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April 1996

Onsdag den 22. Maj kl. 20.00 præcis afholdes ordinær generalforsamling i
klublokalerne med følgende dagsorden:

1. Protokollen fra sidste generalforsamling oplæses til efterretning.

2. Formanden aflægger beretning til godkendelse. Hverunder vil præ
mieoverrækkelserne finde sted.

3. Kassereren aflægger det reviderede regnskab til godkendelse, og
forelægger budgettet for det følgende regnskabsår.

4. Indkomne forslag.

5. Valg.

6. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være
formanden i hænde senest den 8. Maj.

Vel mødt!
Bestyrelsen



Lidt halvskidt
1. holdet hjemme mod Farum, 6. runde

Vanløse I - Farum I 3 ½ - 4 ½
Eivind Einersen - Mikkel Strange 0 - 1
Søren B. Petersen - Søren Eriksen 1 - 0
Benny Petersen - Klaus Nielsen 1 - 0
Morten M. Hansen - Kasper W. Damm ½-½
Hans Nielsen - Peter Thousbro 1 - 0
Niels Edoo - Carsten Hejberg 0 - 1
Lars M. Pedersen - Bo Oemig 0 - 1
Steen Schousboe - Søren Holm Jensen 0 - 1

Farum har haft årets mest under
lige sæson. I 4. mnde tabte de
med hele 0-8 mod Helsinge, men
de tog revanche runden efter mod
det andet tophold, K 41. Ja, man
kan sige, at det er Farums skyld,
at Helsinge rykker op (og det gør
de, for de har 7 points' forspring,
og det sætter de ikke over styr i
sidste runde mod ... os!), for hvis
Farum havde scoret lige mange
points mod de to hold, ville K 41
ligge foran.

På trods af Farums utilregne
lighed troede jeg på, at vi kunne få
os en komfortabel sejr. Men be
gyndelsen var ikke just som man
kunne have håbet på.

Jeg kom som sædvanligt klok
ken halv tolv, og da var mindst
halvdelen af modstanderholdet
allerede kommet. Men der var ikke
kommet nogen med nogle, og vi
måtte derfor stå i kulden, indtil
kordegnen var venlig nok at lukke
os ind. Det er for dårligt. Som
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holdleder skal man sørge for tre
ting: 1) spillere, incl. afbud. 2) en
kampleder. 3) en nøgle.

Jeg er heldigvis ikke holdleder
længere, så ansvaret ligger på
Mortens skuldre. Morten måtte
derfor køre hjem til Ole og hente
en nøgle, så vi kunne komme i
gang et par minutter over tolv.

Da vi så kom i gang, gik der
ikke lang tid, for de første kata
strofer indtraf.

Lars tabte på banal vis en kva
litet. Det var så enkelt at se sprin
gergaflen, at det så ud til at være
Lars' mening at ofre kvaliteten. I
så fald var det et elendigt offer,
for modstanderen havde overhove
det ingen problemer med at kore
sej ren hjem.

Jeg tabte mit andet parti i år,
og det mod præcis samme åbning,
nemlig 1. e4 c5 2. SD e6 3. Sc3
a6, hvor hvid undlader at spille det
normale 4. d4. I begge partier har
jeg spillet mig selv ud af brættet



og haft tabsstilling efter 15-20
træk. Denne gang stolede jeg på,
at min stilling var solid nok til åt
bruge tid på at give min modstan
der en dobbeltbonde. Det var den
ikke, og han kunne med enkle
midler smadre min kongestilling.

Niels kom til at stå fint efter
åbningen, men så blev han over
modig og ofrede helt unødvendigt
sin b-bonde. Han troede fonuent
lig, at den ikke kunne tages, men
han måtte tro om igen. For ikke
alene fik Niels ingen kompensa
tion, alle Niels' aktive muligheder
forsvandt som dug for solen. Og
så kunne modstanderen gnaske
centrumsbønder. Den eneste spæn
ding var tiden, men modstanderen
klarede desværre tidskontrollen.

Efter 3 timer var vi altså kom
met bagud 0-3, og alt så surt og
kedeligt ud.

Morten havde afslået gambitten
I. d4 Sf6 2. c4 e5?!, og det gav
ikke sort problemer. Næ, gambitter
gendrives ved at blive modtaget.
Morten fik i stedet byttet dronnin
ger til et lukket slutspil, hvor sort
havde de fleste chancer. Men
hvids stilling var solid nok til, at
Morten holdt skindet på næsen og
fik remis. Og dermed vendte bøt
ten, og vore stillinger begyndte at
blive mere lovende.

Benny spillede sort i en dobbelt
Stonewall (hvid: d4-e3-f4 og sort:
d5-e6-f5), hvormodstanderen brød
symmetrien ved at give centrum
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fra sig. Først fik Benny gjort en f
bonde til en e-bonde (Sxe4 fxe4),
og siden fik han en d-bonde for en
b-bonde (c5 bxc5 dxc5). Dermed
havde Benny fået to forbundne
fribønder i centrum. Risikoen er
naturligvis altid, at de bliver blo
keret, men det var der ikke grund
til at være bange for. Benny fik
dem så langt frem, at de indsnæv
rede modstanderen, og derefter
kunne Benny i modstanderens
tidnød indkassere en bonde og
siden sætte mat.

