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Generalforsamlingen foregår i år den 22. maj med start kl.20.00. Du kan
se programmet i sidste nummer af Fribonden, og på midtersiderne i dette
nummer vil du finde årets regnskab. Desuden har vi faet et forslag fra
bestyrelsen angående Vinterturneringen.

Når vi er ved Vinterturneringen er det jo præcedens, at vinderne af de
respektive grupper, kommer med deres vurdering af turneringens forløb
samt viser et parti. Referaterne håber vi, at kunne bringe i næste nummer
af Fribonden.

Holdturneringen blev på værdig vis afsluttet med en kulinarisk oplevelse.
Vi har "overtalt" Hans Nielsen til at referere herfra. Referatet findes inden
i bladet.

Vi klarede os jo virkelig godt i Holdturneringen, så det krævede en stor
pointhøst at blive topscorer. Disse bringer naturligvis også et parti i et
kommende nummer afFribonden!

Der har netop været afholdt DM i Randers, hvor tre spillere fra V.S.
deltog. De har lovet at bringe et referat fra tuneringen.

Redaktionen



HOLDTURNERINGSAFSLUTNING

Meget må man medgive redaktionen; f.eks. 'en vis overtalelsesevne.
Princippet, så vidt jeg har kunnet gennemskue det, er at kigge på ofret med
nogle små, våde hundeøjne og i øvrigt se jævnthen hjælpeløs ud. Det
sidste er måske ikke så svært. Enden på det blev at jeg lovede skolelæreren
at referere fra begivenheden.

Og det er nemlig en begivenhed. I hvilken anden klub kan man få serveret
en gang aftensmad ved midnatstid? Oven i købet fremragende mad. Hvor
der i tidligere år har været usikkerhed fra mester(gono)kokkens side m.h. t
krydringsgraden i gryderne, var alt i år perfekt, lydefrit. Det smagte i hvert
fald godt. Skinke med gulerødder & ærter, smørsovs (vistnok i rigelige
mængder; men H.O.A. Kjeldsens efterfølger skal også leve ... ) samt
hjemmelavede pommesfritter fra Irma(?) Ordentlig mad, ikke tidens
sværmeriske knæfald for såkaldt sund, fiberrig mad. Flyder eller synker.
Vi går alle til bunds til sidst. Og ihukom venligst Lot's hustru - lad være
med at kigge tilbage...

Tilbageblikkets aften var det jo ellers iflg. sagens natur. Læserne må
undskylde, at jeg ikke afslører resultaterne. De kommer vel i Fribonden,
som stort set i sæsonen ikke indeholder andet end referater af holdkampe.
Og partier(!), masser af partier synes det mig.

Hvis holdene var ligeså velspillende som holdlederne er veltalende, ville
klubben have en 3 - 4 hold i den øverste række. Det har vi indtil videre
ikke, og godt for det. Samværet og fornøjelsen ved spillet er heldigvis
stadig uafhængig at det luftlag, de respektive hold befinder sig i. Og
snarere er det en af klubbens styrker modsat visse andre, at holdspilleme
hører hjemme i klubben og ikke er kontraktligt tilknyttede samt bærende
på en verdensfjern livsopfattelse. Så som Niller vist - ikke spor overdrevet
- udtrykte det: Verdens bedste klub! Mindre kan ikke gøre det.
Et leve for kokken og kokkeeleven, Eivind og Søren! Hans
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Alt gik som forventet
1. holdet "hjemme'.' mod Helsinge, 7. runde

anløse I - Helsinge I 2 - 6
Eivind Einersen - Mikkel Antonsen 0 - 1
oren B. Petersen - N.J. Fries Nielsen 0 - 1

Benny Petersen - Flemming Bo Larsen ½-½
orten M. Hansen - Torben Christensen ½-½

Hans Nielsen - Rasmus Pape 0 - 1
iels Edoo - Søren B. Andersen 0 - 1

Jesper Asgaard - Svend Steenstrup ½-½
Lars M. Pedersen - Thomas Kirknel ½-½

Helsinge var sikker på oprykning
inden sidste runde. Med de spil
lere, de har til rådighed, er det
ikke overraskende. De første bræt
ter er rent ud sagt frygtindgyden
de, og de ser også ud til at have
en vis bredde på holdet. De kom
mer detfor også til at klare det
godt i 2. division.

Vi var temmelig sikre på at
blive placeret midt i rækken. Der
var derfor umiddelbart ikke nogen
grund til at være bange for udfal
det, indtil Morten sprang bomben,
nemlig at det godt kunne ske, at
der blev 4 nedrykkere!

