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Sommeren er over os med "strålende" vejr. Det afholder dog ikke en
trofast skare afklubb~ns medlemmer i at møde op hver onsdag for at
deltage i den årlige sommerturnering. Turneringen slutter den 24/7, og der
er stadigvæk mulighed for at deltage, da man far point hver gang.

Herefter starter vores Jubilæumsturnering. Klubben fylder 65 i år, og der
er indbudt til EMT-turnering, som afvikles fra den 28/7 og en uge frem.
Her skulle der naturligvis gerne deltage en masse VS'ere, og dem der ikke
deltager i turneringen er meget velkomne til at hjælpe med de praktiske
ting. Læs mere herom inden i bladet.

år du læser dette nummer afFribonden, vil du nok undre dig over, at der
ikke er nogen partier i. Nogle vil opfatte dette som en positiv ting, andre
vil savne partierne, og opfatte det som en fodboldkamp uden mål. Dette
er ikke et bevidst valg fra redaktionens side. Der har været flere turne
ringer, hvor VS'ere har deltaget, men de er endnu ikke færdig med at
redigere deres indlæg!

Her fra redaktionen ønsker vi alle en fortsat (og forhåbentlig mere solrig)
god sommer.

Redaktionen



Ansvarsfordeling i Vanløse Skakklub.

Formand: Søren Boeck Petersen.

Koordinerende for:
1. Holdturneringen
2. Nye turneringsformer
3. Nye aktiviteter
4. Medlemshvervning
5. Instruktorordningen
6. Juleafslutning

7. K-skak
8. Simultan
9. Skakbladet
10. Venskabsklub
11. Vestvoldhold
12. Pokalturnering

Love, ændringer, målsætninger, vinterturnerings
reglement, ændringer. Indkaldelse til bestyrelses
møder, generalforsamling. Tilmelding til eksterne
turneringer, ratinglister. Sæsonens program. Struk
turering af klubtavle, op-nedtagning. Bestyrelses
møder. Møder i KSU og DSU. Fremmødeprocenter. Gra
vering. Uddeling.

Kasserer: Ole Delfter.

Kontingent, regnskab, budget mv. Juniorleder. Tur
neringsindskud. Jubilæer, runde fødselsdage. Karto
tek, medlemslister. Vedligeholdelse af sponsorer.

Næstformand & sekretær: Eivind Einersen

Protokol. Bestyrelsesreferater i Fribonden. Holdaf
slutning. Udtagelse af deltagere i holdturneringen,
vinterturnering (styrkelister). Konsulent ved ud
arbejdelsen af regnskab/budget.

Best. medlem: Morten Møller Hansen.

Ansvarlig for Skakkens dag og Vanløse Open. Nye
medlemmer, velkomst/igangsætning.

Best. medlem: Jørgen Nielsen.

Materialeforvalter: Skabe og indhold .•. Inventar
liste. Koordinering af åbne/lukke. Turneringsleder
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VT. Arkivering af Fribonden. Øl & vand, indkøb mm.
Vedligeholdelse af lokaler. Ansvarlig for sommer
turneringen.

Best. suppleant: · Per Lykke Jakobsen.

Bibliotekar. Opsøgende arbejde, nye sponsorer.

Best. suppleant: Jan Ingvardsen

Gravering af vandrepokaler. Lokalaviser, scrapbog.

Søren B.P.

OPFORDRING

143,"'Ul,11
I

- Jeg forstår, at I havde noget afen intern
magtkamp i bestyrelsen forleden.

Vanløse Skakklub afholder EMT i uge fra den 28/7 - 4/8. Alle der har lyst
til at give en hånd med (forhåbentligt mange), kan kontakte Ole som vel
villigt vil uddeligere opgaverne.

Bestyrelsen har holdt
sit første møde, og her
blev det nye vinter
turnerings reglement
bl.a. diskuteret...
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Holdskak i foråret 1996

Hvorfor er det nu igen mig, der skal udgyde min
mening om dette og hint i fribonden. Kære læser,
er det ikke snart på tide med lidt udskiftning på
skriversiden?

I løbet af foråret har der i Vanløse Skakklub vist
sig en kerne af holdskakspillere, der har domine
ret de begivenheder, de har deltaget i. Jeg nævner
i flæng KSU's holdturnering, Vestvold, TESS Open
og TESS (Katrinedal).