Jeg blev nødt til at gå, da tid
nøden var overstået, og min beret
ning om resten af partiernes af
slutning bygger derfor på anden
hånds vidneudsagn, bortset fra
Sørens parti, som jeg så onsdagen
efter.

Søren spillede mod en meget
uambitiøs mand, der stille og roligt
blev presset tilbage på 7. og 8.
række. Søren havde flere mulig
heder for at afgøre partiet hurtigt,
men Søren spillede i stedet safe og
bevarede sin fordel. Uden store
armbevægelser og uden at spille
specielt korrekt levnede Søren
faktisk ikke sin modstander nogen
chancer, og Søren hentede derfor
et sikkert point hjem.

Steen fik ikke nogen fordel ud
af sit minoritetsangreb, der hurtigt
ebbede ud i en kedelig, totalt lige
stilling. Jeg var meget i tvivl om,
hvem der egentlig spillede på ge
vinst, for det så ud som om ingen



af spilleme havde gevinstchancer.
Men efter at have flyttet nmdt på
brikkerne i den afklarede, lige
stilling i 20-30 træk fumlede Steen
og mistede på banal vis en officer.

Hans havde - da jeg gik - en
stilling, som så ud til at være me
get let vundet. Hans havde i midt
spillet afværget sin modstanders
angreb og vundet materiale (en
kvalitet, så vidt jeg husker). Hans'
brikker var ved at indtage truende
positioner, og modstanderen kunne
herefter kun se passivt til. Men på
en eller anden måde lykkedes det
modstanderen at sno sig ud af
problemerne og få tilkæmpet sig
en remis. Modstanderen afslog

Hans' remistilbud, men det skulle
han aldrig have gjort, for i tidnø
den lavede han fejl, så Hans trak
det lange strå.

Efter 6 runder har vi '24 ½
point af 48, altså et halvt mere end
50 %. Oprykning er aldeles ude
lukket, så vi skal koncentrere os
0111 ikke at tabe kæmpestort mod
Helsinge i sidste runde, for jeg kan
garantere for, at vi taber (selv 0111

jeg vil gøre alt for at vinde mit
eget parti). Vi bør kunne skrabe et
par points sammen og som sæd
vanligt ende et lille, men sikkert,
stykke over nedrykningsstregen.

Eivind

Huske,huske,huske

1. I vinterturneringen skal ALLE de første 1 O partier være afviklet
inden den 1. Maj! Og det er virkelig skæringsdatoen. I partier der
ikke er afsluttede, vil begge parter få tildelt et O (nul) af turnerings
lederen.

mvh. turneringslederen

2. Der er generalforsamling den 22. Mqj, så reserver allerede nu
denne dag. Har du forslag/ideer til at gøre klubben bedre, og som
du synes at der skal tales om, så informer formanden senest den
8.Maj.

mvh. Ole
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II-holdet, 6.runde
Ude mod AS04 V

AS04 V - Vanløse II 2½-5½

Eigil Johansen - Ole Delfter ½-½
Thomas Christensen - Jørgen Hansen 1 - 0
Freddie Schiedig -Per Lykke 0 - I
ezar Madhy - Niels Rendlev 0 - I

Keld K. Jensen - Asger Levinsen 1/1- ½
Mikkel Rygård - Knud Larsen ½-½
Steen Hansen - Egon Nielsen 0 - 1
Per Jørgen sen - Jørgen Holst 0 - 1

Før denne runde lå vi på 2.pladsen, ½pointefter Amager. Vi stillede med
kun 3 reserver, så der burde være mulighed for en stor sejr.

Jeg spillede forsigtigt, min elskede Stonewall. Jeg syntes jeg stod godt i
lang tid. Måske kunne der have været mere i det, men jeg turde ikke tage
chancen. Vi skulle jo gerne have nogle point. Altså en tøseremis.

Jørgen spillede Albins modgambit med sort. Bonden blev vundet tilbage,
men efter en rigtig slagudveksling måtte Jørgen afgive en bonde. Denne
kunne vist være vundet tilbage. I det efterfølgende slutspil var det nok
denne merbonde, der gjorde udslaget.

Per var hurtigt færdig, det var en italiener sålænge det varede. Der var kun
en vej frem, og efter massivt pres i centrum vandt Per en officer.
Modstanderen havde fået mange huller i sin kongestilling, men kæmpede
"indædt" videre. Nu forstår jeg bedre, hvorfor Per grinte, da han afle
verede sin partiliste til mig.
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Rendlev spillede Stonewall. Og gjorde det flot. Efter åbningen fik han et
kraftigt angreb på kongefløjen, som han bevarede partiet igennem.
Modstanderen bukkede under for presset og ofrede en officer. Herefter·
havde Niels ham i sin hule hånd.