Det skyldes;. .at der er planer
om at nedlægge en gruppe i 3.
division, og så er der jo 8 hold for
meget i divisionen. Jeg har stadig
ikke fået at vide, hvad der er ble
vet vedtaget, så jeg ved ikke, om
vi holdt os i divisionen.

Til spillet:
Lars var hurtigt færdig. Der

blev byttet nogle sæt officerer af,
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og så opstod der en ret kedelig
stilling. Alle uglerne var enige om,
at Lars stod klart bedst, da han
tilbød remis, men både Lars og
modstanderen mente, at Lars højst
havde lige spil. I efteranalyserne
kunne vi ikke finde noget overbe
visende for Lars, men jeg er stadig
overbevist om, at det var lidt for
tidligt, at Lars tilbød remis. Lars
endte med 2/6, lidt for lidt for et
8. bræt.
Morten var også hurtigt færdig.

Hans parti var en kedelig affære,
hvor det virkede som om Mortens
fornemste opgave var at gå ube
sejret gennem turneringen. Morten
forsøgte ikke på noget og byttede
i stedet alt, hvad der kunne røre
sig, af. Og da modstanderen ikke
var mere gevinstsøgende, måtte
resultatet uvægerlig blive remis.
Morten endte ubesejret, med 4/6.
Alt i alt godt gået.

Hans var allerede sikret topsco
rerværdigheden på grund af de 5



points, han havde samlet sammen.
Måske var det derfor, at han tænk
te, at han ville spille et interessant
parti og tage en bonde i åbningen,
selv om det så meget farligt ud.
Resultatet blev imidlertid, at mod
standeren fik et voldsomt angreb,
der kun kunne afværges ved at
Hans gav dronningen. Han fik alt
for lidt for den, og dermed var
partiet 'reelt afgjort. Men det har
været en god sæson for Hans, der
har haft lykken på sin side og
dermed blev sikker topscorer med
5/7. Ingen remiser!

Søren havde haft influenza i
ugen op til matchen, og da han
ikke var blevet rask måtte han
melde afbud til Morten. Morten
havde dermed nu igen det ubeha
gelige job at skulle finde en reser
ve i sidste øjeblik. Det lykkedes
ikke, og så bad Morten Søren om
at komme alligevel. Heroisk kæm
pende mod sygdommen modte
Søren så op, men han var ikke
frisk, og mod Fries Nielsen skal
man altså spille op til sit bedste
for at kunne vinde. Det kunne
Soren ikke, og så blev han stille
og roligt kort ud af banen. Soren
endte med 3 ½/7, hvilket var en
lille smule mindre end forventet,
men slet ikke skidt.

Benny så ud til at blive lidt
presset, da modstanderen fik godt
fat i den eneste åbne linje, c-lin
jen. Så vidt jeg kunne vurdere,
havde hvid fordel, indtil han gav
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Benny en kvalitet. Derefter lå alle
gevinstchancerne på Bennys side,
og jeg tror, at Bennykunne have
vundet på .flere måder undervejs.
Selvom det, han spillede, så beha
geligt ud, måtte Benny imidlertid
til sidst tage til takke med en træk
gentagelse, da tidnøden var over
stået, og det kunne konstateres, at
modstanderen også havde angreb.
Benny begyndte katastrofalt og
sluttede pænt, så det samlede re
sultat blev 2 ½/7. I modsætning til
Hans havde Benny ikke heldet på
sin side.

Jeg fik snydt min modstander i
åbningen og fik ham ind i noget,
han ikke havde planlagt. Det er
altid rart at kunne bubbe sin mod
stander i åbningen, og dobbelt rart,
når modstanderen kender en 7-800
gange mere teori. Men det hjalp
ikke længere end til det tidspunkt,
hvor jeg besluttede mig for at give
ham mulighed for at åbne centrum.
Jeg syntes, at det så ud til, at jeg
kunne redde skærene og herefter
grine af hans svage bondestilling,
men jeg havde forregnet mig, og
med en smart kombi fik han af
viklet til et slutspil, hvor han hav
de bonde mere. Jeg var så tæt på
at holde slutspillet remis, som man
kan være, men det lykkedes ham
med det sidste af neglene at redde
sig en gevinst. Jeg har ikke spillet
overbevisende og fik kun 3/7. Det
er skuffende, i hvert fald for mig
selv.



