisk på c3. I par
tiet var det meget
stærkere end normalt,
for sort kunne straks
vinde kvaliteten til
bage, og så sad Ri
chard tilbage med alle
svækkelserne. Han
holdt 25 træk.

Steen fandt på et
aktivt rnodstød mod
modstanderenskedelige
opstilling. Med sort
bondestillingc6/d5/e5
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og LfS fandt Steen på
... bS til at udfordre
hvids bonde c4. Pro
blemet var bare, at
hvid kunne spille det
enkle Sd4, der truede
c6 og efter sort dæk
ning af c6 kunne slå
på fS, og så var der
ikke nok til at dække
dS. Derefter var der
kun en vej, ned i mod
standerens lomme.

Søren spillede åb
ningen, som han ple
jer. Dalsgaard havde
imidlertid en skarp
variant med hjemmefra,
og den kendte Søren
ikke. Søren gik i coma
over modstanderens
mange muligheder, og
det gjorde det ikke
bedre . Med tidnød og
kritisk stilling lod
han modstanderen snup
pe et par bønder uden
at få nogen kompensa
tion.

Niels lod sin mod
stander få kongefløjs
bønderne fremad, og
medicinen mod sorts
angreb var ikke over
bevisende: Niels be
svarede nemlig ... f4
med g3xf4??, og det
gav sort stærkt spil i
f-linjen kombineret
med Niels' svækkede
kongestilling. Sort
overtog helt styringen



med partiet, og om
kring tidskontrollen
bukkede Niels under
for overmagten.

Benny var ikke mange
træk om at overlade
alt spil til modstan
deren. Men Benny kæm
pede for det og fik
modstanderens posi
tionsfordel næsten
neutraliseret kort før
tidskontrollen. Benny
havde muligvis endda
fordel, da han valgte
en afvikling, som var
helt i skoven. Det
efterfølgende sprin
gerslutspil mishand
lede Benny på det gro
veste, og så var det
slut. Hvad går der af
Benny, sidste sæsons

sikre topscorer, der i
år har lavet en "om
vendt Hans", nemlig
0/3. Tidnød? En dårlig
dag? Er han ikke bed
re? Eller et sammen
træf?

Men sådanne spørgs
mål kan man stille om
alle de, der tabte.
Det var et helt unød
vendigt nederlag, og
alle de, der afgav
points, spillede langt
under vanlig standard.
Det gør man ikke
ustraffet i 3. divi
sion, og især ikke mod
et af topholdene.

Jeg kan kun sige:
Uhadada. Og tilføje:
Uhadada.

Eivi_nd

STØT VOR SPONSOR - HAN STØTTER OS.

PORJRÆTFOTOS "GI,1... PRESSEFOTOS ~
- REl(l..AMEFOTOS

BRVLLUPSFOTOS
RECEPTIONSFOTOS
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II-Holdet, 1-r~~de
Hjemme mod Amager II

2.holdet debuterede med en hjemmekamp d. 8/11.
Holdet lider af, at der skal stilles med mindst
2 reserver i hver runde hvergang. Man burde nok
have fået alle spilleres samtykke til at deltage
i turneringen, inden man satte hold!!! Heldigvis
har vi nogle stærke reserver, så det går nok,
hvis ikke I.holdet får for mange afbud. Men det
er lidt surt at være holdleder for et sådant
amputeret hold!

Vanløse II - Amager II 4 - 4

Ole Delfter - Jens Holm Nielsen 0 - 1
Jørgen Hansen - Thorkild B. Nielsen ½ - ½
Per Lykke - Michael Nielsen 0 - 1
Niels Rendlev - Arne Møller 1 - 0
Asger Levinsen - Thomas U. Christiansen 1 - 0
Claus Nordal - Ulrik J. Larsen 0 - 1
Egon H. Nielsen - Rolf Hjortkjær 1 - 0
Søren J. Sørensen - Manuel Damasco ½ - ½

Jeg spillede for ukoncentreret og overså en
simpel fælde fra modstanderens side, hvilket
kostede mig en bonde og en trykket stilling. Jeg
kom aldrig ud af trykket, og blev til sidst
mast.

Jørgen kom ad omveje ind i en dronninggambit.
Efter passivt spil fik modstanderen efterhånden
initiativet. Dette resulterede i at Jørgen tabte
en bonde, og stod klart til tab i tårnslutspillet.
En fingerfejl fra modstanderen medførte at bonden
blev vundet tilbage, hvorefter det blev remis ved
trækgentagelse.
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Per spillede Pirc med sort, og kom godt fra start.
Per stod længe bedst, og vandt en bonde. Desværre
fik modstanderen skabt sig en åben h-linie efter
rokade til hver side, og satte efterhånden et
uimodståeligt pres på Pers kongestilling. Per
opgav lige inden han blev mat.

Rendlev gik ind i en lukket sicilianer med hvid.
Efter åbningen blev spillet meget kompliceret.
Niels stormede frem med bønderne på kongefjøjen,
og det så længe meget lovende ud. Imidlertid
fandt sort nogle finesser og vandt en bonde. Så
blev alt helt vildt, men Niels fandt nogle smarte
kombinationer, så modstanderen tabte pusten.

Asger spillede som sort også Pirc. Efter fint spil
fik han terrænovervægt på dronningefløjen, mens
hvid forsøgte at spille på kongefløjen. Dette
medførte en del svækkelser, som Asger forstod at
udnytte på fineste vis, krydret med flere fine
kombinationer.

Claus kom ud for en Skandinavier. Han fik hurtigt
etableret et'godt pres, men desværre overså han
en lille detalje som kostede en officer for en
bonde, samt en ødelagt kongestilling. Claus
kæmpede bravt videre, men måtte til sidst give op
for overmagten.

Egon spillede en specialvariant i Spansk (kendt fra
en vis Larsen). Efter lang tids lige spil lavede
hvid en fingerfejl som kostede en bonde. Egon fik
efterhånden overtaget, og det hele endte i et
springerslutspil, hvor merbonden gjorde udslaget.