Asger spillede som sædvanlig Kongegambit med hvid. Pudsigt nok var det
sort som fik ofret en bonde tilgengæld for et mægtigt angreb. Asger
forsvarede sig bravt, mens vi andre (læs holdlederen) var ganske nervøse.
Da han blev tilbudt remis tog han imod det. Tak for det.

Knud var med som reserve. Han kom ud for afbytningsvarianten i Spansk.
Det er jo kendt, at denne åbning meget ofte fører til remis, og det var også
tilfældet her. Det var et parti, vor der ikke skete særligt meget.

Egons parti fik jeg ikke. Men han kom, så og sejrede som sædvanligt.

Holst spillede Aljechins forsvar. Han vandt et par tempi i åbningen, og fik
en udmærket stilling. Så gav Holst en officer, så gav modstanderen en
dronning, og så vandt Holst.

Vi fik en konfortabel sejr, og nu afhænger alt af sidste runde.

Ole

Hurra, Hurra, Hurra

To af klubbens medlemmer har rundet et skarpt hjørne, og er blevet
voksne. Det drejer sig om en tidligere formand, tidligere Årets medlem
og ikke mindst en solid holdleder gennem mange år, nemlig Jesper
Holm. Og så er det en eks. redaktør, som på glimrende vis styrede
Fribonden gennem 10 år, dirigent ved generalforsamlinger, og
kommentator til. stort set alt hvad der kan kommenteres, nemlig Steen
Schousboe. De ønskes begge rigtig hjertelig tillykke med de
halvtredivesindstyvende, siger 50, år.
På klubbens vegne, Ole.
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Vi Vil Frem, Os kan ingen stoppe!
Richard møder ikke op og Gemzøe bliver sat ind efter ca. 50 minutters
spil.

På første brættet møder jeg noget af det svageste modspil i denne sæson,
men uroen omkring det manglende andetbræt gør at koncentrationen
svigter og modstanderen får lov at beholde det halve.

Gemzøe er tvunget til at spille hurtigt og opnår samtidig en glimrende
stilling, der reelt er gevinst ved tidskontrol og modstanderen giver da også
op få træk efter, iøvrigt med mindst tid.

Erik Johansen spillede en rodebutik, som han katagorisk nægter at
delagtiggøre os andre i. Efter hans udsagn blev det til Vanløsesejr.
fribonden må indtil videre afvente mesterværket fra holdkaptajnen.

Erling spillede solidt og ofrede en springer til sidst for at opnå opposition,
så han kunne føre sin bonde ned.

Kian var ovenpå, Kian var ved at tabe, Kian har fået remis. Meldingerne
ar mange, men som han selv siger; han er en heldig kartoffel i holdskak.

Jens Windeleffblæste sin modstander omkuld med sin BO og scorede et
sikkert point.

Kjell spillede mod en jugoslav, der havde stort besvær med at notere, men
spillede nogenlunde skak. Kjell havde dog en ræv mere bag øret end sin
modstander og trak det længste strå.

Raunsø fo'r rundt på brættet med dronningen og spiste den ene bonde
efter den anden. Efter dronningeafbytning stod Peder fortsat godt og
kunne hurtigt have afgjort sagen, men fortsatte med et mere forsigtigt spil,
hvilket tillod modstanderen at komme lidt med i kampen. Efter afbytning
af de sidste tunge officerer, fo'r den hvide konge på vej for at æde den
truende sorte bonde, mens den sorte konge fo'r på vej for at æde den hvide
bondekæde bagfra. Sorts problem var, at hans springer stod udsat og hvid
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kunne mase sine bønder frem i centrum, men Peder havde travlt med
andre ting (læs: spise bønder) og var lige ved at tabe fordelen, men fik i
sidste øjeblik sendte-bonden afsted, hvorefter sort var chanceløs. Han
valgte at give hånd med det samme. · ·

Vanløse III - Saxo III 7-1

Jørgen Nielsen - Erik Sandmand ½-½
Bjørn Gemzøe (½R) - Jørn Lindgård 1 - 0
Erik J. Johansen - Poul Nielsen 1 - 0
Erling Madsen - Henning Jørgensen 1 - 0
Kian Pedersen - Thor Petersen ½-½
Jens Windeleff -Thomas Skov Rasmussen 1 - 0
Kjell Suadicani - Mahmoud El-Ysa 1 - 0
Peder Raunsø Jensen - Brian Petersen 1 - 0

Hvid : Erik Sandmand Saxo III
Sort : Jørgen Nieisen Vanløse III

l.d4,Sf6 2.SfJ,d5 3.c4,c6 4.Sc3,Lf5 5.Lf4,Sbd7 6.e3,Sh5 7.Lg3?1
En kendt fejl. Man spiller ofte med isoleret d- bonde i dronninggambit, så
hvorfor ikke her? spørger Morten. Hvid har en solid rokadestilling og en
halvåben e-linie.