Og så kommer vi til de to sid
ste partier, nemlig Jespers og Ni
els'. Partierne gjorde ikke noget
stort indtryk på mig, og de to her
rer har ikke afleveret deres gen
nem slag, så jeg kan ærlig talt ikke
finde på noget at skrive om parti
erne, her som jeg 1 ½månedefter
partierne skal genskabe dem i mit
hoved. Jeg spurgte Jesper om,
hvordan hans parti var forløbet, så
hans udtalelser må stå for troende:

"Joøh... Jeg spillede remis ...
Havde jeg hvid eller sort? ... Nå
jo, det var en Pirc, hvor jeg havde
sort. Det blev noget lukket på kon
gefløjen, og så fik jeg åbnet lidt
op på dronningfløjen. Men det var
ikke nok til at komme igennem, og
så tog jeg remis. Bl.a. på grund af
stillingen på holdet."

Kort og præcist. Jesper har kun
spillet 4 partier. Det er 3 for lidt.
Han har ikke spillet overbevisende,
men har alligevel hentet 2/4 hjem.

Jeg fik desværre ikke fat på
iels for en lignende kommentar

til hans parti. Han tabte. 2/7 er
rigtig skidt. Han har nok været
placeret for højt, for han spiller
godt mod spillere, han bor kunne
slå, men ikke så godt mod de an
dre.

Jeg burde naturligvis have skre
vet dette referat lige da partierne
var spillet, så havde jeg formentlig
kunnet skrive noget mere selv
stændigt om Jespers og Niels' par
tier. Men når man skal skrive 7

/ holdkampreferater om året, mister
man unægtelig noget af lysten til
at skrive.

Et af de hold, vi spillede mod i
årets holdturnering (jeg tror, at det
var Farum), havde fundet på en
smart ide. I stedet for, at en mand
har ansvaret for gang på gang at
skrive om holdet, gik referentpo
sten på tur. Hver af spillerne skul
le derfor kun skrive et referat på
en sæson, og så var det jo til at
overkomme.

Jeg vil benytte lejligheden til at
lancere denne ide til referaterne fra
1. holdets kampe. Så vil der kunne
komme variation i referaterne, og
læserne vil få mulighed for - en
gang pr. sæson - at stifte bekendt
skab med Hans' ordækvillibrisme,
Bennys skarpe kritik, Mortens
analyser... og meget andet.

Jeg håber, at de andre på holdet
vil tilslutte sig forslaget, eller at
der til næste år melder sig en ny
referent.

Konklusionen på året var, at det
gik ganske som forventet og gan
ske som sædvanligt. Vi var svæk
ket noget af Gunnars fravær, så
selv om vi kom i en svagere besat
3. division end sidste år, var der
ikke nogen mulighed for opryk
ning. Og nedrykning kom ikke på
tale - for sidste rundes meddelelse
om, at der måske rykker dobbelt
så mange hold ned.

Eivind
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II-holdet, 7.runde
Hjemme mod Valby Il

Vanløse II - Valby II 6-2

Ole Delfter - Hans Christensen 0 - 1
Steen Schousboe - Niels Wikman ½-½
Per Lykke - Benny Bjertrup 1 - 0
Niels Rendlev - Torben Petersen 1 - 0
Asger Levinsen - Morten Kuhn 1 - 0
Egon Nielsen - Jørgen Roed I - 0
Søren Sørensen - Kurt Østerberg ½-½
Jørgen Holst - Leif Andersen 1 - 0

Det kunne have været den afgørende kamp, men blev det ikke, fordi
Amager, der inden runden havde to point mere end os, havde spillet dagen
før og vundet med 6 - 2. Dermed ville en 8 - 0 sejr kun bringe os å point,
og med færre matchpoint kunne vi ikke vinde rækken. Vi måtte prøve at
sikre os 2.pladsen og håbe på, at divisionsturneringen ville flaske sig
således, at der ville blive en ekstra oprykker efter omkamp mellem 2'eme.

Det er i skrivende stund blevet klart, at der ikke bliver omkamp, så vi får
ikke en ekstra chance for oprykning. Men vi kan blot ærgre os over at vi
netop var i en gruppe, hvor I.pladsen gik til det hold, der scorede flest
point i samtlige klasser med os på 2.-3. pladsen. Jeg vil ikke kommentere
de enkelte kampe denne gang, men stemningen var god og resultatet godt.

Niels og Asger var dem der klarede sig bedst, de tabte ikke et parti, men
også de øvriges indsats var flot. Det var vel kun mig der ikke kunne leve
op til vanlig standard.

