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Junioeme vandt i 3. runde
- flotteste præstation til dato

Hvidovre V - Vanløse 1-3

Jannick Gjerulff - Peter Bender 0-1
Robert Christensen - Sune Maribo 0-1
Lukas Christiansen - Matti Nellemann 1-0
Martin Dencker - Rasmus Langkilde 0-1

Øvrige resultater: Amager V - Ishøj lll 21/2-1 ½
Øbro VI -Tårnby IV l½-2½

individuelle/ matchpoints
Stillingen: Vanløse V 9 - 5

Hvidovre V 9 - 4
Amager V 8½ -6
Tårnby lV 3½ -2
Ishøj lll 3½ -1
Øbro VI 2½-0

Fortsættes på side 21



JULEAFSLUTNING

Første punkt i aftenens program var den halvårlige
beretning. Søren virkede oplagt og fortalte om de
aktiviteter, der hav været i klubben siden general
forsamlingen. De fleste af disse er blevet beskrevet
i Fribonden. Det går godt for vores fem hold med
junioerne som toppen af kransekagen på en 1.plads.
Søren lod også en bombe springe. Tre af bestyrelsens
medlemmer vil træde tilbage. Men alt i alt går det
rigtig godt med VS.

Herefter blev der serveret gløgg og æbleskiver.
Aftenens næste overraskelse var da bestyrelsen i
samlet trop fremførte Et barn er født i Bethlehem i
en VS-version. Den nye version vil herefter i folke
munde altid hedde De tandløse fra Vanløse.

Næste punkt var Eigils Quiz, der tog sit udgangs
punkt i noget så eksotisk som kartoflen. Pointsy
stemet forstod jeg ikke.

Undervejs spillede Raunsø julemelodier på det med
bragte keyboard.

Gyldholms juleprædiken var i år ikke nogen egentlig
prædiken. Begrebet retfærdighed blev taget under
Gyldholms kærlige behandling. En af indgredienserne
var en,tekst af Johan Herman Wessel, som vist var en
værre en. Rart at se Gyldholm på banen igen.

Eivind stod for et lotteri på de 64 felter. Herfra
kan jeg huske, at jeg brugte en formue på at vinde
en flaske portvin.

Klokken cirka 22.45 (ifølge Delfters noter) gik vi
over til en ny quiz, styret og produceret af Steen
Bauers. Den bestod af 23 spørgsmål omkring "kendte"
personner. Meget overraskende vandt Steen Schousboe
med Von Essen på andenpladsen.

Klokken 23.00 var juleafslutningen officielt slut,
og nogle begyndte at spille lyn. Jeg tror, at de ca.
30 fremmødte ligesom jeg havde en rigtig hyggelig
aften.
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VINTERTURNERING
1. HALVDEL

Vinterturneringens første halvdel er nu blevet
færåiggjort. Det nye vinterturneringssystem inde
bærer jo op og ned rykning midt i sæsonen. Det
har givetvis medført en vis intensitet over turne
ringen. Det mest positive mener jeg dog at være
det faktum, at vi alle får spillet 14 partier i
sæsonen. Jeg tror dette har en gunstig indvirkning
på vores resultater i holdturneringen.

Slutstillingen i gruppe 1 blev:

1. Eivind Einersen 4½
2. Gunnar West Hansen 4½
3. Søren B Petersen 3½
4. Jesper Asgaard 3
5. Lars M Pedersen 2½
6. Per lykke Jacobsen 2
7. Niels Edoo 1

Vinder af mesterklassen og dermed indehaver af en
aktie i klubmesterskabet blev Eivind Einersen.
Eivind og Gunnar sluttede begge på 5½ men korrek
tionen talte til Eivinds fordel. Vel også fortjent
han vandt det indbyrdes opgør.
Søren er nok med rette skuffet. Men da han sammen
med undertegnede blev klassens remiskonger, rakte
det ikke til mere end til en 3 plads.
Jesper startede med 3 af 4, men gik så i stå.
Niels spillede en resultatmæssig dårlig turnering,
så han må ned i Gruppe 2.
Han er helt sikkert med i den øverste klasse igen
næste år.
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Slutstillingen i Gruppe 2 blev:

1. Steen Schousboe 5½
2. Morten M. Hansen 5
3. Jørgen Niels~n 4
4. Erik Von Essen 4
5. Knud Larsen 3
6. Jens Windeleff 3
7. Jørgen Holst 2
8. Søren Juel Sørensen 1½

Steen og Morten levede op til favoritværdigheden,
og de rykker begge op. Erik har en remisprocent
på over 80%, og så rykker man ingen steder hen.
Jørgen klarede sig godt, men også, han er påvirket
af "remispesten''. At Søren kun får 1½, må skyldes
manglende kamprutine.