7.-,Sxg3 8.hxg3,Sf6 9.Sh4,Ld7 10.a3,Dc7 11.Tc1,Dd6 12.SfJ,Lg4
13.Le2,e6 14.Se5,Lxe2 15.Dxe2,Sd7 16.f4,Sxe5 17.fxe5,Dd7 18.c5,f5
19.g4,g6 20.gxf5,gxf5 21.Dh5+,Df7 22.Se2,Dxh5 23.Txh5,h6 24.Sf4,Kf7
25.Kf2,Le7 26.Tch1,Lg5 27.Sh3,Le7 28. Sf4,Lg5 29. R,Remis.

Hvid : Bjørn Gemzøe
Sort: Jørn Lindgaard

Vanløse III
Saxo III

1.f4,Sc6 2.SfJ,d6 3.d3,e5 4.h3,f5 5.e4,Sf6 6.Sc3,Le6 7.Le2,Le7 8.0-0,
Dd7 9.Del,O-O-O 10.Sg5,Sd4 1l.fxe5,dxe512.Ldl,f4 13.Sxe6,Sxe6
l 4.Sd5?!
Stiller en bonde i slag, men ...
14.-,h5 15.c4,g5 16.Da5,a6 17.La4,Lc5+ 18.Kh1,Df7 19.b4!
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Så er dronningen fanget, eller "

J 9.-,Lb6?!
Fristende, men dronningen er ikke fanget:

20.Sxb6+,cxb6 21.Dxe5!
Den rigtige bonde. Dobbeltbonden kan man altid vende tilbage til.

21.-,Txd3 22.Lb2,Th6 23.Lc2,Sd7 24.Df5,Tf6??
Uha, taber hele tårnet. Modstanderen var givetvis sikker på, at denne
gang var den forbistrede dronning fanget. Der var lige en lille detalje:

25.Lxf6,Td2 26.Tacl 26.Lb3 ville garanteret have gjort sort meget ked
af det"

26.-,Sxf6 27.e5(!)
Går springeren, falder damen.

Q

27.-,Kb8 28.exf6,Sd4 29.De5+,Ka7 30.Le4,Se2 3 l.Ld5,Sg3 32.Kh2,Sxfl
33.Txfl,Dd7 34.Dxg5,b5 35.f7,Dd6 36.Dxf4,Df8?? 36.-,Dxb4 holder lidt
længere, men det er ikke meget: 37.De3+,b6 38.f8D og tvungen
afbytning.



37.Dxd2,Opg.

Meget flot spillet Bjørn!

Her afbryder vi
for at bringe
en reklame

Hvid: Poul Nielsen
Sort : Erik J. Johansen

Saxo III
Vanløse III

Sort ville ikke være sit parti bekendt, men rygtet siger, at det lykkedes
ham at vinde på en eller anden måde. Bagefter påstod sort, at hans
modstander end ikke kunne opnå plads på vort fjerdehold..

Hvid : Erling Madsen
Sort: Henning Jørgensen

Vanløse III
Saxo III

l.d4,d5 2.e4,c5 3.exd5,e6 4.Le3,cxd4 5.Dxd4,Dxd5 6.Dxd5,exd5
7.Ld3,Sc6 8.Se2,Sf6 9.O-O,Ld6 10.c3,O-O 11.Sd2,h6 12.a4,a5 13.h3,Sd7
l4.Tfdl,b6 15.Lb5,Se7 16.Sf3,Sc5 17.b4,axb4 18.cxb4,Sd7 19.Tab 1,
Sdf6 20.Lxb6
En bonde i posen.
20.-,La6 21.Lxa6,Txa6 22.a5,Sc8 23.Le3
Hjem igen. Missionen overstået med glans!
23.-,Te8 24.Kfl,Se7 25.Sfd4,Tb8 26.Lf4!,Txb4 27.Lxd6,Txbl
28.Txbl,Txd6 29.Tb6,Se4 30.Txd6,Sxd6 31.a6,Sdc8 32.Sc3,Sa7
33.Scb5,Sxb5 34.Sxb5,Sc6 35.a7,Sxa7 36.Sxa7,f5 37.Sc6,Kf7
38.Ke2,Ke6 39.Kd3,g5 40.Kd4,f4 41.Sb4,h5 42.Sxd5,Kf5 43.f3,g4(R) 44.
hxg4+,hxg4 45.fxg4,Kxg4 46.Ke4!,Kg3 47.Sxf4,Kg4 48.Sh5?!
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Meget lettere med 48.Sd3 og 49.Sel fulgt af Kf5.

48.-,Kg5 49.Sf6,Kxf6 50.Kf4,Kg6 51.Kg4,Kf6 52.Kh5,Kf5 53.g4+,Kf6
54.Kb6,Kf7 55.g5,Kg8 56.Kg6,Kf8 57.Kh7,Opg.

Hvid: Kian Pedersen
Sort : Thor Petersen

Vanløse III
Saxo III

l.d4,Sf6 2.e3,e6 3.Ld3,d5 4.Sd2,c5 5.c3,Ld7 6.f4,Lc6 7.Sgf3,Sbd7
8.Se5,Le7 9.Sdf3,Sxe5 10.fxe5,Sd7 11.0-0,h6 12.Ld2,Db6 13.Dc2,O-O
O 14.b4,c4 15.Le2,f6 16.a4,Sf8 17.Lel,Le8 18.Ldl,Sg6 19.Lg3,f5?!
Bedre 19.-,h5 med det samme.