Bedre held næste år.
Ole

6



Den sidste sejr
Albertslund li

Svend Knudsen
Ole Yde Jensen
Leon Rajman
Anders Munch
Henry Kilian
Jørgen Helleberg
Carsten Bahl
Henrik Bakkendorff

- Vanløse III

- Jørgen Nielsen
- Richard Hjorth Nielsen
- John Thomassen (R)
- Erik J. Johansen
- Erling Madsen
- Jens Windeleff
- Peder Raunsø Jensen
- Sten Bauers (R)

3½-4½

0 - 1
1 - 0
½-½
1 - 0
0-1
0-1
0 - 1
1 - 0

Det var ikke lige Vanløses dag; det ene uheld efter det andet
væltede ind over III-holdet:

Bjørn Gemzøes sejr blev underkendt fordi han havde spillet for
fjerdeholdet i samme uge, altså skulle vi pludselig have mindst 3½
point for at sikre os førstepladsen. Det var andet point holdet er
fradømt i denne sæson.

Eller var det Erik, der alligevel ikke vandt sin kamp; han har i hvert
fald ikke (endnu) ønsket at dokumentere en sejr. ·

Kvart i syv var syv mand mødt, selvom mødetiden var 18.30, så
holdlederen måtte i gang med at ringe rundt for at få fat i den sidste
mand. Kian svarede ikke, Jørgen Holst var optaget til andetholdet,
Sten Bauers var allerede mødt i Kjells sted. Til sidst fandt Jens
John Thomassen, som Erik forstyrrede midt i en hyggelig middag.
Han fik fem minutter til at stille på Vanløse station.

Næste problem var at finde stedet; tog man til Albertslund og
spurgte efter biblioteket, blev man henvist til biblioteket bag
stationen, mens spillestedet var i Albertslund Centrum. Det
lykkedes tilsidst at finde stedet, hvor holdlederen m. fl.
mødte et kvarter for sent.
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Richard var sikker på, at han skulle spille på 2.-bræt, så han lod sig
lokke til at gå i gang da han kom. De naturlige forstyrrelser, der
opstod, da resten af holdet ankom, br.agte Richard så meget ud af .
stilen, så han hurtigt tabte et efter hånden meget vildt parti.

Efter små to timers spil kom det næste store uheld: Den sikre
reserve tabte sit parti. Om det var det chok, der fik Erik lokket ind i
den dårlige stilling, skal jeg lade være usagt, men:

Ikke længe efter var stillingen 3 - O til Albertslund; Erik gav op efter
at have spillet lidt uden dronning.

John spillede et parti, der flere gange skiftede frem og tilbage, men
endte med remis på Johns forslag i en stilling, som han mente var
vundet for modstanderen.

Ok, 3½-½, vi kunne højst tillade os at afgive et point endnu.
Heldigvis stod Erling fortsat godt og ikke ret længe efter havde
Jens Windeleff vundet sin kamp, så vi igen var ved at komme ind i
kampen.

Erlings modstander behøvede ikke at blive sat mat, og tiden var
heller ikke værd at satse på, da Erling havde ti minutter tilbage.
Raunsø stod fortsat godt, men der var ikke noget afgørende, så
undertegnede måtte forsøge et eller andet.

Jeg havde allerede givet dronnning for to tårne, den det sorte
angreb kunne blive svært at stoppe, hvis han indså, at han ikke
kunne komme igennem på kongefløjen. Min modstander var af en
type, der ikke trak før det var nødvendigt (læs: under tidspres), så
selvom jeg måtte give en officer for en bonde, skulle jeg 'blot'
komplicere spillet så meget, at han brugte resten af sin tid. Med et
kvarter mod to minutter kiggede jeg over mod Raunsø's bræt, hvor
der tilsyneladende var faldet en afgørelse. To vanløsespillere
spærrede udsynet og sagde, at jeg stod godt, så jeg konkluderede,
-~t Raunsø var gået i en fælde og begyndte herefter at sikre mig
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mod remis-varianter, som jeg ellers havde været på udkik efter
siden den store afbytning. Med et minut tilbage begår min
modstander en simpel fejl; han går den gale vej mod kongen,
hvilket koster dronningen for et tårn og ja, se selv kommentarerne

. til partiet. ·

Efter jeg havde vundet fik jeg at vide, at Raunsø også havde
vundet, så det var blevet til endnu en sejr; den sjette af seks
mulige!

På vejen hjem blev vi enige om, at Albertslund lige skulle have lov
il at nippe til sejrens sødme, før vi skruede bissen på og viste, hvor
skabet skulle stå.

Vi ses i anden række til næste år.
Jørgen Nielsen

Bræt 2:
Hvid: Ole Yde Jensen
Sort : Ri~hard Hjort Nielsen

Albertslund li
Vanløse III

1.f4,d5 2.Sf3,Sf6 3.e3,Lf5 4.d4,e6 5.Ld3,Se4 6.O-O,Le7 7.Sc3,c5
8.Sxe4,dxe4 9.Lb5+,Sc6 10.Se5,Db6
Måske bedre 10.-,Dc7, så man kan rokere.