Holdet deltog også sidste år på Katrinedalskolen
med et hæderligt resultat (2. plads i vores grup
pe) og besluttede allerede kort efter sidste års
deltagelse, at vi ville gentage successen.

Med store forventninger møder holdet op i følge
skab med to andre hold bestående af vanløse-spil
lere, De Fotogene og NEDPOL, under navnet Water
lose. Deltagere på Waterlose er Erik Johansen,
Richard Hjort Nielsen og Jørgen Nielsen (med Bjørn
Gemzøe som reserve i 1995). Holdet er næppe Vanlø
se Skakklub ubekendt.

På Katrinedalskolen spilles der med 20 minutters
betænkningstid pr. spiller til hele partiet, og er
man ikke færdig til tiden, så er man færdig. Stem
ningen var ikke så intens i år som i 1995, men det
er min vurdering, at det skyldtes, at der ikke var
så mange deltagende hold i år. Rygtet om, at Wa
terlose stillede op igen havde måske bredt sig i
den københavnske skakverden og fået en del til at
blive hjemme?

Personligt havde_jeg en ide om at gentage succes
sen om at undg~ nullet fra TESS-Open i Valby; at
undgå 3-0 nederlag. Let ville det ikke blive, men
chanceløse var vi næppe, idet holdet som vanligt
blev placeret langt nede i rækkerne og i øvrigt
bestod af spillere med en meget jævn spillestyrke.
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Mange af de andre hold bestod af en eller to stær
ke spillere plus en eller to 'svage' spillere til
at regulere holdets gennemsnit.

I skrivende stund (sidst i juni) ligger jeg des-
ærre ikke inde med resultater fra de enkelte run

der til støtte for hukommelsen, hvorfor det føl
gende ikke skal betragtes som den fulde sandhed,
men snarere er resultatet af en redaktørs hunger
efter stof at fylde bonden med.

Alle hold rangordnes efter styrke, hvorefter stær
keste hold møder holdet midt i rækken, mens nummer
to møder første hold derefter osv., hvilket gør,
at man som 'svagt' hold ofte møder den stærkeste
modstand i første runde. Det lykkedes Waterlose
med lodder og trisser at holde et halvt point i
første runde, hvor mange, også stærkere hold, hav
de måttet tage til takke med et af de runde.

Med to runder igen var vi stadig i toppen af vores
præmiegruppe og blev inden runden enige om, at vi
ikke skulle stikke snuden alt for langt frem; en
2-1 sejr ville være det helt rigtige resultat. Vi
ville så være et halvt point efter det førende
hold og det viste sig, at vi dermed kom et vigtigt
halvt point foran nummer tre, der endnu ikke havde
været oversidder. Som oversiddere ville de få tre
point, hvilket ville kræve, at vi skulle vinde med
maksimum.

Da runden var lagt viste det sig, at vores værste
modstandere skulle møde et af de rigtig stærke
hold, hvilket givet vis ville reducere deres score
betragteligt. Klarede de den hurdle havde de ga
ranteret fortjent første pladsen. Det andet mod
standerhold blev oversiddere med tre sikre point
til følge, men vi var bestemt ikke til at afskrive
allerede før runden; vi skulle møde et af de aller
svageste hold, hvor jeg meget hurtigt fik enge
vinst hevet i land, mens mine kammerater stod no
get mere uldent. Richard stod direkte dårligt,
hvad han også var enig i senere, da jeg rejste
mig, mens Erik stod lige. Da Richard pludselig(?)
fik vendt partiet, var Erik kommet under pres.
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Presset blev ikke mindre af, at han så, at det
ville blive altafgørende for præmiens størrelse,
hvorvidt han vandt eller om han nøjedes med remis.
Heldigvis for Waterlose holdt Eriks nerver og hele
pointet kom i hus til holdets store lettelse.