Søren valgte en Dronningegambit. Kort inde i
spillet snød Søren modstanderen for en bonde, og
fik en åben c-linie. Disse fordele burde Søren
nok kunne have udnyttet bedre, men efter en række
afbytninger, fandt Søren aldrig den rigtige vej
til målet. Sluttelig blev det remis.
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II-Holdet~ 2.r~~de
Ude mod Tårnet, Ballerup II

Den 21.November var vi en tur til Ballerup.
isse af os havde ikke nemt ved at finde ind

gangsdøren, men efter lang tids søgen lykkedes
det dog. Denne gang stillede vi op med kun tre
reserver. Heldigvis har to af reserverne lovet at
agere faste støtter, så det går nok (og som det
ses, så gik det jo ganske pænt!).

Tårnet Ballerup II Vanløse II 1 - 7

Tom K. Nielsen Ole Delfter ½ - ½
Verner Samuelsen Steen Schousboe 0 - 1
Michael Andersen Jørgen Hansen 0 - 1
Sune Fischer Per Lykke 0 - 1
Steen Jacobsen Asger Levinsen 0 - 1
Henning Kristensen Egon H. Nielsen 0 - 1
Anders Larsen Søren J. Sørensen ½ - ½
Kurt Arent Jørgen Holst 0 - 1

Jeg spillede min kære Stonewall, men i en ny
version. Spillet bølgede frem og tilbage. Først
syntes jeg, at jeg stod bedst, så at han stod
bedst, så kom der nogle vilde satsninger fra min
side, og jeg syntes, at jeg stod bedst igen. Det
tog nok for meget på kræfterne, for jeg fandt
aldrig gevinsten. Altså remis.

Steen var med som reserve. Stillingen udviklede
sig langsomt til Steens fordel. Han besatte
d-linien, og udnyttede denne lille fordel på
bedste vis. Det endte med et løberslutspil, hvor
Steen med garanti har frydet sig over den
langsomme men sikre nedspilning af modstanderen.
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Jørgen kom ud for en Nimzoinder. Allerede efter
17 træk havde Jørgen snydt modstanderen for en
bonde. Herefter gik det med at konsolidere
stillingen, for endelig at slutte af med en
lækker detalje, som fik modstanderen til at
opgive.

Per Lykkedes denne gang med en Pirc. I dette
parti med et tidligt d5, hvorefter spillet
udviklede sig i utraditionelle baner. Nok et af
de underligste partier der længe er set. Det
sluttede da modstanderen fejlede, og satte sin
dronning i slag.

Asger spillede Kongegambit, og fik hurtigt en
behagelig stilling, hvor initiativet var på hans
side. Derefter kunne han sidde og vente på at
modstanderen begik fejl, som Asger i vanlig stil
udnyttede til fulde.

Egon lagde stille ud, og der skete ikke meget i
starten. Så begyndte modstanderen et angreb på
kongefløjen, men Egon fandt et uhyre smart
modtræk, som imødegik angrebet, og skabte en
masse komplikationer. En ekstra finesse fra Egons
side endte med at give et klart vundet slutspil,
så modstanderen valgte at opgive.

Søren spillede hvid i en modtaget Dronninggambit.
Der skete ikke meget i spillet, det var som om
ingen af parterne var interesseret i at forsøge
noget. Kun yderst sjældent kom der en brik ind på
modstanderens halvdel. Remis var næsten uundgåe
ligt. Jeg vil dog vurdere, at Søren havde de
bedste chancer i slutspillet, med løberpar mod
springerpar, og en mere aktiv stilling.

Holst var den første der var færdig med positivt
resultat. Modstanderen spillede unøjagtigt i
åbningen, og overlod Jørgen initiativet. Det blev
udnyttet til officersgevinst i træk 14, og da
modstanderen iøvrigt stod dårligt, kunne han godt
have opgivet. Holst førte partiet sikkert i havn.

Ole
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I I I-Hol clet " 3 _ :r"t...1:n..cle

Hvidovre III - Vanløse III 2½ - 5¼

34 Steen Rasmussen - 24 Jørgen Nielsen 0 - 1
36 Børge Bengts sen - 27 Erik Johansen 0 - 1
37 Leon Henriksen - 30 Erling Madsen 0 - 1
40 Steen Pedersen - 31 Kina Pedersen 1 - 0
42 Jan Dalgaard (R) - 32 Jens Windeleff ½ - ½
49 Torben Henriksen - 33 Kjell Suadicani 0 - 1
50 Mogens Pedersen - 34 Peder Raunsø 1 - 0
53 Bjarne Håkansson - 40 Sten Bauers (R) 0 - 1

Først færdig, det blev i 3. runde førstebrættet.
En time og tyve minutter og så var det forbi.
Efter passivt spil fra Sort kom Hvid til at stå
stadig bedre. Da Sort så rokerede ind i det
hvide angreb, var det meget hurtigt slut.

Erik var færdig som nummer to. Om det er grund
en til, at hans partier er så svære at læse ....
.få, det var ikke så slemt denne gang. For at få
modchancer gav Hvid på et tidspunkt en offis
for en bonde med stor mulighed for at tage
endnu en. Det viste sig hurtigt at være en
katastrofe og til sidst måtte den hvide konge
forlade dækningen af baglinien, hvorefter han
ville blive sat mat.

Kian opnåede hurtigt en klar fordel, der efter
et fejltræk blev vekslet til en kvalitet. Efter
nogen fumlen fik modstanderen pludselig lov til
at brille omkring tidskontrollen, hvilket gav
ham to bønder og kvaliteten tilbage. Kian kom
aldrig tilbage i partiet og tabte i få træk,
som modstanderen brugte lang tid til.

Mens Kian og jeg så på Eriks liste, kom Erling
og sagde, at hans modstander havde tabt på tid.
Erling havde spillet BDG og førte ved modstand
erens vingefald med et par offis og en stabil
stilling.
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Jens havde forsøgt at få en BDG, men modstanderen
ville ikke, hvilket ikke gav Jens den sædvanlige
gode stilling. Desværre glemte han at 'rokke' mens
tid var og fik derefter et meget presset spil, der
efter tidskontrollen var meget remis-agtigt. Endnu
et halvt point til remis-kongen.