11.Lxc6+,bxc6 12.c3,Td8 13.g4!
Fanger løberen!

13.-,Lg6 14.f5,exf5 15.gxf5,cxd4 16.fxg6?!,,,,.-
Hvorfor ikke slag· af d-bonden; Løberen løber jo ingen steder!

16.-,dxe3 17.gxf7+,Kf8 18.De2,Dc5 19.Sg4,Dh5 20.Lxe3,Td3
21.Tf4,Txe3 22.Da6,g5 23.Dc8+,Kg7 24.f80+,Txf8 25.Txf8,Tg3+
26.hxg3,Lc5+ 27.Kg2,Lxf8 28.Dd7+,Opg.
Efter 29.Th1 og 30.Sf6 er der ikke mere.

9 Fortsættes på side 14...
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Bemærkninger til regnskab 1995-96

Kontingent og Vinterturneringsindskud
1994-95 1.585,00 kr
Der er ialt l.025 kr i restancer, som ikke
er indgået.

Kontingent 1995-96 25.562,50 kr
Der er restancer på 3.175,00 kr.

Vlnterturneringslndskud
1995-96 1.000,00 kr

Der er restancer på 650,00 kr.

Renter 893,01 kr
Der er endnu ikke indgået renter på
obligationerne.

Indskud/kørsel Div. turn.
Indskud:
Kørsel:
Kaffe:

Erik Johansen

Inventar l0,00 kr
Den reelle værdi anslås til 15.000 kr.

773,00 kr
55,00 kr

358,00 kr
360,00 kr

98,00 kr
50,00 kr
48,00 kr

1.188,50 kr
. 673,25 kr
515,25 kr

48.809,20 kr
1.500 kr.

Ansat til købskurs:
Nedskrevet:

Porto/adm. m.m.
Porto:
Diverse:

Obligationsbeholdning 47.309,20 kr
9 % Danske stat udløb år 2000. Nominelt
44.000 kr.

Gaver 1.144,75 kr
Vin, telegram, gaver til: Arve Bøge
Nielsen, Barkhuus, Ole Delfter, Niels G.
Carlsen, Knud Larsen, Sten Bauers,
Eilert Andersen, Børge Gyldholm, Ole
Block, Steen Schousboe, Jesper Holm.

Venskabsmatch
Præmie:
Udlæg:
Øl/vand/kaffe:

Skakkens dag
Tabt parti:
Kaffe:

983,75 kr
750,00 kr
153,75 kr
80,00 kr

1.706,00 kr
1.500,00 kr
206,00 kr

1.138,70 kr

9.400,00 kr
6.017,00 kr

. l.500,00 kr

10.400,00 kr
1.015,00 kr
2.550,00 kr
456,25 kr
114,00 kr

3.220,00 kr
300,00 kr

Indskud/porto, K-skak
Porto:
Indskud:

EMT-Turnering
Indtægter
Indskud:
Kantine:
Sponsor:
Udgifter
Præmier:
KSU-afgift:
Lokaleleje:
Annonce:
Rundekort:
Kantine:
Afslutning:
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Vanløse Skakklub 26/4 1996

Budget 1996-1997

Indtægter:

Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab Budget
92/93 93/94 94/95 95/96 96/97

Ordinært kontingent: 24.195 17.690 24.310 25.563 25.000
Kontingentrestancer: 0 0 6.905 1.485 500
Ordinært indskud VT: 1.750 250 l.350 1.000 1.500
Restancer indskud VT: 0 0 900 100 1.000
Huslejetilskud: 3.246 2.340 1.674 2.665 2.500
Overskud øl/vand/kaffe: 13.970 8.557 8.129 13.178 10.000
Renteindtægter: 3.635 3.155 894 893 4.000
Diverse: 560 442 4.090 2.282 500
Ekstraordinære indtægter: 5.970 750
lalt: 47.356 38.404 48.252 47.916 45.000

Udgifter:

KSU-kontingent: 9.180 11.263 12.248 12.557 12.500
Lokaleleje 11.340 9.240 10.900 10.575 11.000
Indskud m.m.: 1.658 900 1.775 1.744 2.000
Præmier: 2.143 838 3.583 3.471 3.500
Porto: 787 966 830 1.189 1.000
K-skak: 2.325 2.075 2.081 1.706 2.000
Arrangementer: 214 1.664 5.547 5.075 5.000
Jubilæumsarrangement: 1.500
Fribonden: 444 1.395 2.479 2.500
Foto: 452 756
Gebyr, girokonto: 0 0 180 324 500
Nyindkøb: 8.587 3.550 95 500
Diverse udgifter: 6.949 · 690 1.984 3.559 2.000
Nedskrivning af obligationer: 1.500 1.500
Dispositionsfond: 3.548 3.155 1.894 893 0
Forsikringsfond: 335 990 500 1.500 1.500
Driftsoverskud: -153 6.171 1.029 1.250 -2.000
lait: 47.356 38.404 48.252 47.916 45.000