Turneringslederen udtalte under sidste runde, at
det oversiddende hold stillede op med ratingtal,
der var urealistisk lave, og at de næppe ville få
lov at deltage på lignende vilkår fremover. Da re
sultatet forelå gjorde jeg turneringslederen op
mærksom på, at vi ikke havde fået nogen nuller i
løbet af denne turnering, men om han havde glemt
det eller om han ikke ønskede at fortælle forsam
lingen om det glimrende resultat, det ved jeg ik
ke, men præmien fik vi, hvilket blev fejret sammen
med de tilbageværende vanløsespillere. Det ærgrede
mig, at der ikke var blevet plads til den sidste
deltager fra Nielsen-DK på nogen af holdene; om
ikke andet .kunne han have været reserve på et af
holdene. Det var synd, at han blev tvunget til at
se til fra sidelinien, bare fordi han var den ene
ste vanløsespiller der ikke umiddelbart indgik i
et etableret hold. Vågn op, der er plads til flere
hold venner!

Når Waterlose, eller Nielsen-DK, vinder præmie er
der tradition for, at præmien udnyttes til en min
dre sammenkomst, som vi i år arrangerede som en
middag for alle deltagende spillere på Katrinedal.
At alle skulle med blev begrundet med, at de var
med til at skabe stemningen omkring Waterlose; de
res interesse og opbakning var en uvurderlig støt
te, mens forventningens pres satte os yderligere
op til at vise 'de andre'. at vi kunne stå distan
cen.

Alt i alt en god turnering, som jeg håber at det
bliver en tradition, at Vanløse tillader mange
spillere deltager i. Turneringen spilles trods alt
i vores egen baghave. Vi ses til næste år.

Jørgen
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REJSEN TIL RANDERS OG LIDT OM SKAK

I begyndelsen af januar, midt i den dybe
vinter ramtes Richard, Peder Ravnsø, Erik
og Henning.. fra Brøndbyernes Skakklub af
en sær udlængsel - eller var det tidlige
forårsfornemmelser?

Symptomerne og overvejelserne fik dog hur
tigt en realistisk og ædruelig drejning -
vi ville til Jylland! - vi ville til DM i
Randers!

Tilmeldingen til 5 - runders turneringen
med start Skærtorsdag og indkvarteringen på
det lokale vandrehjem - herom senere -
voldte ingen problemer. Men rejsen? Ube
gribeligt var spilletidspunktet Skærtors
dag kl. 12. Hvis det var arrangørernes
hensigt at holde sjællændere og andet godt
folk øst for Storebælt væk, så lykkedes det
ganske godt - hvilket deltagerlisten viste.

Men brave Vanløsespillere med sådanne drif
kan ikke holdes væk.

Altså, Richard og Erik mødes på Valby Stati
on Skærtorsdag kl. 7, herfra til Ros-
kilde, hvor Peder venter med limousinen -
eller 11limoen11 - som den snart hed. Ren luk
sus transport. Således planlagt, således ud
ført - dog - Richard. Hvor i alverden var
den gode mand? Nå, toget ventede jo ikke,
og Erik kørte alene til Roskilde og derfra
med 11limoen11 til til Jylland. Snedyngerne
lå meterhøjt langs vejene, specielt i Jyl
land syntes de usædvanligt høje og beskid
te. Det var med bange anelser Peder og Erik
så frem til at møde de indfødte i dette u
gæstfrie land.
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Vi nåede frem til spillestedet - det sædvan
lige VUC-center med de sædvanlige klasselo
kaler med for lidt plads, men med store,
brede gangarealer og en dejlig stor, velfun
gerende kantine ( den udbudte øl hed Thor
og kun Thor) - kl. 11.55 og fremførte ved
indtegningen, at vi korn fra Vanløse. Nå,
var svaret, så kender I måske Richard Hjort
Nielsen? Han har ringet og meddelt, at han
blev ramt af et slemt maveonde og først korn
mer i aften. Der var sandelig orden i sager
ne.

Nå, næste dag var hele holdet samlet, og vi
havde nogle herlige dage i det kronjyske.
Vandrehjemmet, der lå midt i byen 1 1/2 km
fra spillestedet, var upåklageligt, 2-sengs
rum, næsten nye, rene lokaler rn. v., et o
verdådigt morgenmåltid, det hele til ca.
155 kr. pr. døgn. Gode måltider om aftenen
i Storegade, hvor restaranterne lå på en
100 meter strækning. Og nogle dejlig ture
ved Randers Fjord, til Gudenådalen og til
Fladbros.koven. Disse korte udendørsture i
den kolde forårsluft havde en voldsom ind
virkning på Richard og Erik, der tilbage i
bilen straks døsede hen. Denne udmærkede
skik havde holdet en mistanke om, at de her
rer også dyrkede i forbindelse med skakken,
vel forhåbentlig ikke, medens de selv spil
lede, men senere, hvor man traf dem i aulaen
hvor landsholdsklassen spillede. De hævdede,
at man her kunne fordybe sig i det ædle spil
i fredfyldte omgivelser, men påstod, at det
var ondsindet sladder, at de var iagttaget
med lukkede øjne.