Kjell kom kort efter med en meddelelse om, at han
havde vundet med små midler, svækket kongestillin
gen, overbelastet en springer, taget to lette for
en tyk osv. Sikker holdskak.

Raunsø kom desværre meget hurtigt galt af sted i
åbningen og tabte en løber for en bonde, så de
næste 3½ time spillede han med ryggen mod muren og
tabte naturligt til sidst. Hvorvidt han havde re
mischancer under vejs, ja, det har han givetvis
haft, da modstanderen bestemt ikke havde travlt
med at hive pinden i land.

Da 3. holdet måtte udlåne 2. brættet til 1. holdet
(!) var Sten Bauers blevet indkaldt, uden at det
gav anledning til bekymring. Sten sætter sig til
brættet og rejser sig igen med hele pointet tre
fire timer senere og lige sådan denne gang. Mod
standeren fik en chance for at udligne endeligt,
men han udnyttede det ikke, hvorefter Stens konge
ryddede op på brættet og fik forvandlet en bonde,
da der ikke var flere officerer tilbage. Bortset
fra en enkelt skønhedsplet, meget sikkert spil,
bravo Sten!

Holdkamp, runde 3, HvS III - VS III, bræt 1
Hvid : Jørgen Nielsen
Sort : Steen Rasmussen

Sådan skal de ha' det!
1.d4,Sf6 2.Lg5,d6 3.Lxf6,gxf6 4.e3,Sc6 5.Sf3,Ld7
6.Ld3,e5?! 7.d4,Sb4 8.e4,De7

12



Sort spiller meget passivt; udnytter overhovedet
ikke den åbne tårnlinie og indikerer desuden
klart, at han vil rokke til venstre, derfor:
9.Le2,f5 10.Dd2(?!)
Muligvis bedre med a3 direkte.
10.-,aS ll.a3,fxe4 12.axb4,exf3 13.Lxf3,a4 14.c4!,
Lg7 15.Sc3,e4 16.Ldl,Lxc3 17.Dxc3,Tg8 18.g3,b5?
Sort påtænker fortsat at rokke langt, så skal man
i det mindste holde bønderne tilbage på deres
pladser. 18.-,Lh3 havde været generende for Hvid,
selvom Sort taber bonden på a4.
19.0-0,0-0-0(??) 20.Tel
Spild af tid. Heldigvis spilder Sort også tiden ..
20.-,fS 21.cxbS! ,Lxb5 22.Lxa4,Lxa4
Resten er let; Hvid kan endda tillade sig 23.Dc6.
Sort kan stadig ikke stoppe matten: 23.-,Lxc6 24.
dxc6,Kb8 25.Ta3,De8 26.b5,e3 27.Teal,exf2+ 28.Kxf2
og matten kan kun udsættes.
23.Txa4,De8 24.Dc6,Opg.
Sort bliver mat i højst fire træk: 26.-,Dxc6 27.
dxc6,Kb8 28.Teal,Txg3 29.hxg3,- 30.Ta8++

Holdkamp, runde 3, HvS III - VS III, bræt 2
Hvid Børge Bengtsen
Sort : Erik Johansen

l.d4,Sf6 2.c4,e6 3.a3?! ,d5 4.e3,b6 5.Sf3,Le7 6.
Sc3,O-O 7.Ld2,Lb7 8.b4,Sbd7 9.Le2,c5 10.b5,Ld6 11.
O-O,e5 12.dxc5,bxc5 13.Se1,d4 14.exd4,exd4 15.SdS?
Lidt uforståeligt; det taber en bonde, men alter
nativet er ikke specielt tiltalende Sc3-a4-b2 til
d3 før den er med i spillet igen.
15.-,Sxd5 16.cxd5,Lxd5 17.Dc2,Tc8 18.a4,c4 19.Da2,
Te8 20.Lf3,Lxf3 21.Sxf3,c3 22.Sxd4?
Næppe det bedste, men hvis Hvid ikke forsøger no
get, vinder Sort automatisk.
22.-,cxd2 23.Sc6,Dg5 24.Tfdl,SeS 25.DdS! ,Df6 26.
Tab1,Sg4 27.Txd2,Lxh2+ 28.Kfl,Lf4(??)
Man skal selvfølgelig spille .. , nå ja, find selv
et glimrende træk.
29.Tel??,Sh2+ 30.Opg.
Hvid bliver mat, så snart han trækker.
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Holdkamp, runde 3, HvS III - VS III, bræt 3
Hvid: Erling Madsen
Sort : Leon Henriksen

l.d4,d5 2.e4,dxe4 3.Sc3,Lf5 4.f3,fxe3 5.Dxf3,Ld7
6.Lf4,Sf6 7.Lc4,Sc6 8.Sb5,Tc8 9.Se2,a6 10.Sbc3;e6
ll.a3,Le7 12.0-0,0-0 13.Ld3,Tb8 14.Dg3,Sh5 15.Dh3,
g6 16.Lh6,Te8 17.Df3,Lf6 18.Khl,Te7 19.Df2,Le8 20.
g4! ,Lxd4 21.Sxd4,Sxd4 22.gxh5,Lc6+ 23.Kgl
Hvad er der galt med 23.Le4?
23.-,Sf3+ 24.Kg2,Sg5+ 25.Kg3,Dd6+ 26.Df4,e5 27.
Dxg5,e4+ 28.Df4, pling.
Vingen kunne ikke længere nå viseren.