Slutstillingen i Gruppe 3 blev:

1. Arve Bøge Nielsen 5
2. Erik Johansen 4½
3. Henrik Lang 3½
4. Jan Ingvardsen 3½
5. Bjørn Gemzøe 3½
6. Erling Madsen 3
7. John Thomassen 3
8. Steen Bauers 2

Arve gjorde det igen og rykker op i gruppe 2 sam
men med Erik.
Derudover var gruppen meget jævnbyrdig. Lidt over
raskende er det at Erling ikke rykker op. Steen
må ned i gruppe 4.

Slutstillingen i gruppe 4 blev:

1. Nicolai Ohayv 5½
2. Peder Raunsø 5½
3. Axel Barkhuus 4½
4. Ole Lergren 4
5. Hans Westergaard 3
6. Franz Henriksen 2½
7. Hans H. Nissen 1½
8. Jesper Holm 1½
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Gruppe 4 bestod af mangle nye navne. Nicolai virker
i overdådig form, da han også P.T. har max i hold
turneringen. Sammen med Nicolai rykker Peder op.
Tredjepladsen gik til Barkhuus. Godt at se at han
stadigvæk kan blande sig i topstriden. Jesper må
overraskende ned i gruppe 5.

Slutstillingen i Gruppe 5 blev:

1. Sune Maribo
2. Per Bech

6½
6

3. Nicolai Renstrøm 4½
4. Børge Gyldholm 4
5. Matti Nellemann 2
6. Peter Lund Bender 2
7. Martin Møller
8. Kurt Andersen

Sune vandt suverænt Gruppe 5 med 6½. af 7. Stærkt!
Og endnu et bevis på at det var en god id~ at
integrere juniorerne i hovedturneringen.
Per præsterede også en fin turnering med 6/7. Det
bliver spændende at følge Sune og Per i gruppe 4.
Nicolai klarede sig også godt så i anden halvdel ...
Peter og Matti har nok lært en masse, som de kan
bruge i anden halvdel.

Til slut vil jeg nævne, at det er imponerende at
40 ud af cirka 58 aktive, har valgt at spille med
i turneringen. Der er nok mange andre klubber i
landet, der vil undre sig over/ være misundelige på
denne høje deltagelsesprocent.

Lars.
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K41 II (4½)

SLAPT SPIL - igen!'

Vanløse I (3 ½)

NN ½ - ½ Søren B. Petersen
Esben Lund ½ - ½ Eivind Einersen
Hugo Petersen 1 - 0 Morten M. Hansen
Henning B. Sørensen 1 - 0 Hans Nielsen
Henrik Frederiksen 1 - 0 Jesper Asgaard
Klaus Hestehauge 0 - 1 Niels Edoo
Per W. Rasmussen 0 - 1 Per Lykke Jacobsen
Ole Block ½-½ Lars Martin Pedersen

Den 11. januar mødte Vanløse et stærkt spillende Valbyhold. Holdet var
før kampen placeret midt i rækken, men er på papiret langt stærkere. Det
er især i toppen at K41 kan mønstre nogle gode spillere, hvilket også ses
af resultatet. Undertegnede meldte sig hurtigt frivilligt til holdreferatet,
men det var før de dårlige stillinger indtraf, og faktum er, at der er meget
få lyspunkter at berette om.

Af en storklub taget i betragtning var forholdene ikke specielt gode i
Valby, hvor to hold blev presset ind i et lokale på størrelse med det i
Vanløse. Generelt var det trangt, og da rygeforbudet blev ophævet, efter
tre timers spil, var den kolde luft udenfor den eneste redning. Forholdene
kan dog ikke undskylde en slap indsats, hvor kun få spillere viste tegn på
kampvilje. Med nuværende holdindsats er de gode resultater, som blev
hentet i starten af holdturneringen, på vej til at blive reduceret til en
kedelig placering midt i rækken.

Min kritiske røst hjælper ikke på det endelige resultat, og vi skal se
fremad, da vi stadigvæk er med i kampen om en topplacering. Selv med
dårligt spil kunne vi med lidt held og en større koncentration faktisk have
fået 1-2 point mere, hvilket ville række til en sejr og en placering helt
øverst i 3. division. Men nu til de individuelle resultater.
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Søren stod godt det meste af partiet, og i en presset stilling brugte
modstanderen meget tid. Men i fasen op til tidskontrollen forcerede Søren
og kom til at bytte om på et par træk, hvilket resulterede i remis.