Og så til det skaklige. Richard og Erik
spillede det, der vist hedder en rigtig
"sløj" turnering. 1 1/2 p. til hver i en
5- runder er ikke noget at skrive hjem om.
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Men det skal vi jo desværre i dette hæder
lige blad. Og i dette ubarmhjertige spil
er der ikke mange undskyldninger. I de fy
siske sportsgrene er der tusindvis af for
klaringer, vi har vist hørt dem alle, alli-
vel kommer s_tadig nye. De mest sædvan-
lige, allerede før kampen er f.eks. "jeg
var på druk i går", "jeg har en lille fib
erskade", "slidgigten i knæet plager i øje
blikket" ( den bruger Erik selv meget), så
er der ligesom garderet for et dårligt re
sultat. Anderledes i skakkens verden. Her
har vi vist kun "jeg blev ramt af et mave
onde", "jeg blev forkølet". I højere skak
lige cirkler kan man vist også henvise til
hotellets beliggenhed ved en støjende ho
vedfærdselsåre, ombygning på hotellet,
træk i spillelokalet, dårlige lysforhold i
spillelokalet, men det kan vi dødelige ty
per ikke. Forslag til et udvidet arsenal
af dårlige undskyldninger efterlyses.

Peder Ravnsø med 3 af 5, og Henning fra
Brøndbyerne med 2 1/2 af 5 klarede sig me
get bedre.

Bortset fra det skaklige altså en fornøjel
se, og vi kan anbefale deltagelse i DM, næ
ste år i Esbjerg. Vi anbefaler at rejse
flere sammen.

Peder Ravnsø, Richard og Erik

Vor sponsor støtter os,
hvem støtter I?
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Vanløses fald

Vanløse Skakklub har stolte traditioner i Vest
vold-turneringen, der som bekendt er et samarbejde
mellem fem klubber omkring Vestvolden: Rødovre,
Albertslund, Glostrup, Brøndby og Vanløse. Vanløse
har i den tid jeg har spillet i klubben deltaget
med mindst fire hold, det ene år endda fem!, men
da var det også på hjemmebane. Der er tale om en
turnering for firemandshold, hvor man to aftener
spiller tre kampe med 30 minutters betænkningstid
pr. spiller.

Som så mange andre begivenheder er intensiteten
afhængig af, hvor mange deltagere der er tilstede.
Årets turnering i Albertslund, ja jeg ved godt, at
det er langt ude på landet, blev svigtet i forhold
til de traditioner, der ellers har været, specielt
Rødovre og Vanløse stillede tyndt op. Rødovre kun
ne undskylde sig med, at deres primusmoter gennem
mange år desværre ikke er mere (æret være hans
minde!), mens Vanløse praktisk talt stillede op u
den det førstehold, der altid kæmper indædt om
førstepladsen i turneringen.

Årsagen til den ringe tilmelding skal nok søges i
den tilmeldingsseddel, der forefandtes i klubben,
hvor man skulle skrive sig direkte på en plads på
et bestemt hold, hvilket sandsynligvis har afholdt
en del fra at melde sig. Den succes vil næppe bli
ve gentaget, selvom ideen var god nok: Meningen
var, at etablerede hold kunne melde sig samlet,
hvilket også viste sig på deltagelsen. Tredjehol
det, åh undskyld, andetholdet bestod for en stor
del af Waterlose suppleret af spillere fra det
succesrige VS-III fra KSU's holdturnering, mens
det sidste hold bestod afspillere fra VS-IV med
ansigter kendt fra De Fotogene.
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Ratingmæssigt var begge hold seedet i toppen af
deres præmiegruper (der er fire grupper, hvor hol
dene spiller i samme pulje fra gruppe et og to,
mens resten er samlet i den anden pulje). Andet
holdet skulle lægge ud mod det svageste hold fra
vores egen præmiegruppe (C), men præmierenerver
eller almindelig forvirring gjorde, at vi måtte
nøjes med 2-2. Næste kamp, hvor vi skulle møde de
formodet værste konkurrenter endte ligeledes 2-2,
mens vi vandt den sidste kamp første aften, hvor
ved vi kom til at føre turneringen i vores egen
gruppe.