Holdkamp, runde 3, HvS III - VS III, bræt 4
Hvid Steen Pedersen
Sort : Kian Pedersen

l.c4,e6 2.Sc3.,g6 3.g3,Lg7 4.Lg2,Se7 5.d4,O-O 6.e4,
Sbc6 7.Sge2,a6 8.O-O,d6 9.Le3,Tb8 10.a3,Ld7 11.
Tcl,SaS 12.b3,c6 13.Dc2,b5 14.cxbS,cxbS
Sorts plan var at spille axb5, men han blev bange
for det store pres, Hvid satte på c6. Spiller Hvid
så b4, sætter springeren sig på c4 og vejen til c6
er spærret. Hvis ikke, kan Sort måske finde på at
spille b4 ..
15.b4,Sc4 16.Db3?,d5 17.eS,SfS! 18.Sdl?
Hesten skal til bl for at dække korrekt. Blæs være
med den dobbelte e-bonde. 16.Da2 havde også løst
mange problemer.
18.-,Sfxe3 19.Sxe3,Sd2 20.Db2,Sxfl 21.Sxfl,Tc8 22.
Sd2,Txcl+(?) 23.Sxcl,Dc7
Et forslag: 22.-,Db6 med planen Tc6 og dobling.
Efter blokering åbne a-linien og spille tårnene
den vej igennem.
24.Sd3,f6 25.f4,fxe5 26.dxe5,Tc8 27.Sc5,Lf8 28.
Sdb3,Db6 29.Dd4,Lxc5 30.Sxc5,a5 31.h4,axb4 32.
axb4,Ta8?
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Man skal selvfølgelig spille 32.-,Tc7, men vingen
er højt oppe ..

a b C d e f g h

33.LxdS! ! ,exd5?? Nej! Ikke det, flyt tårnet i
stedet, til a3, f.eks. 34.Dxd5+,Kg7 35.Dxa8,Lc6
Afbytning skal undgås ..
36.Dal,Kh6 37.Ddl,Da7 38.Dd2,Dal+ 39.Kf2,Kg7? 40.
Se6+,Kg8 41.Dd8+,Kf7 42.Df6+,Ke8 43.Df8+,Kd7 44.
Dd6+,~e8 45.Dxc6+,Ke7 46.Dd6+,Ke8 47.Sc7+,Kf7 48.
De6+?
Lettest 48.Df6+Kg7 49.Se6,Db2+ 50.Kf3,Db3+
51.Kg2: Dc2+(51.-,Dd5+ 52.Kh2,Dd2+ 53.Kh3,-
54.Dg7++' el. 54.Df8++) 52.Kh3 tvinger 52.-,DfS+
53.Dxf5,gxf5 54.Sd4,Kf7 55.Sxf5+,Ke6 56.Sd6 og
slag af b5, hvorefter man har oceaner af
fribønder.
48.-,Kg7 49.De7,Kg8 50.De8+,Kg7 51.Se6+,Kh6 52.
Df8+,Kh5 53.Sg7+,Kh6 54.Sf5+,Kh5 55.Sg7+,Kh6 56.
Se8+,Opg. Der er mat efter 56.-,KhS 57.Sf6++.
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Holdkamp, runde 3, HvS III - VS III, bræt 5
Hvid Jens Windeleff
Sort : Jan Dalgaard (R)

1.d4,Sf6 2.f3,e6 3.e4,d5 4.Le3,Le7 5.Sd2iO-O 6.
Ld3,Sc6 7.c3,e5 8.Se2,Le6 9.Dc2,dxe4 10.Sxe4,Sxe4
11.fxe4,exd4 12.Sxd4,Se5 13.Sxe6
Bedre 13.0-0-0, fundet ved gennemspilning af par
tiet i et nabolokale af d'herrer JD&JW.
13.-,Sxd3+ 14.Ke2,fxe6 15.Tadl,De8 16.Txd3,Dh5+
17.Kd2,Lg5 18.Kcl,Tf7 19.Dd2,Lxe3 20.Dxe3,Taf8
21.h3,Da5 22.a3(?)
Bedre Kbl med bevaring af bondestrukturen.
22.-,cS 23.Thdl,c4 24.Td7,b5 25.Txf7,Txf7 26.DgS,
h6 27.DcS(?)
Hvorfor ikke 27.Dd8+,Dxd8 28.Txd8+,Tf8 29.Td7 og
jagt på svage bønder på d-fløj og centrum?
27.-,Kh7 28.Dc6,Te7 29.Td6,e5 30.h4,Dc7 31.Dxc7,
Txc7 32.Td5,a6 33.Txe5,Tf7 34.TfS,TxfS 35.exf5,g6?
36.Kd2??
Nej. 36.g6 eller i det mindste 36.fxg6+.
36.-,gxf6 37.Ke3,Kg6 38.Kf4,Kf6(R) 39. Remis.
Jens mente bagefter, at han kunne have vundet ved
at slå på g6, men der er næppe mere end remis. Al
ternativet kræver præcist spil fra Sort, hvis han
ikke skal tabe.

Holdkamp, runde 3, HvS III - VS III, bræt 6
Hvid : Torben Henriksen
Sort : Kjell Suadicani

Små midler.
1.e4,e5 2.Sf2,Sc6 3.d4,exd4 4.Sxd4,Lc5 5.c3,Sf6 6.
LgS,O-O 7.Sxc6(?) ,bxc6 8.Lxf6?
Hvid bytter sine udviklede officerer af og hjælper
tillige den sorte udvikling.
8.-,Dxf6 9.Dc2,d6 10.Ld3,Te8 11.O-O,TeS 12.Sd2,Le6
13.Sf3,Th5 14.Le2,Df4 15.g3?!
En klar svækkelse af den hvide stilling.
15.-,Dh6 16.Dd2,Txh2! 17.Dxh6,Txh6
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En bonde i posen, som hvid kun kunne redde ved at
vise, at 14.Df4 ikke nødvendigvis er et stærkt
træk, f.eks. 14.-,Dd2.
18.Sh2,f5 19.exf5,Lxf5 20.Tfel,d5 21.Lg4?,Txh2!
Sådan, små midler.
22.Kxh2,Lxg4 23.Kg2,Tf8 24.f4,h5 25.Te5,Ld6 26.
Te3,Tf6 27.b4,Te6 28.Txe6,Lxe6 29.Tdl,Kf7 30.a3,a6
31.Td2,Kf6 32.Tdl,c5 33.Tal,d4 34.bxc5,Lxc5 35.
cxd4,Lxd4 36.Tdl,c5 37.Tbl,c4 38.Tb4,a5 39.Tb5,c3
40.Txh5,c2 41.Thl,LdS+ 42.Opg.
Ikke det store sus, men solidt håndværk.