Egenkapital:

Dispositionsfond: 54.707 57.862 59.756 60.649 60.649
Forsikringsfond: 2.010 3.000 3.500 5.000 6.500
Formue: 17.874 24.045 25.074 26.324 25.824
lait: 74.591 84.907 88.330 91.973 92.973

Erik Johansen
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Bræt 8:
Hvid : Henrik Bakkendorff
Sort : Sten Bauers

Albertslund li
Vanløse III ·.

1.e4,c5 2.Lc4,e6 3.d4,cxd4 4.Dxd4,Sc6 5.Dd1 ,g6 6.Sf3,d6 ·
7.Sc3,a6 8.Le3,Lg7 9.Dd2,Sge7 10.LgS,O-O 11.O-O-O,f6
12.Le3,d5 13.exd5,exd5 14.Sxd5,Le6 15.Lc5,Te8 16.Sxe7+,Txe7
17.Dxd8+!,Sxd8 18.Lxe7,Opg.
Et for holdet deprimerende og chokerende nederlag. Sten Bauers
plejer at være et sikkert point, når han stiller op.

Bræt 4:
Hvid : Anders Munch
Sort: ErikJ.Johansen

Albertslund li
Vanløse III

1.d4,Sf6 2.c4,e6 3.Sc3,Lb4 4.Dc2,c5 5.e3,Sc6 6.Sf3,O-O 7.Ld3,d5
8.dxc5,dxc4 9.Lxc4,Lxc5 10.0-0,a6 11.Td1 ,De7 12.a3,b5
13.La2,Lb7 14.b4,La7 15.Lb2,Tac8 16.Tac1,a5 17.Sg5,h6?

-Hvid trækker og vinder!

18.SdS!!,exdS(?) 19.Lxf6
Kan ikke slås, da sort så er mat:

19.-,hxgS 20.Lxe7,Sxe7 21.De2,axb4 22.axb4,Lc6 23.Dh5,f6
24.e4,g6 25.De2,Tfe8 26.exd5,Sxd5 27.Lxd5+,Kg7 28.Db2,Ted8
29.-,Opg.
17.-,h6? blev spillet a tempo efter at have været væk fra brættet.
Erik blev meget hurtigt klar over sin fejltagelse og udtrykte en vis
ærgrelse
over fejlen efter partiet.

Bræt 3:
Hvid : John Thomassen
Sort : Leon Rajman

Vanløse III
Albertslund 11

1.Sf3,Sc6 2.c4,e5 3.Sc3,Sf6 4.d3,Le7 5.g3,d6 6.Lg2,Ld7 7.0-0,0~
0 8.a3,Dc8 9.Te1 ,h6 10.b4,a6 11.Le3?!
Hvad er meningen? Løberen kan ikke komme videre og den
spærrer for e-bonden !
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11.-,Sg412.Sd5,b5 13.Tc1,Tb814.c5,Sxe315.Sxe7+,Sxe7
16.fxe3,d5 17.Sxe5,c6 18.Sxd7,Dxd119.e4?
Giver sort muligheden for at spille:

19.-,d4 20.Tf1 ,f6 21.Db3+,Kh8 22.Tf2,Sg6 23.Tcf1 ,Se5 24.Tf5,Ta8
25.Lh3,De7 26.Db2,Tad8 27.Dd2,Df7? 28.Txe5,fxe5 29.Txf7,Txf7
30.De1?!,Tdf8 31.Lg2,Ta7 32.e3,dxe3 33.Dxe3,a5 34.h4,axb4
35.axb4,Ta1 + 36.Kh2,Ta2 37.d4?
Løberens binding skal hæves, ellers koster det ..

37.-,Tff2 38.Dxf2,Txf2 39.d5(?)
Slag af bonden giver løberen meget større virkefelt.

39.-,Tf6 40.d6,g5 41.Lh3,Tf2+ 42.Kg1,Tf7 43.Le6,Ta7
44.hxg5,hxg5 45.Kg2,Kg7 46.Kh3,Kf6 47.Lf5,Tg748.Lg4,Th7+
49.Kg2,Ta7 50.Le2,Ta4 51.Lxb5,Txb4 52.Lxc6,Tc4 53.d7,Ke7
54.Ld5,Tc2+ 55.Kh3,Kxd7 56.Kg4,Tc3 57.La8,Remis.