I løbet af den tredje kamp indtraf der en episode,
der næppe vil gentage sig; Richard og jeg var fær
dige, mens Erik og Kian kæmper videre. På et tids
punkt trækker Erik og trykker på uret. Det er for
så vidt godt nok, hvis det ikke havde været fordi
det var Richards ur. På forskellig måde forsøger
jeg diskret at gøre Erik opmærksom på episoden,
men han opfatter ikke budskabet før jeg siger, at
han har trykket på det forkerte ur. Modstanderhol
det skuler, men siger ikke noget, hvorefter Erik
spiller videre og vinder (? jeg kan ikke huske det
mere), men når kampen er overstået fremføres der
protester over episoden.

Lad mig slå en ting fast. Man må ikke blande sig i
igangværende partier, men lige så vigtigt, har man
noget at protestere over, skal det gøres straks og
ikke når man eventuelt kan opnå en gevinst ved en
protest. Er man rigtig sportsmand gør man selvføl
gelig sin modstander opmærksom på, at han ikke har
trykket på sit ur. Man lader ikke hans ur gå i håb
om, at han ikke opdager det i mere end halvdelen
af den tildelte betænkningstid! Om man så skal si
ge det en eller to gange kan diskuteres.

Da vi skal i gang med kampen i fjerde runde mod
den sidste modstander i vores egen gruppe, får vi
at vide, at Vanløse-III ligger til at vinde vores
ur! Det begrundes med at de fører hele puljen, (i
sær på grund af ringe modstand i deres egen grup
pe, hvor forskellene var meget store med hensyn
til spillestyrke). Tillige gøres der opmærksom på,
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at matchpoint tæller før brætpoint, ·hvilket be
stemt heller ikke er til vores fordel idet vi
stort set har spillet alle kampe uafgjort, hvilket
ikke giver ret mange matchpoint, men ok det var
vores egen fejl; et halvt point mere i hver kamp
ville have bragt os i spidsen.

Andendagens første kamp endte også uafgjort, hvor
efter vi skulle møde to hold fra D-gruppen, dog u
den at skulle møde topholdet, hvorfor det blev til
to sikre sejre uden at vi fik en reel chance for
selv at afgøre vores skæbne.

Også i fjerde runde af vestvoldturneringen var E
rik indblandet i en uheldig episode; hans dronning
og konge havde stået forkert fra start og Erik
havde derefter rokeret dronningen ud på fløjen.
Partiet var ellers forløbet somom brikkerne stod
rigtigt og sådan fortsatte det også et par træk,
hvorefter modstanderen fik øje på den underlige
placering af Eriks dame, så da Erik havde trukket
næste gang krævede han gevinst med henvisning til
ulovligt træk. Turneringslederen for i 'Bogen' for
at udrede reglerne og besluttede til sidst at de
kretere omkamp, som hurtigt blev taget remis.

Om det er mig, der ikke kan huske reglerne eller
hvad, det ved jeg ikke, men jeg mener, at man nor
malt siger, at brikkerne blot skal stilles korrekt
hvorefter man spiller videre, idet ingen af spil
lerne havde spillet som om brikkerne stod usædvan
ligt. Jeg skal i hvert fald se nærmere på proble
met, når jeg får min håndbog retur.

Man kan så sige, at VS-III 'stjal' vores ur for at
give deres eget til værternes sidstehold, hvilket
selvfølgelig er nobelt af dem, men meget klub-ånd
er der ikke i det. Nu skaffede de os et skakbræt
til andetholdet i stedet, et skakbræt, der ikke
lever op til klubbens øvrige standard.