20.Sd2,h5 2 l.Lf4,Sf8 22.Sf3,Sh7 23.Df2,g5 24.Kh1,gxf4 25.exf4,Lf7
26.h4,Tdg8 27.g3,Tg7 28.Tgl,Thg8 29.Kh2,Dd8 30.Lc2,Sf8 31.Sg5,Lxg5
32.hxg5,Sg6 33.Kg2,Th8 34.Thl,Tgh7 35.Th4,Sxh4+ 36.gxh4,Lg6
37.Kf3,Tc7
Herfra bliver noteringslisten problematisk. Efter bedste evne er jeg nået
frem til følgende:
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38.Del,Kd7 39.Dbl,Ke7 .-,Tc6 40.Ldl~Dd7 41.Ta2,Kf7 42.Ke3,Ta8
43.Tb2,Kg7 44.Kf3,Le8 45.Ke3,Kg6 46.Kf3,Ta6 47.Ta2,De7 48.Dal,Ld7
49.Ke3,Dd8 50.Kt3,De8 51.Ke3,Tb6 52.Tb2,a5 53.b5,Lxb5 54.axb5,a4
55.Lxa4,Txb5 56.Lxb5,Txal ??
56.-,Dxb5(!?) 57.Lxe8+,Kg7 58.Txb7+,Kf8 59.Lxh5,Thl 60.Tf7+?,Kg8
61.Te7,Txh4 62.Lf3,Th2(!) 63.Txe6,Tc2 64.Lxd5,Txc3+ 65.Kd2,Td3+
66.c2,Txd4 67.Lxc4,Txc4+ 68.Kd3,Txf4 69.Tf6,Kg7 70.e6,Te4 71.Remis.

Godt skuldret, Kian!

Hvid : Jens Windeleff
Sort : Thomas Skov

Vanløse III
Saxo III

1.d4,d5 2.e4,dxe4 3.Sc3,Sf6 4.D,Lf5 5.g4,Lg6 6.h4,exD 7.DxD,c6
8.Le3,Lxc2 9.Th2,La4 10.Sxa4,Dd6 1 l.Tf2,De6 12.Lh3,Sd5 13.Te2,Sb4
14.Sc5,Dc4 15.Tcl,Dxa2 16.b3,Da5 17.Ld2,e6 18.g5,Lxc5 19.dxc5,
Db5 20.Tc4,S8a6 21.Lxe6,O-O 22.Lf5,Se5 23.Lc2,Sxc5 24.Df5,g6

. 25.DD,Sd7 26.h5,Db6 27.Sh3,Dc7 28.Lf4,Da5+ 29.Kf2,b5 30.Td4,Sc3
31.Txd7,Sxe2 32.Dxe2,Tae8 33.Te7,Td8(?) 34.h6,Dc3 35.Le5,Td2??
36.Lxc3,Txe2+ 37.Kxe2,Opg.

Hvid: Mahmoud EI-Ysa Saxo III
Sort : Kjell Suadicani Vanløse III

l.e4,e5 2.SD,Sc6 3.d4,exd4 4.Sxd4,Sf6 5.Sxc6,bxc6 6.Lg5,Le7 7.Ld3,O
O 8.O-O,d6 9.c3,Sg4 10.Lxe7,Dxe7 1 l.f3,Se5 12.Dc2,Sxd3 13.Dxd3,a5
14.Sd2,La6 15.c4,De5 16.Tbl,Dc5+ 17.Khl,Tfe8 18.Dc3,Te6 19.b4,De5
20.Db2,Dxb2 21.Txb2,Tb8 22.Tfbl,a4 23.b5,cxb5 24.cxb5,Lb7
25.Tb4,a3 26.Kgl,d5 27.Tcl,dxe4 28.Sxe4,Lxe4 29.fxe4,Te7 30.Tc3,h6
31.Txa3,c5 32.Tc4,Txb5 33.Tb3,Teb7 34.Txb5,Txb5 35.a4,Tb4
36.Txc5,Txa4 37.Tc8+,Kh7 38.Te8,Ta2 39.h3,

Hvid: Peder Raunsø Jensen Vanløse III
Sort : Brian Petersen Saxo III

1.e4,e5 2.SD,d6 3.Lc4,Le6?
Dobbeltbondesamler?
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4.Lxe6,fxe6 5.d4,Sd7?
Hvorfor ikke bytte dobbeltbonden, mens chancen er der? Nu cementeres
dobbeltbonden, el1er sort mister den ene.

6.dxe5,Sxe5 7.Sxe5,dxe5 8.Dh5+,Kd7 9.Dxe5,Sf6 10.O-O,Ld6
l l.Db5+,c6? 12.Dxb7,Dc7?
Sort mangler materiale, så skal atbytninger i videst muligt omfang
undgås.