Eivind fik ligeledes presset modstanderen tidligt i partiet og havde i
midtspillet et aktivt tårn mod løberparret. Men K41 spilleren fik fordel af
løberparret, og havde gevinstchancer i to samlede fribønder plus
merbonde. Inden den første tidskontrol fik Eivind dog bonden tilbage, og
kæmpede nu for en remis. Chokeret over Eivinds modstand satte
modstanderen endnu en bonde over styr, og pludselig havde Eivind en
fribonde. Partiet endte dog remis, hvilket alt i alt må siges at være et
retfærdigt resultat.

Morten (hvid) kom tilsyneladende godt fra åbningen, men gav sort lov til
et stærkt centrum. I træk 15 spiller sort d4, og står klart bedst, da c-linjen
domineres og hvids dronning i lang tid er bundet. Senere bliver der åbnet
for kongefløjen, og hvid når ikke at stable et forsvar på benene. Her følger
partiet, hvor sort vinder med enkelt og fremadrettet spil.
1. d4,Sf6 2.c4,e6 3.Sf3,b6. 4.a3,Le7. 5.Sc3,d5. 6.e3.0-0. 7.Ld3,Sbd7. 8.0-
0,Lb7. 9.De2,c5. 10.cxd5,bxc5. 11.Tdl,Te8. 12.dxc5,bxc5. 13.Dc2,Lf8.
14.b3,Tc8. 15.Lb5,d4! 16.exd4,Lxf3. 17.gxf3,cxd4. 18.Txd4,Tel+.
l 9.Kg2,De7. 20.Lxd7,Sxd7. 21.Te4,Txe4. 22.fxe4,Dh4! 23.Dd3,Dg4+.
24.Kfl,Tc6. 25.Le3,Se5. 26.Dd5,Dh3+. 27.Ke2,Df3+. 28.Kd2,Td6.
29.Dxd6,Lxd6. 30.a4?,Lb4. 31.Kc2,Lxc3. Hvid opgav i træk41 0-1.

Hans (sort) gik frivilligt ind i en tilsyneladende lukket stilling, men den
blev pludselig åbnet op med en isoleret centrumsbonde til Hans som
resultat. Bonden var ikke til at rede, og sort prøvede desperat at få
modspil på kongefløjen. Men modtrækket bevirkede kun yderligere til, at
lidt efter lidt kollapsede sorts stilling helt. Hvid havde fra starten en bedre
plan og var aldrig i tabsfare.

Niels (Hvid) spillede rundens bedste parti. Hvid fik hurtig skabt en
fordelagtig stilling, som sort faktisk aldrig evnede at vende, og det var kun
et spørgsmål om tid før sort ville tabe. Her følger partiet:
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1.c4,Sf6. 2.SfJ,e6. 3.Sc3,d5. 4.d4,Le7. 5.Lg5,0-O. 6.e3,b6. 7.cxd5,Sxd5.
8.Lxe7,Sxe7. 9.Ld3,Lg7. 1O.Tc1,Sd7. 11.O-O,cS. 12.Sg5,Sg6. 13_f4~c.xd4.
14.exd4,St'6. 15.Lbl ,Dd7?. 16.f5,exf5. 17.Lxf5,Dd6-. t8.Sce4,Sxe4.
19.Lxe4,Lxe4. 2O.Sxe4,De6. 21.Sc3,Tad8. 22.Dd2,Td7. 23.Tfe1,Df6.
24.Tcdl,Tfd8. 25.Te4,h6. 26.De3,Se7. 27.d5,Sf5. 28.Te8+,Kh7.
29.De4,Txe8. 3O.Dxe8,Dd8? (bedre var Te7, men sort er i voldsom
tidsnød) 31.De4,g6. 32.Dd3,Kg7. 33.Se4,Dc8? 34.g4,Se7. 35.Dd4+,Kf8.
36.Dh8+,Sg8. 37.Sf6,Dc5+. 38.Khl,Sort tabte på tid 1-0.

Jesper spillede dårligt i åbningen, hvilket resulterede i en tabsstilling
allerede efter træk 7, og yderligere reducerede chancer efter træk 8. Jesper
var optaget af eksamen, men det undskylder ikke en forfærdelig åbning
somjeg vil skåne læseren for. Jesper kæmpede dog videre, og kunne med
lidt held have voldt større modstand.