Holdkamp, runde 3, HvS III - VS III, bræt 7
Hvid Peder Raunsø Jensen
Sort : Mogens Pedersen

1.d4,e6 2.c4,Sf6 3.Sf3,c5 4.d5,b5 5.e3,Lb7 6.dxe6,
fxe6 7.cxb5,d5 8.Le2,Ld6 9.0-0,0-0 10.b3,Dc7 11.
h3,Le5 12.Sd4?,cxd4 13.exd4,Ld6 14.Le3,Df7 15.Sd2,
Sbd7 16.Sf3,Tac8 17.a4,Se4 18.Sg5,Sxg5 19.Lxg5,Df5
20.Le3,Dc2 21.Lg4!,Tfe8 22.Tcl,Dxdl 23.Tfxdl,Sf6
24.Txc8,Lxc8 25.Lf3?! ,Te7 26.Tcl,Tc7 27.Txc7,Lxc7
28.Ld2,a6 29.Le2,axb5 30.Lxb5,Se4 31.Le3,Sd6 32.
Ld3,La5 33.Lcl,Ld7(?) 34.La3,Sb7 35.b4,Lb6 36.aS,
Lxd4 37.a6,Sd6 38.Lcl,SbS 39.Kfl
Endelig. Den konge skulle have været ude, før der
spilles b3-b4 og a4-a5-a6.
39.-,Lc6 40.Ld2,La7 41.Kel,d4 42.f3,g6 43.Ke2,Kf7
44.Lc4,Ke7 45.Kd3,Sd6 46.b5,Sxb5 47.Lb4+,Kd7 48.
La5,Sd6 49.Ld2,Sxc4 50.Kxc4,Ld5+ 51.Kd3,Kc6 52.
Lf4,Kb5 53.Le5,Lc4+ 54.Kd2,Kxa6 55.g4,Kb5 56.f4,Lc5
57.h4,Lb4+ 58.Kc2,Kc5 59.h5,Kd5 60.Lf6,Ke4 61.
hxg6,hxg6 62.f5,d3+ 63.Opg.

Holdkamp, runde 3, HvS III - VS III, bræt 8
Hvid: Bjarne Håkansson
Sort : Sten Bauers

En sikker reserve.
1.d4,Sf6 2.c4,e5 3.d5,d6 4.h3?! ,g6 5.Sc3,Lg7 6.e4,
c6 7.Sf3,Sa6 8.Le2,cxd5 9.cxd5,Sc5 10.Lg5,Da5 11.
O-O,Sfxe4 12.Sxe4,Sxe4 13.a3,Sxg5 14.Sxg5,O-O 15.
Se4,Db6 16.b4,f5 17.Sg5,Te8 18.h4,h6 19.Sh3,Ld7
20.Tcl,f4 21.Lg4,Lf5 22.Khl,Dd8 23.Lxf5,gxf5 24.
Dh~.Df6 25.Tfel,Lf8?
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Banal overseelse ..
26.Sxf4! ,Te7 27.Se6,Th7 28.Tc3,Le7 29.Tecl,Dxh4+
30.Dxh4,Lxh4 31.f3,Lg5 32.Tc8+,Txc8 33.Txc8+,Kf7
34.Tf8+,Ke7 35.Tb8,Kf6 36.Kgl,Le3+37.Kfl,e4! 38.
fxe4,fxe4 39.Td8,Ke5 40.Ke2,Lcl 41.Te8,Kxd5 42.
a4,b5 43.axb5,Tb7 44.Kd1,La3 45.Sf4+,Kd4 46.Te6,
Lxb4 47.Txh6,Txb5 48.Se2+,Ke3 49.Scl,TdS+ 50.Kc2,
a5 51.Th3+,Kf2 52.g4,Tg5 53.Th2+,Kf3 54.Kb3,Txg4
55.Sa2,Tg2 56.Thl,e3 57.Sxb4,axb4 58.Kxb4,Kf2 59.
Tcl,e2 60.Kc4,Tg5 61.Tc2(?) ,Tc5+ 62.Kd3,Txc2 63.
Kxc2,e1D 64.Kd3
Med kun otte minutter igen opgav Hvid, selvom
Sort kun havde et minut og tyve.

Jørgen

S:Qil Sejr Støt ...

Du kan li' at spille, du kan li' at vinde og så
kan du støtte Vanløse Skakklub. Så hvorfor ikke?
Holdkampene er i fuld gang. På nuværende tids
punkt mangler der kun 3 runder, og det begynder
at blive spændende. Rykker vi op, rykker vi ned?
Hvor mange point får holdene? Ja, det sidste er
netop sagen. Jeg arrangerer en lille konkurrence,
hvor det gælder om at gætte, hvor mange point de
fem hold vi stiller med får tilsammen i de sid
st~ 3 runder. Vi har i hver runde mulighed for at
score 36 point. Altså maksimalt 108 point.

Hvert gæt koster 5,- kr. som betales til mig, og
den der kommer nærmest det rigtige antal point,
får 70% af omsætningen. De resterende 30% går
ubeskåret til klubben til velgørende formål for
medlemmerne. Er flere lige tæt på det rigtige,
deles præmien ligeligt.

Jeg skal have Jeres bud inden 5.runde går igang,
hvilket sker når 1.holdet spiller den 4/2.

Ole Delfter
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Stor sejr til 4. holdet!

Efter at have været oversidder i 2. runde skulle vi i 3. have besøg af Tjalfe på
hjemmebane, og det må indrømmes, at vi på forhånd stillede op med en vis
forhåbning - Tjalfes holdleder havde på forhånd adviseret om - og orienteret
turneringslederen om - at de beklageligvis kun kunne stille med 4 mand.

ok så beklageligt er det, at vi fra starten kun kunne mønstre 6 mand, da 2
udeblev uden i det mindste i god tid at have underrettet holdlederen - det
burde være utænkeligt, og man kan da kun håbe, at de i deres sorte sjæle kan
fremdrage en særdeles kvalificeret begrundelse til næste gang vi ses.