13.Dxc7+,Kxc7 14.Sc3,h5 15.Tel,e5 16.Le3,Tab8 17.Tab1,Lb4
18.Ld2,Sd7 l9.a3,Lxc3 20.Lxc3,Kd6 2 l.Tbdl+,Ke6 22.Td2,Sc5
23.b4,Sa4 24.Lal,Thd8 25.Tedl,Txd2 26.Txd2,c5 27.D?!
Bedre 27.Td5 fulgt af Txe5 eller 27.c3 fulgt af slag med c-bonden på b4.

27.-,cxb4 28.Td5,bxa3 29.Txe5+,Kd630.Td5+,Kc631.Tdl,Kc5 32.f4?
Løberslag på g7 fulgt af Tal, hvorefter hvid ikke har flere problemer.

32.-,Tb4 33.Tel,a2 34.Kf2,Tc4 35.g3,Txc2+ 36.Te2;Txe2+ 37.Kxe2,Kd5
38.Kd2,Sc5 39.e5,Ke6 40.Kc2,Kf5 41.Kb2,Kg4 42.Kxa2,Kh3 43.Ld4,Sd3
44.Lxa7?

Spild af tid.

44.-,Kxh2 45.Kb3?,Kxg3 46.e6
Omsider!

46.-,Opg. //'
Der er intet sort kan gøre overfor e-bondens stormløb.

Så er der 'bare' en lille hindring, før oprykningen er en kendsgerning. Den
lille hindring er Albertslunds andet hold, der er vores farligste konkurrent
(Hvidovre vinder næppe resten af deres kampe med 8-0 (men de vinder,
sandsynligvis)).
Hvis vi scorer 2½ point er vi sikre på oprykning og det burde ikke volde
nogen problemer for et hold, der endnu ikke har tabt i denne sæson.

Jørgen Nielsen
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God afslutning af 4. holdet -
2. pladsen blev sikret og oprykning er tænkelig !

Forud for de to sidste runder stod det klart, at der burde være realistiske
muligheder for en 2. -plads i gruppen, medens førstepladsen ville kræve en
usandsynlig høj grad af samarbejde fra AS 04' s side.

I 6. runde skulle vi besøge Blindes Skakklub og møde deres førstehold, der
kun lå 1/2 point efter os, så det var en ret væsentlig kamp. Efter en sej
kamp blev resultatet som følger:

Blindes Skakklub I 3,5 - 4,5 Vanløse IV
1. Henning Johansen 0,5 - 0,5 Finn G. Madsen
2. Knud Klausen 0,5 - 0,5 Bjørn Gemzøe
3. Ove Hansen 1 - 0 Franz Henriksen
4. Svend Pedersen 0 - 1 Kurt Andersen
5. Ove Kristensen 0 - 1 Jesper Holm
6. Palle Lykkeby Jensen (R) 0 - 1 Jan lngvardsen
7. Rene Larsen I - 0 Hans Nissen (R)
8. Jørgen Dall (R) 0,5 - 0,5 Hans Vestergaard

Og så var vi på 3. pladsen, kun 2 point efter Frederiksberg, der til gengæld
var oversidder i sidste runde, så de skulle være til at passere, og da vi lå
bedre end BliS i matchpoint, skulle de i sidste runde have mindst 2 point
mere end os.

I 7. og sidste runde lagde AS 04 ud om mandagen med at slå Allerød med 8
points mod 0, og så var deres førsteplads jo ikke til at røre. Vi havde besøg
af Jernbanen om onsdagen, og skulle for en sikkerhed score mest muligt, da
Blindes Skakklub først skulle spille mod Tjalfe torsdag.

Desværre var vi langtfra fuldtallige på starttidspunktet (disciplinen må vist
strammes lidt op), men da vi havde hjemmebane, var det jo ikke noget pro
blem at overtale gode mennesker til at træde ind.
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Og så blev vi omsider fuldtallige og kunne gå frisk til fadet med de resulta
ter, der følger herefter:

Vanløse IV 5 - 3 Jernbanen II
1. Finn G. Madsen 0,5 - 0,5 Bent L. Andersen (R)
2. Bjørn Gemzøe 0,5 - 0,5 Jørgen Rasmussen
3. Franz Henriksen 0 - 1 H.C.M. Jensen
4. Knud Larsen (R) 1 - 0 Søren Høyer
5. Jesper Holm (u.k) 1 - 0 Per Hvilsom (R)
6. Jan Ingvardsen 1 - 0 Tonny Thiele
7. B. Gyldholm (R) 1 - 0 Ejnar Juhl (R)
8. Hans Vestergaard 0 - I Jens Hansen (R)

Især Bjørns halve point bør bemærkes - i en klokkerent tabt stilling lykkedes
det ham at lokke modstanderen ind i den mest utugtige patfælde, jeg mindes
at have set.

Og da Blindes Skakklub så i udekampen om torsdagen kun fik 3,5 points
mod Tjalfe, var andenpladsen - og dermed, efter hvad jeg har hørt, en sand
synlig oprykning - på plads.