Bræt 6:
Hvid : Jørgen Helleberg
Sort : Jens Windeleff

Albertslund li
Vanløse III

1.d4,Sf6 2.c4,e5 3.dxe5,Sg4 4.Sf3,Sc6 5.a3,Sxe5 6.Sxe5,Sxe5
7.e3,d6 8.Sc3,Lf5?
Jens mener selv, at 8.-,Le6 er bedre.

9.Le2,Le7 10.0-0,Dd7 11.b4,O-O 12.Lb2,c6 13.Tc1 ,Lf6
14.h3,Tad8 15.f4,Sg6 16.e4??

Mon ikke 16.g4 var bedre? spø'r Jens og tilføjer: men offer+ sort
initiativ og tryk på e3.
Ellers kan man slå på c3 og stille løberen på e4, hvor hvid ikke kan
jage den væk igen. G4 er på ingen måde afgørende, men det taber
ikke en bonde:

16.-,Lxc3 17.Lxc3,Lxe4 18.Dd4,f5!
Dækker både løberen og matten!
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19.g3,Tfe8 20.Lh5,b6 21.Tfd1 ,Te6 22.Df2,De7 23.Te1 ,d5
24.Db2,dxc4 25.De2,Td3 26.Df2,b5 27.Le2,Td8 28.Lh5,Sf8
29.h4,SØ7 30.Ld4,a6 31.Lc3,Sf6 32.Le2,Ld5 33.Le5,Se4
34.De3,Tg6 35.g4,Dxh4 36.g5,Sxg5!! 37.fxgS,TxgS+ 38.Opg.·
Der er forceret mat i 4 træk. Flot spillet, Jens! Det er også en
glimrende ide, at give små tips, om hvor der er noget at se efter,
tak for det, Jens.

Bræt 5:
Hvid : Erling Madsen
Sort : Henry Kilian

Vanløse III
Albertslund li

1.d4,Sf6 2.f3,d5 3.e4,dxe4 4.Sc3,exf3 5.Sxf3,Lf5 6.Lc4,e6 7.O
O,cS 8.d5,exd5 9.Sxd5,Le7 10.Sxf6+,Lxf6 11.Te1 +,Le6
12.Dxd8+,Lxd8 13.Lxe6,fxe6 14.Txe6+,Kd7 15.Te2,Lf6
16.Se5+,Kc7 17.Lf4,Kb6 18.Sc4+,Ka6 19.Td1,Sc6 20.c3,The8
21.Tde1,Txe2 22.Txe2,Se7 23.Ld6,Sd5 24.Le5,Te8(R) 25.Kf2,b5

· 26.Lxf6,Txe2+ 27.Kxe2,gxf6 28.Se3,Sf4+ 29.Kd2,c4 30.g3,Sd3
31.b3,Se5 32.Ke2,h5 33.h3,Sd3 34.Kd2,Se535.Sd5,Sd7 36.b4,Kb7
37.Sf4,Kc6 38.Sxh5,Kd5 39.Ke3,Ke5 40.g4,Sb6 41.Sf4,Sa4
42.Se2!,a6 43.h4,Sb6 44.h5,Sd5+ 45.Kf3,Se7 46.Sf4,Sg8
47.Se2,Sh6 48.Sd4,Sf7 49.SfS,SgS+ 50.Ke3,Se4 51.h6,Sg5
52.Sd4,Kd6 53.Sf3,Sh7 54.Kf4,Ke7 55.Kf5,Kf7
56.g5,fxg557.Sxg5+,Sxg5 58.KxgS,Opg.

Dagen efter ringede Ole for at høre resultatet og jeg besluttede at
tage fusen på ham, så meget humørforladt meddelte jeg ham, at vi
havde fået et point for lidt. Han konkluderede, at resultatet var
blevet 6-2 til Albertslund og ville vide, hvem
der havde scoret. Jeg sagde, at Erling vandt, at John fik remis
sammen med Jens. Ole var ikke et sekund i tvivl om, at vi havde
tabt, så det blev en underlig samtale han fik med Erik dagen efter,
da jeg ikke nåede at få fat i Erik og give ham et praj. Målet for
spøgen var egentlig Kian, men han dukkede aldrig op.

Jørgen Nielsen

Flere partier i næste nummer...
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Fra bestyrelsen har vi modtaget følgende

FORSLAG TIL GENERALFORSAMLINGEN

. Bestyrelsen stiller forslåg om at Vinterturnerings-reglementet i
fremtiden besluttes af den nyvalgte bestyrelse.