VS-III skal ikke komme og sige, at de ikke blev
advaret om, at de kunne koste klubben et ur; jeg
beskrev ganske klart for dem, hvilket resultat,
der tjente klubben bedst; et minimalt nederlag,
hvorefter vi kunne have rost dem for at vinde to
ure!
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Turneringen blev vundet af et hold, der stillede
med kun tre mand, så man kan bestemt ikke sige
vinderne noget på. De kæmpede deres chance og
vandt, virkelig holdånd. På den anden side spille
de VS-I også med kun tre mand i fire kampe, da en
spiller sov over sig eller havde glemt, at der var
turnering. Vanløse var så heldige, at Benny til
fældigvis kom forbi og spillede en kamp, før den
fjerde mand mødte frem for at træde ind på holdet
for blot en enkelt kamp; han havde meldt afbud til
anden dagen.

'å, til næste år foregår kampen på hjemmebane og
så må vi vise, hvor skabet skal stå. En ting er
sikkert: Turneringen er for vigtig til at lade
flyde som den fik lov til i år. Fremover skal der
samles fire helst fem hold i god tid, så klubben
kan genrejse de traditioner, som Vanløse har. Er
der blandt klubbens medlemmer folk, der vil yde en
indsats i forbindelse med dette arrangement i 1997
skal de blot henvende sig til den nye formand når
tiden kommer.

Jørgen

PORTRÆTFOTOS ,_fa
PRESSEFOTOS ~"

REKLAMEFOTOS
BRYLLUPSFOTOS

RECEPTIONSFOTOS
I EGET ATELIER ELLERON LOCATION

ÅLEKISTEVEJ 42 2720 VANLØSE TLF. 31 74 34 05
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Det var en voldsom batalje,den Vestvoldturnering
1996. Da støv og larm efterhånden havde lagt sig,
dukkede et forpjusket,men ubesejret 3.hold op med
et flunkende nyt Tårnur,den eftertragtede præmie
for l.pladsen i sin gruppe.

Holdet,der spillede 6 runder bestod af:

Jørgen Vestergaard ·3,5 p.
Bjørn Gemzøe 2,5 =
Jan Ingvardsen 4,5 =
Hans Vestergaard 4,5 =

Det var jo især Jan og Hans der trak læsset.
Undertegnede overværede Hanses sidste kamp,og kun
en alvorlig overseelse i tidnød,gjorde at Hans ikke
gik ubesejret igennem turneringen. Jørgen Vester
gaards sidste kamp var en forfærdelig gyser,hvor
modstanderens vinge trodsede tyngdeloven i uhyggelig
lang tid.Men her var heldet med os og det hele point
gik i hus. Da Jan så oveni lagde sig kraftigt i
selen,ja så fik vi uafgjort,og dermed førstepladsen.

Desværre kunne referenten ikke helt leve op
til de øvrige deltageres præstation og som
kompensation tilbød jeg at skrive lidt om turneringen,
hvilket hermed er gjort.

Børwe Gemzøe.
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FORSLAG!
Jeg ti flader mig hermed at fremstille følgende ide til
debat:
En hurtigskakturnering på klubplan. Turneringen kan
afho I des på mange måder afhængig af tilslutning. Derfor
dette indlæg til at "lodde" stemningen med. Er der
interesse hos de ærede medlemmer?
Venligst Hans H Nissen
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PROGRAM
Onsdag 10/7 kl. 19.30 Sommerskak.

Onsdag 17/7 kl. 19.30 Sommerskak.

Onsdag 24/7 kl. 19.30 Sommerskak.

Søndag 28/7 kl. 18.30 V.S. EMT-1996 start.

Onsdag 31/7 kl. 19.30 Sommerskak.

Søndag 4/8 kl. 12.30 V.S. EMT-1996 slut.

Deadline
Indlæg til næste nr. af Fribonden afleveres senest d. 24/7.

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

Formand

Kasserer

Klubbens Giro

Redaktion

Klubbens tlfnr.

Søren B. Petersen
Frankrigsgade Koll. vær. 910
Frankrigsgade 50
2300 København S.

Ole Delfter
Bogholder Alle 76A 3.th.
2720 Vanløse

Lars Martin Pedersen
Toftegårds Alle 27, 4.tv.
2500 Valby

Ole Delfter
Bogholder Alle 76A, 3.th.
2720 Vanløse

31 55 36 70

38 79 11 95

6 47 84 33

36 46 34 99

38 79 11 95

38744107