Slutresultatet i gruppen blev at AS 04 VI vandt sikkert med i alt 3 5 points
og 5 matchpoins, medens vi fulgte efter med 28 points og også 5 match
points. Og efterfølgerne blev Frederiksberg VII med 26 points og Blindes
Skakklub I med 25 points.

For så vidt angår topscorerpladsen var der gennem hele turneringen en
skarp konkurrence mellem Jan Ingvardsen og Hans Vestergaard, men i sid
ste runde lykkedes det Jan at presse sig foran med et halvt point og slutte på

. 5 points af 6 mulige, medens Hans måtte nøjes med andenpladsen med 4,5
points. Flot gået af begge! Bjørn tog sig af 3. -pladsen med 3 ,5 points (hvad

. jeg i øvrigt også fik, men da jeg har fået 2 sejre foræret på modstanderens
udeblivelse, tilkommer 3.-pladsen rettelig Bjørn).

Med hensyn til mødedisciplinen har vi i år ikke levet op til holdets vanlige
standard. Jeg har kunnet konstatere, at vi i den forløbne sæson har haft af-

15



bud (eller endnu værre: udeblivelse) i sammenlagt 11 pårtier, hvilket næsten
er 2 pr. runde. Her må vist strammes op, også fra holdlederens side, når vi
næste år formentlig spiller en række højere.

Med hensyn til fremmødet skal dog både Bjørn, Jan og Hans have ros, da de
har deltaget (og er mødt rettidigt) til samtlige runder, hvad jeg også selv har
gjort, men jeg har jo nærmest været tvunget hertil som holdleder og midler
tidigt fungerende referent.

Jesper Holm.

Om løst og fast XXI

Endelig er det længselsf'uldt ventede f'orår på
vej; der er grøue i luften, snart vil græs og
blomster myldre frem, og Vorherres små gråspurve
vil i alle tagrender flittigt sørge for slægtens
fort~atte beståen; digterne barsler med det ene
kvad vær~e end det andet, ogs~ klubbens huspoet
har ladet sig inspirere af våren og er nedkommet
med et lokalt præget digt, båret af en erotisk
undertona, sum naturligt hører f'oråret til. Det
er sangbart på melodi Mandalay, og her er det:

På en bænk ved Damhussøen og med ho'det
lidt på skrå

sidder der en spejderpige, ak og mig hun
venter på;

hvisker bølgebruset ikke, nynner spejderpi
gen ej

kom igen, oh sheik fra VS, kom dog snart og.
kæl med mig,

Hen ad Ålekistevej har jeg spejdet efter dig,
husker du, nar vi i klubben leged1 skjul og

did'lumdej?
Oh, hvor jeg dog savner dig, skynd dig kom

og kæl med mig,
du kan tro, at vi skal ha' det rart på

Ålekistevej.
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Jo, vist er det vår, man kan ligefrem mærke,
hvor safterne simrer, ikke? - Eller er I angre
bet af det fertilitetsproblemr som man snakker så
meget om, forringet sædkvalitet og nedsat drift?
Hvis det er tilfældet, så fat mod, venner, gan
ske vist er der et pr-o bLem', men årsagerne er an
dre end de kloge vil bilde os ind. - Folk ser for
meget fjernsyn og går for sent i seng, i stedet
for _at skrubbe i kassen i ordentlig tid og leve
naturligt. Og så har livsmønsteret i de seneste
So år ændret sig i en højst uheldig retning; den
gang var kvinderne altid hjemme og passe hus og
børn, i stedet for at føjte rundt i erhvervslivet;
postbudene gik deres runde tre gange om dagen, og
det var raske gutter, der gjorde noget ved sager
ne; belysningsvæsenets folk aflæste gas- og elmå-

lere hvert kvartal, ogs~ de var vakse fyre, og
endelig var der mælkedrengene, der var lige så
skrappe som de to andre kategorier tilsammen,
så det var helt andre og naturligere forhold den
gang. Og de unge piger kom jævnligt ''galt af
sted' og blev gravide, nu til dags har ingen tid
eller lyst til at gravere dem, de unge mænd har
alt for meget at gøre med deres fodbold, rockmu
sik eller computervæsen, livet er snart ikke an
det en~ cyberspace, cd-rom og motherfuck. Det er
både trist og betænkeligt, men det er jeres egen
skyld, I af den unge degeneration; vågn op, mens
det endnu er tid, eller I vil blodigt fortryde
det! - Jeg ville såmænd gerne give jer et nap,
men med 85 år på bagen er det ret begrænset, hvad
man kan præstere af side- og kraftspring, så I
må have mig undskyldt; ånden er redebon, men kø
det er skrøbeligt.

Holdturneringen er nu afsluttet, vistnok med
tilfredsstillende resultat for klubben, men det
vil jeg overlade til mere kompetente folk at be
rette om; afslutningsfesten måtte jeg desværre
give afkald på, da min læge har forbudt mig at
være så sent oppe, og så har jeg heller ikke del
taget i turneringen og måtte som festdeltager
derfor nærmest betragtes som nassegæst. Men vin
terturneringen er jeg med i og har på det seneste
opnået resultater over forventning, hvad jeg dog
ikke er særlig stolt af. Jeg har været heldig og
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føler mig nær,nest som ~n der betaler en blind
skøge med falske penge, men never mind, et point
er et point.