Da Knud og Erik ønsker at trække sig som hhv. formand og
kasserer, foreslår bestyrelsen at den kommende bestyrelse
kommer til at se ud som følger:

Formand
Kasserer
Medlem
Medlem
Medlem

Søren 8. Petersen
Ole Delfter
Eivind Einersen
Morten M. Hansen
Jørgen Nielsen

Hertil skal der så vælges yderligere to suppleanter, da Kjell og Jens
er fragået.

Venskabsmatch
For et års tid siden inviterede vi Rødovre Skakklub til en match,
hvor hver klub stillede med 25 M/K. De har nu besluttet at udfordre
os, og selvfølgelig skal vi tage udfordringen op. Kampen bliver
afholdt tirsdag den 14/5 kl.19.00. Hvis du er interesseret, kan du
henvende dig til mig hurtigst muligt, eller skrive dig på listen, som
hænger i klubben.

Ole
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Sponsorturnering
Vor sponsor, Kaj's Foto & Atelier, havde på et tidspunkt sagt at de
gerne ville komme med præmier, hvis vi lavede et arrangement.
Dette skete så den 10/4, hvor der blev afholdt en hurtlgholdskak
turnering.
Holdene blev etableret vha lodtrækning, og efter 4 spændende
timer blev resultatet:

1. Lars Pedersen, Henrik Lang og Ole Lergren 13½ p.
2. Niels Edoo, Bjørn Gemzøe og Hans Vestergaard 1 O p.
3. Asger Levinsen, Jørgen Vestergaard og Jan lngvardsen 7½ p.
4. Erik Johansen, Franz Henriksen og Nicolai 0. 6 p.
5. Jørgen Nielsen, Jesper Holm og Hans Nissen 4½ p.
6. Richard H. Nielsen, Kian Pedersen og Peter Bender 3½ p.

Der var præmier i form af "læskedrikke" til de to første hold samt en
topscorepræmie. Og der blev hele to topscorere nemlig Ole
Lergren og Henrik Lang, to af klubbens nye spillere, de præsterede
at vinde alle deres kampe! Flot gået.

Ole

PORTRÆTFOTOS 'VI... PRESSEFOTOS ~-
- REKLAMEFOTOS

BRVLLUPSFOTOS
RECEPTIONSFOTOS

I EGETATELIER EUBl a',JLOCATIO',J

Ål.EKISTEVEJ 42 2720 VANLØSE Tlf. 31 74 34 05
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Skole-DM
Jeg var til hold-DM d. 22-23-24/3 for anden gang.
Det var i Vejle. Vi spillede på Kirkebakkeskolen og boede på
vandrehjemmet. Der var 300 elever tilmeldt til DM. Vi var 3 hold
med fra min skole, Zahle.
Jeg spillede 5. bræt på B-holdet i år og fik 5½ ud af seks mulige.
Sidste år spillede jeg 7. bræt og fik 1 ½ ud af 4 mulige.

Jeg har valgt mit bedste parti ud for at fortælle lidt om det.

Jeg spiller hvid.

1. d4 d5.
2. c4Ueg spillede heldigvis hvid, så jeg valgte en god åbning -
dronninggambit) dxc
3. Sc3Ueg valgte at følge varianten) Sc6
4. e3 Qeg skulle måske spille springeren op på f3) es
5. Sf3 exd.
6. Sxd Sf6.
7. Lxc SxS.
8. exS Lb4.
9. 0-0 LxS.
10. bxl Ueg er så heldig at jeg har mit løberpar tilbage) 0-0.
11. Te1 Ueg har nu fået en åben linie til mit tårn) Lf5.
12. Lg5 h6. .
13. Tes Ueg skulle måske spille min løber tilbage på h4) Lg4.
14. f3 (min dronning skulle måske have været på f3) Ld7.
15. Lh4 c6.
16. Dd3 Db6.
17. Tb1 Dc7.
18. Lb3 Sh7.
19. Lc2 og han er selvfølgelig så ubegavet at han spiller det
forkerte tårn hen på e8.
20. og selvfølgelig slår jeg hans springer og det medfører
øjeblikkelig mat.
Peter Lund Sender
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PROGRAM

Onsdag 8/5 kl. 19.30 Vinterturnering, udsatte fra 11.runde.

Onsdag 15/5 kl. 19.30 Klubmesterskab i lynskak.

Onsdag 22/5 kl. 20.00 GENERALFORSAMLING og
PRÆMIEUDDELING.

Onsdag 29/5 kl. 19.30 Sommerskak.

Onsdag 5/6 kl. 19.30 Sommerskak.

Onsdag 12/6 kl. 19.30 Sommerskak.

Onsdag 19/6 kl. 19.30 Sommerskak.

-
Deadline
Indlæg til næste nr. af Fribonden afleveres senest d. 29/5.

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

Formand 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 tlfnr. 38 74 41 07