Til gengæld kan vi jo takke Jan Juul Nielsen og Barkhuus for, at de på bed
ste vis fyldte hullerne op, så vi ikke skulle lide den tort at tabe på udeblivelse,
der hvor Tjalfe stillede op.

Resultatet blev så, som nedenfor står, og det var vel en lidt kedsommelig
kamp for den nederste del af holdet, men den slags hændelser kan desværre
forekomme i de mere ydmyge rækker.

KSU-holdturnering, 4. række, gruppe 1
Vanløse IV 7 - 1 Tjalfe IV
Jan Juul Nielsen (R) 1 - 0 Klaus Rubin
Bjørn Gemzøe 1 - 0 Thomas Gjedde
Franz Henriksen 0 - 1 Morten Piil
Axel Barkhuus (R) 1 - 0 Thomas Blomgren
JesperHolm 1 - 0 Udeblevet
Jan Ingvardsen 1 - 0 Udeblevet
iels Locher 1 - 0 Udeblevet

Hans·Vestergård 1 - 0 Udeblevet
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V.-He>1.ci€!t 5 . r~r:i.cie

Så skete det endelig. Juniorholdet vandt en kamp.
Det gjorde naturligvis ikke noget, at modstand
eren kom fra det (tidligere!) så frygtede Amager.
(j.v.f sidste holdkampreferat)

Vanløse V Vestamager II 3½- ¼

Sune Maribo Lasse Dvoracek 1 - 0
Matti Nellemann Tim Jørgensen ½ - ½.
Ramus Lahgkilde (Kasper Villum) 1 - 0
Peter Lund Bender (R) Lars M Willum 1 - 0

Sune tabte unødvendigt en officer i åbningen. Han
fik dog gang i et kraftigt modangreb, som med
førte at modtanderen måtte give en dronning. Så
var det naturligvis slut.

Matti tabte også en officer i åbningen. I midt
spillet fik han kompensation i form af en bonde.
Modstanderen stod stadigvæk bedst, da han plud
selig tilbød remis. Matti "rev" naturligvis armen
af ham.

Rasmus vandt uden kamp, men fik heldigvis allige
vel en modstander (som skulle spille dagen ef
ter). I dette parti kom Rasmus aldrig rigtig i
gang. Modstanderen vandt en del brikker, og så
var det slut.

Peter spillede godt i åbningen, hvilket medfør
te bondegevinst. Peter vandt endnu en bonde, og
i slutspillet var modstanderen chanceløs.

Alt i alt var vi vel en smule heldige med dette
resultat. Men held er og bliver en vigtig ingre
diens i skakspillet.

Lars
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Skakken længe leve!

Det er et særkende ved skak at man kan spille med samme glæde
uanset om man er 8 eller 88. Og så er der endda nogen der begynder
tidligere og slutter en del senere. Jeg tror at mange spillere da de
første gang vovede sig hen til en skakklub eller var tilskuere ved en
skakturnering har bemærket den enorme spredning i deltagernes alder.
Jeg kender kun en anden aktivitet hvor noget lignende gør sig
gældende, nemlig lystfiskeri. Måske er det derfor jeg er medlem af to
klubber: en skakklub og en lystfiskerforening. Man slipper for at
skifte fritidsaktivitet efterhånden som man bliver ældre.

Fodbold og badminton er jeg forlængst holdt op med at spille,
og atletik dyrker jeg heller ikke længere. Jeg (og masser af andre
tidligere idrætsudøvere) er nok stadig interesseret, men der er nu en
gang temmelig stor forskel på lænestolsfodbold (Danmarks national
sport) og så den rene vare. Men i skak.. !

I begyndelsen stiger ens spillestyrke, og siden falder den. Det
sidste ville være meget deprimerende hvis man udelukkende spillede
skak af sportslige grunde eller for at blive bedre, men vi spiller vel
allesammen fordi vi elsker spillet, og fordi et parti i tredje klasse
(eller hvad det nu hedder i vore dage. Jeg husker at Gyldnolm har
foreslået betegnelsen "massegraven", og han må jo vide det eftersom
han selv spiller der!) kan være ligeså spændende at spille som et parti
i landsholdsklassen. Og netop derfor spiller vi jo i klub: Der er altid
nogen at spille med, og hvadenten vi rykker op eller ned kan vi altid
få modstandere som er på vores eget niveau i spillestyrke og som
derfor kan være med til at skabe reel spænding. Skak er først og
fremmest kamp, som vistnok Lasker sagde.

Hvorfor nu denne filosofiske lommeuld? Jo, ad snørklede veje
har jeg fået kendskab til et parti som en af klubbens store gamle
mænd spillede for nylig, nærmere betegnet den 10. januar. Barkhuus,
en årsunge på efter sigende 85, spiller hvid, og Gemzøe spiller sort.
Vi er i Vinterturneringen, rygraden i klubbens aktiviteter:

l.d4,Sc6

Ude på skrammer, eller vil Gemzøe bare lokke veteranen på glatis?
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2.e4,e6

Her er 2. ,-,d5 eller 2. ,-,e5 nok bedre. Man vil i det følgende se at det
kommer til at knibe for sort at få et frit og aktivt spil.

3.Sf3,Sf6 4.Sd2

Hvid tager den med ro, og vil ikke generes af 4.,-,Lb4 efter 4.Sc3

4.,-,Lb4(?)

Nu er dette et slag i luften. Hvorfor forære hvid det nyttige træk c3?

5.c3,Le7 6.Ld3,d5 7.e5,Sh5

Noget af et vovestykke, da springeren står udsat her. Men sort vil
gerne have den til det gode felt f5.

8.Sfl,g6 9.Sg3,Sg7

Sort vil ikke slå på g3 og dermed åbne h-linjen for hvid.