Jeg spillede et fornuftigt parti, men var lidt for hurtig med mit angreb, og
først ved den tredie og sidste tidskontrol havde jeg vendt en lige stilling til
gevinst. Her var jeg lidt heldig, idet min modstander ukorrekt ofrede en
officer og jeg kunne gå hjem allerede kl. 18.30.00!!

Lars spillede bedre end de forrige runder, og psykologisk var remis et
godt resultat for Lars. Men som tidligere nævnt var k41 bedst i toppen, og
point skulle vindes i bunden. Partiet bar dog præg af nogle afbytninger,
der virkede mere passive end aktive, og ingen parter havde lyst til at åbne
spillet.

Per

PS.
Her en lille reminder om Murphys lov, som sikkert også gælder jer
skakspillere:

Hvis der er mulighed for at noget kan gå galt vil det gøre det.

Og Murphys den ældres lov:

Ting, der ikke kan gå galt, vil alligevel gøre det.
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Senildemens

Vanløse II 2½ - KS II 5½

Efter de første tre runder af holdturneringen var vores gruppe delt
midt over: Fire hold, deriblandt VS Il, lå med 1 points indbyrdes
afstand i toppen, og de øvrige fire lå klart under. I fjerde runde skulle
vi så hjemme møde et hold fra bunden, KS, som havde tabt sine tre
første tre kampe. Det kunne vel ikke gå galt? Jo, det kunne det, endda
også i den grad!

Selv tabte jeg på helt fjollet vis. Et alt andet end veloverlagt
kvalitetsoffer blev fulgt op af en kæmpebuk, som resulterede i tvungen
dronningatbytning og absolut nul chancer til mig. Det rene lait

Jørgen H. spillede en lidt speciel opstilling med de hvide.
Afslået Benoni? Stillingen forblev i meget langt tid helt lukket, da der
overhovedet ikke blev byttet bønder af. I tidnøden forsøgte Jørgen
energisk at vinde; han havde bedst tid, og afslog det ene remistilbud
efter det andet. Han fik faktisk også fremtryllet en gevinststilling, men
satte den desværre over styr igen. Da modstanderen havde 7 sekunder
tilbage (Jørgen mere end et minut) havde Jørgen konge og tårn mod
konge, tårn, og to forbundne fribønder. Her konsulterede han så mig,
og jeg sagde at han selv måtte bestemme om han ville spille videre
eller ej. Derpå tog han remis'en. Et meget hårdt spillet parti.

Niller var endnu en gang dagens helt. Han spillede en
fornuftig udgave af Stonewall, og hvid fik ligeså fornuftigt gennemført
e4, hvorefter han slog på d5. Det åbnede e-linjen, og alt det tunge
blev byttet af. Herefter havde Niller springer og løber mod hvids to
løbere (syv bønder til begge sider), og vi var flere som var en smule
betænkelige. Men i slutspillet var Niller bare bedst; han udspillede
metodisk sin modstander, og da Niller havde konge, springer og to
bønder mod konge og løber gav hvid op. Et smukt gennemført parti,
men desværre også det eneste af slagsen, set fra vores side.

Leif J. spillede sit kendte system i dronningebondespil, og fik
endnu en gang klar fordel, især fordi sort letsindigt rokerede langt.
Leif kom efter ham, men angrebet ebbede ud i en merbonde.
Gevinsten var muligvis ikke helt klar, men at Leif ligefrem tabte var
intet mindre end skandaløst. Ligesom flere af os andre har han det
svært efter tre timer. Måske hedder løsningen lynskak eller k-skak!
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Vonne spillede Siciliansk mod en lidt usædvanlige hvid op
stilling med h3 og Lb2. Efter halvanden time stod sort fuldt til
fredsstillende, men alligevel tahte Vonne efterhånden. Typisk
gammelmandsskak, men Vonne er jo også jævnaldrende med Leif og
mig.

Her er 32.Ta7 nok et
temmelig godt træk. På
32.,-,Lb7 spiller hvid
33.Db6, og 32.,-,Lc7 kan
besvares med 33.Dc5,
33.h4 eller et andet
plausibelt træk. Knud
spillede 32.Db6??, og gav
opefter 32.,-,Lc7 33.D:c6,
L:a5. Oh skakblindhed!