Levnedsmiddelstyrelsen er ved at forberede et
program for undervisning i spisning og ændring
af folks kostvaner. Jeg har forstået det sådan,
at skolebørn skal indvies i den rette brug af
kniv og gaffel allerede før deres seksuelle de
but, og det er da et prisværdigt initiativ. Det
er hen ad vejen konstateret, at vi spiser for
lidt grøntsager, brød og fisk og for meget fedt,
vi får for få D-vitaminer, og kvinder i den
frugtbare alder får for lidt jern. Det sidste
punkt betragter jeg som en bekræftelse på, hvad
jeg tidligere i dette indlæg har prædiket 01n.

For nu at skære det ud i pap.

Jeg er ikke sikker på, at mine udgydelser i
JTribonden er så interessante, som medlemmerne
og bladet med rimelighed kan forlange. I må en
delig sige til, hvis jeg skal indstille skydnin
gen, jeg ønsker mindst af alt at virke som en bæ
klat i et ellers sobert blad, ligesom jeg nødigt
vil være genstand for den ældgamle vittighed

Hvad forskel er der på BG og hæmorrider?
Jo, BG hænger folk ud af halsen.

- Og vi kan vel alle være enige om, at Fribon
den er et organ, vi kan være stolte af, og hvis
standard ikke må forringes af mere eller mindre
pyntelige skønhedspletter, de være sig nok så
velmente.

Miniresponse
Kære Børge.jeg sidder nu en dag, hvor sneen fyger, i mit lune rum, og læser dit
indlæg (altså det i FB, og bemærk venligst at der står "Mini" og ikke "Mimi"- ..
responsel). På sådan en kold vinterdag her i foråret, er det hyggeligt og sjovt
med dine skriverier, og jeg er sikker på, at de fleste deler min opfattelse, når jeg
siger at der både skal være plads til det seriøse og det lidt mere, øh hvad skal
man kalde det? Ihvertfald har jeg nu taget nogle jerntabletter, og så må vi jo
afvente virkningen... Bliv ved med at skrive Hr. Gyldholm.
Hej fra Ole

Børg·e G.
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V-holdet, 6.runde
Ude mod Vestamager Il

Dette var den afgørende kamp. Skulle" det endelig lykkes at komme væk
fra sidstepladsen? Det krævede en sejr, og vi havde vundet over dem før.
Humøret var højt, indtil vi fandt ud af at vi kun kunne stille med to
spillere. Det var simpelthen umuligt at stille fuldt hold. Kun Sune og
Casper havde fundet vej, og sammen med ligeså mange juniorledere drog
vi afsted til Amager:

Vestamager II - Vanløse V 4-0

Lars E. Dvoracek - Sune Maribo 1 - 0
Tim Jørgensen - Casper Moser 1 - 0
Danni El-Kher - Matti Nellemann 1 - 0
Lars M. Hansen - ? 1. - 0

Sune kom godt fra start, og spillede fint i lang tid. I anfald af
skakblindhed satte han en officer i slag, og modstanderen var så fræk at
tage den. Sune kæmpede heroisk videre. Modstanderen gav en masse
skakker. Sune's konge kom frem på brættet, og så slap skakkerne op. Nu,
netop nu, havde Sune en yderst elegant mulighed for at holde remis, men
det krævede, at han ofrede dronningen. Men som han sagde bagefter: "Det
var sgu da svært at se".

Casper spillede, det man kalder Spansk med sort. Egentligt gik det meget
godt, men så var det som om at alt gik galt. Pludselig røg der en bonde,
og så røg der en mere, og-så blev det svært. Da han så satte dronningen i
slag (og den blev taget!) var det helt forbi.

Matti tabte uden kamp. Han havde glemt, at der var holdkamp!

Ole & Lars
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Onsdag 10/4

Onsdag 17/4

Onsdag 24/4

Onsdag 1/5

Onsdag 8/5

Onsdag 15/5

Onsdag 22/5

PROGRAM
kl. I 9.30 Hurtigholdskakturnering.

kl. 19.30 Vinterturnering, 10.runde

kl. 19.30 Vinterturnering, udsatte partier.
Absolut sidste chance for at afslutte
udsatte partier fra de første l O runder!

kl. I9.30 Vinterturnering, I I.runde.

kl. I 9.30 Vinterturnering, udsatte fra I I .runde.

kl. 19.30 Klubmesterskab i lynskak.

kl. 20.00 GENERALFORSAMLING og
PRÆMIEUDDELING.

Deadline
Indlæg til næste nr. af Fribonden afleveres senest d. 24/4.

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

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

Kasserer Erik Johansen 31 87 06 21
Klubbens Giro 6 47 84 33

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

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

Klubbens tlf.nr. 38744107