10.0-0,Sf5

Hvis den sorte c-bonde nu stod på c5 i stedet for c7 ville sort have en
udmærket stilling med tryk mod d4. Sådan som han har spillet står
springeren på c6 bare i vejen.

ll.Dc2,a6 12.Se2,Ld7 13.a3,Sh4 14.S:h4,L:h4 15.g3,Lg5

Sort bytter frivilligt sin gode løber af for at få plads at røre sig på.
Læg mærke til forskellen på de tilbageværende hvide og sorte brikker,
en fin illustration af en aktiv hhv. passiv stilling. Hvid har meget
større udvalg af planer, da hans officerer hurtigt kan flyttes fra den
ene fløj til den anden. De sorte officerer er bevægelseshæmmede i
foruroligende grad.
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16.L:g5,D:g5 17.Sf4,Se7

En helt rigtig ide, selvom den kommer lidt sent. Sort vil gerne spille
c5 fulgt af enten Sc6 eller Sf5 med tryk mod d4. Hvid beslutter sig til
at vinde yderligere terræn på k - fløjen:

18.h4,Dh6 19.Sh3,Sf5 20.De2,Dg7 21.Dg4,0-0-0!?

Sort har forståeligt nok ikke lyst til at rokere kort, men den lange
rokade er heller ikke uden risiko. Måske stod kongen bedst i midten?
Hvid åbner nu centrum og manøvrerer dronningen over på d - fløjen
og springeren ind i midten. Ideen er at komme til kongeangreb, en
helt logisk tanke med henblik på at de hvide officerers bevægelighed
er så meget større end de sortes.

22.c4,h5 23.Df4,Se724.Ta-cl,Th-f8 25.Dd2,f5 26.c:d5,e:d5 27.Dc3,
Sc6 28. Sf4,Dj7 29. Tf-el

Truer e6. Nu begynder slipset for alvor at stramme for sort.

29., -,Le6 30.L:a6!

Av! På grund af den ulyksalige springer på c6 kan sort ikke godt slå
løberen.

30.,-,Sa7 31.S:e6!

Av igen! Springeren kan heller ikke slås, for damen skal jo holde c7
dækket.

31.,-, Td7 32.S:f8,D:f8

Og så har vi set nok. Hvid er et helt tårn foran, og vandt da også
ubesværet. Jeg ved ikke hvorfor spillerne ikke stoppede her. Måske
var der tidnød på? Under alle omstændigheder et parti som klart viser
hvad det er som får os til at blive ved med at spille skak!

Steen S.
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Om løst og fast XX

Det gamle år er forlængstudrundet, og vi har
taget hul på et nyt, som nok ikke bliver stort
bedre. Men selv om det snart ikke længere er ak
tuelt, kan det måske betale sig at kaste et blik
tilbage og tænke sig lidt om, for ved årsskiftet,
hvor der er så meget andet, der tager folks op
mærksomhed, er de politiske og andre lommetyve
netop ude med snøren og scorer mange gode points,
os andre stakler til sorg og fordærv. I december
blev der i Den Danske Bank udnævnt to nye direk
tører foruden de fire, der er i forvejen, og så
skal der i begyndelsen af det nye år afgå to af
de gamle, som får det obligate gyldent-fede
håndtryk; glæd jer, alle små indskydere. Lige
omkring nytår, - at det dog i anstændighedens
navn ikke kutjne vente lidt, - nedsatte national
banken diskontoen, hvorpå alle landets banker be
skar indlånsrenten for os småsparere til o,125%
p.a., - skriver en ottendedel procent om året! -
så den næste fidus bliver vel, at vi skal betale
for at have penge stående i banken; kære venner,
hold på hat og tegnebog. - Med udlånsrenten lig
ger det noget anderledes, man må erlægge blodige
renter blot for et lille lån til anskaffelse af
en gyngehes-t; i forbindelse med den nye finans
lov er hermed det ædle, gamle liberalistiske
princip knæsat, at de bredeste skuldre skal bære
de letteste byrder.

Nok om det, nu til noget helt andet: Ved gen
nemgang af mine gamle dagbogsnotater ser jeg un
der 4.januar 1946, at den danske regering har
tilbagebetalt England Joo.ooo Lstr., der under
besættelsen blev stillet til modstandsbevægel
sens rådighed. Det var selvfølgelig helt i orden,
men så kommer jeg til at tænke på, hvornår mon
det rige, mægtige og demokratiske Tyskland beta
ler os et lidet afdrag på de lo milliarder kro
ner, som Nazityskland plyndrede os for under kri
gen. Iberegnet inflation, gentagne devalueringer
og ikke mindst renter ville det løbe op til et
særdeles pænt beløb, der rigeligt satte os i
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stand til at indfri vore sociale forpligtelser
overfor de ringest stille~e i samfundet, handi
cappede, syge og gamle. - Og naturligvis vedgår
det ikke længere nye, men nu stenrige og demokra
tiske Tyskland arv og gæld, ik' ?

Men lad os forlade de lidt brandfarlige emner
til fordel for mere fredsommelige sager: Jeg ser
at præmiehingsten Midt-West-Ibi i 1995 har bedæk
ket 250 hopper formedelst 6000 kroner pr stk; uh
ja, det var præmiehingst man skulle have været, i
stedet for folkepensionist.

I København indledtes det nye år med klokkekon
cert fra 1 rådhus- og 19 kirketårne på en gang,
englene må have skreget himmelhøjt af fryd, selv
sætter jeg ikke videre pris på den slags; jeg vil
snarere sige, at først nu forstår jeg rigtigt at
Fanden ikke kan fordrage kirkeklokker, skønt det
er et helvedes spektakel.

Der er vedtaget en ny lov om tobaksrygning på
offentlige institutioner og andre steder; det må
vi nok være opmærksomme på, for det kan meget vel
tænkes, at vi en dag ikke mere må tage en smøg
på vores eget lokum; disse sundheds- og andre
apostle har jo fandens travlt og stikker deres
grimme snuder i alting. Personlig kan j~g være
ligeglad, da jeg ikke ryger mere, men jeg under
hjertelig gerne andre en smøg, for jeg er ikke
frelst, hvad I vel er klar over.