Q hedCba

Knuds parti var intet mindre end en tragedie. I en typisk
spanier fik han fordel på d
fløjen, og efter 31 træk var
diagramstillingen opstået
med hvid i trækket.

Jens W. fik en udmærket stilling med Caro, og tilbød remis
i 25. træk. Måske havde han svært ved at se hvordan han kunne
komme videre. Hvid afslog heldigvis, og spillede straks en fejl,
hvorefter en længere slagudveksling endte med at sort med Td4! dels
truede mat i bunden (dl), dels en udækket springer på d8. Det var
mere end det sorte tårn på h7 kunne klare. En fiks detalje af Jens, og
ikke uheldigt.

Erling spillede afslået BDG: l .d4,d5 2.e4,c6!? 3.Sc3,e6 Her
er 4.e5 fint for hvid; sort må før eller senere spille c5, hvorefter hvid
har en kendt fransk variant med et mertempo. Men Erling spillede
4.f4,d:e4 5.S:e4,Sf6 6.S:f6+ ,D:f6, og se nu bare: 7.Sf3,L<l6
8.Dd2,0-0 9.Ld3,b5 10.Sg5,h611.Sh7,D:d4 12.S:f8,K:f8 13.c3,Df6
14.L:bS, L:f4 15.D:f4,D:f4 16.L:f4,c:b5. Hvid har en kvalitet for
bonde, og at <let lykkedes Erling at tabe viser bare at det overhovedet
ikke var vores dag. Erling var for længe om at etablere en fribonde på
d-fløjen, hvor han havde tre bønder mod to. Han spillede helt rigtigt
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a4, men tøvede med at følge op med c4. I mellemtiden løb den sorte
f-bonde ned.

Og hvad så? Ja, vi har i hvert fald sat en effektiv stopper for
al snak om oprykning, men at vi ligefrem skulle komme i farezonen
tror jeg ikke på. Så ringe spiller vi heller ikke, i det mindste ikke hver
gang. Vi har tre runder tilbage, og lad os nu vise at der glimtvis kan
være liv i de gamle drenge. Forresten: Asger er blevet færdig som
dyrlæge, og har fået job i Jylland, nærmere betegnet et sted som
hedder Bjergby, og efter sigende ligger nord for Hjørring. Asger er
med andre ord tabt for klubben, hvilket jeg beklager dybt. Han vil
blive savnet! Eigil har godhedsfuldt indvilliget i at træde ind på hans
plads. Lad os håbe at det kan inspirere os andre...

Steen S.

OBS OBS OBS!
Vestvoldholddturneringen, der skulle løbe af stablen den 2. og 9. April, e
flyttet to uger. Dvs. at vi får besøg af en masse gæster den 16. og 23. apri
hvor turneringen så vi] blive afviklet. Hvis I ikke allerede nu har tilmeldt
jer, så husk at gøre det på listen i klubben.

BEMÆRK

Det betyder også at der den 2/4 er udsatte vinterturneringspartier, og der
den 9/4 er ordinær runde i Vinterturneringen (13. runde).

RECEPTI~
PAS&IDFO

-lcui-lata. llU'elleron l

ÅUl(JStMJ.12 2'20VA11.Ø51! llf.3114:i.05

KMTiae~~~~~~~
... REKLJ.MEFOTOS.
- BRYllUPSfOTOS

flEctPTIONSfOTOS ~,;:.:
PAS & 10 FOTOS ,i

• j f!gct at. lier-alleron locati on
JuKl$TMJ4l 2"20VAN.ØSE 1'\1.317"3405
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Portoen er betalt

Vanløse III

Jørgen Nielsen
Erik Johansen
Kjell Suadicani
Sten Bauers
Henrik Pedersen
Peder Raunsø Jensen
Finn Madsen
Ole Delfter (½R)

Posten I

- Søren Karlsen

- Bjarne Alstrup

- Ragnar Einarsson
- Jens Chr. Olsen
- Kjeld Ingvardsen
- Arno Hansen

71h - lfl

1 - 0
1 - 0
1 - 0
1 - 0
1 - 0
lfl - lfl

1 - 0
1 - 0

Som det fremgår af ovenstående forsvandt al spæn
ding meget hurtigt fra kampen, ikke mindst i kraft
af, at de i første omgang kun havde postet fem
mand. Den sjette mødte op en postgang senere efter
ca. en halv time, men blev hurtigt fejet ud af ba
nen af en velspillende Kjell; jeg nåede end ikke
at se, hvordan det stod under vejs.