I anledning af kulturåret fremtræder vor gamle
rådhusplads i en ny og strålende skikkelse; vi
har fået en designet og arkitekttegnet, splinter
ny, imponerende busterminal, som siger sparto til
alt hvad en nok så udspekuleret kumputterhjerne
kan udpønske. - Godt nok, men nu har vi det tri
ste gamle rådhus liggende der og spolere hele det
ellers pragtfulde syn. Det kan vi ikke være be
kendt, væk med det gamle, rådtriste røvhus, og
lad Tivoli jævne med jorden ved samme lejlighed.
Vi har en uafviselig pligt til at leve op til
vort ry som kulturby.

På grund af sygdom har jeg ikke vist mig i
klubben i lang tid, bortset fra juleshowet, som
jeg ikke ville gå glip af, om det så skulle ko
ste mig mit elendige liv, - og så var det jo
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gratis! - og jeg savner da også klublivet og
samværet med gode kammerater, men heldigvis får
jeg Fribonden, så jeg er ikke sat helt udenfor,
og netop som følge af sygdommen er jeg nok mere
tilbøjelig til medfølelse over for andre i samme
situation. Jeg læste for eksempel .for nogen tid
siden, at popstjernen Michael Jackson netop var
udskrevet fra hospitalet efter et alvorligt til
fælde. Det gør mig ondt for ham, selv om jeg ikke
kan udstå stodderen; jeg går ud fra, at han er
identisk med superfrikadellen af samme navn, ham
der lever af smådrenge og vandbaseret glidecreme.
Men jeg fordømmer ingen, jeg må også selv holde
diæt. - Vi har vel alle vore syrn- og antipatier;
en mand som jeg sætter meget højt er den tidli
gere Zoo-direktør Bent Jørgensen. Han meldte sig
i fjor ud af ræset og flyttede til Bornholm for
at komme hjem og ud i naturen. Han fik hverken
gyldent håndtryk, dagpenge eller barselsorlov, så
økonomien var noget af et problem. Herom siger
han: Jeg skal bestille noget, jeg har jo ikke
været direktør i Lejerbo med en fed pensionsord
ning. - Ih, hvor jeg altså elsker den mand! Han
har den fejl, at han er landsmand til Glistrup,
men det kan han ikke gøre for, og jeg er da ikke
racist.

I Fribondens decembernummer gør Jesper Holm
afbigt for fejl i notaterne til partiet mod Rich.
Nielsen, men jeg tror, der er et par skruer løse
i hans kumputter. Fejlen ligger ikke i sorts 18.
træk, som Jesper siger, men allerede i 11.træk,
som skal være ll.Sxc6, Lxc6, og senere i sorts
15.træk, som skal være Tf-eB, og først derefter
kommer fejlen i sorts 18.træk. - Så synes jeg i
øvrigt, at det er flot spillet af Jesper mod en
fjende med 400 mere i rating, selv om der vel nok
for Richards vedkommende må være tale om et stygt
ulykkestilfælde.

Nu har Jesper Holm i mange år trofast røgtet
sit hverv som kaptajn for sit hold, fortjener
han ikke en lille påskønnelse for det?

Jeg spør' bare.
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Med1emsstatistik.

For et stykke tid siden, engang sidste år,
satte jeg mig for at finde ud af, om der var
medlemmer, der snart havde klub-jubilæum. Og så
var det, at jeg kom til at tænke på, hvor lang
tid I forskellige egentlig har været medlem af
Vanløse Skakklub. Det opgjorde jeg så, og det så
således ud på skematisk vis:

#
#
#

## #
## #
## ## #

### ## # # #
### ## # ## # # # ##
######## ### #### ## ## ###

#
#

0år lOår 20år 30år mere
012345678901234567890123456789012345

Hvert kryds angiver et medlem. Den opmærksomme
læser vil bemærke, at opgørelsen blev foretaget
dengang da vi var 59 medlemmer. I min øresnegl
har jeg fået at vide, at vi nu er oppe på ca. 67
medlemmer, så der er burde være en stor søjle til
at begynde med.

Som det ses, har vi efter en stille periode på
ca. 4 år, fået en stor tilgang i de sidste 7 år.
Det samme var tilfældet for 20 år siden!

Men trods alt er det nok værd at bemærke, at
næsten halvdelen af klubbens medlemmer har holdt
ud i mere end 10 år. Og to medlemmer, Barkhuus og
Gyldholm, har været med i ca. 50 år!

Der må være et eller andet over Vanløse Skakklub.
Om det er Barkhuus kaffe eller Gyldholms jule
prædiken eller noget helt tredie vides ikke, men
klubben længe leve, hurra, hurra, hurra.

Ole
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PROGRAM

Onsdag 24/1 kl. 19.30 Holdmøder, husk at afbud
SKAL meldes!!!

Onsdag 31/1 kl. 19.30 Vinterturnering,
Udsatte partier

Søndag 4/2 kl. 12.00 Holdturnering I.Hold

Onsdag 7/2 kl. 19.30 KSU Holdturnering, 5.runde

Onsdag 14/2 kl. 19.30 Vinterturnering, 7.runde

Onsdag 21/2 kl. 19.30 Vinterturnering, 8.runde

Dea.dl i:n.e ...
Indlæg til næste nr. af Fribonden senest d. 7/2

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

Formand

Kasserer

Redaktion

Knud Larsen Ingen telefon!
Lauritz Sørensensvej 11, 3.sal
2000 Frederiksberg

Erik Johansen 31 87 06 21

Lars Martin Pedersen 36 46 34 99
Toftegårds Alle 27, 4.tv.
2500 Valby

Ole Delfter 38 79 11 95
Bogholder Alle 76A, 3.tv.
2720 Vanløse

Klubbens Giro

Klubbens tlf.nr.

6 47 84 33
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