Efter godt tyve minutter stod det klart, at Henrik
Lang næppe ville møde op og Ole Delfter blev der
efter kørt i stilling til at spille 8. {!) bræt på
tredjeholdet (han blev løst fra sine forpligtelser
som kampleder, som Steffen overtog). Det skal til
føjes, at det ikke var lykkedes holdlederen at få
sendt besked om den forestående kamp til Henrik
Lang forud for kampen, da han ikke umiddelbart kan
nås via telefon. Ole ventede til omkring 50 minut
ter inde i spilletiden, før han gik i gang (Henrik
kunne jo 'bare' være forsinket) og fik vist nok
meget hurtigt en overbevisende stilling.

For mit eget vedkommende slap jeg forbavsende godt
fra åbningen og vandt hurtigt to bønder, men slø
set spil fra min side tillod den røde mand at hol
de den remis, som han allerede havde tilbudt to
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gange foruden et uformelt tilbud med en antydning
af, at han skulle have 2318 i rating (jeg mente,
at så måtte han 'lige' bevise sin påstand), men så
så han syner og mente at kunne aflevere et afgø
rende gennembrud på kongefløjen. Gennembruddet
viste sig at være optisk bedrag og gav sort det
hul og den frihed, som han ikke selv kunne skabe
sig, hvorefter posten hurtigt blev meget mat.

Ikke længe efter min egen gevinst kunne jeg kon
statere, at også Finn Madsen havde fået hele pin
den, ligesom Ole førte med et par tårne og et par
bønder, hvilket da også fik det kære postbud til
at sende hele pointet til Vanløse, da Ole havde
overstået tidskontrollen. En realistisk vurdering
sagde, at Raunsø sandsynligvis ville vinde sin
kamp (han førte med et tårn), mens Henrik Pedersen
nok førte, men umiddelbart så stillingen ikke ud
til at kunne vindes.

Eft~r at have været ude af spillelokalet i et
kvarters tid, kunne man konstatere, at Henrik
klart havde forbedret sine chancer og stod pludse
lig med en ganske klar gevinst uden at tiden burde
blive et problem. Forsigtigt spil fra Henrik brug
te dog unødvendig meget tid, men Henrik undgik
sikkert at komme en postgang forsent og vores røde
ven opgav med mat i en.

Ved siden af rodede Raunsø rundt i en klart vundet
stilling uden at komme rigtigt til biddet (man
skal jo være god ved posten), så tiden gik uden at
Peder nærmede sig en løsning; end ikke en forenk
ling af stillingen ville han bevæge sig ind i. Ef
ter partiet forklarede han, at han havde set for
skellige sorte modspil, som ingen tilskuere regne
de for noget; på et tidspunkt kunne Peder via en
skak vinde en kvalitet og bytte damer, men han var
bange for en skak i bunden, som parantes bemærket
var dækket/ ville blive givet på et andet felt end
Raunsø spekulerede på. Det er mit gæt, at han så
dronningen flyttet ud af springergaflen, hvorefter
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'kvalitetsgevinsten' ville koste et tårn og en me
get ubehagelig skak, et fænomen de fleste skak
spillere kender alt for godt. Partiet endte i re
mis ved evigskak og den sidste postmand reddede
resterne af holdets mere end flossede ære.

Undskyld, Peder. Jeg burde vide bedre end at over
falde dig straks efter kampen med den simple ge
vinst, men det er svært at beherske sig, når man i
mere end en halv time havde 'spillet' det rigtige
træk. På den anden side burde Peder have så megen
erfaring udi skakspillets mysterier, at stillingen
pr. automatik kaldte på forenkling, når tiden be
gyndte at presse. Også tak til Nikolaj, der havde
pli nok til ikke at blande sig i mit parti, da jeg
havde glemt uret. Og Ole, var det nødvendigt at
lave det forsvindingsnummer fem minutter før tids
kontrol? Det tangerer mishandling af modstanderen,
der kunne forledes til at tro, at han havde en
chance! På holdets vegne tak for hjælpen.

Efter at have.sendt Postens førstehold hjem stort
set uden point, er det efterhånden ikke urealis
tisk at håbe på en forbliven i anden række trods
fire førstehold. Det kan godt blive svært, men
grundlaget for en spændende sæson er lagt, så nu
gælder det om at holde fast i forspringet i for
hold til bundholdene; vi skulle helst slutte om
kring midten for ikke at skuffe formanden.
Bræt 3:

Hvid:
Sort:

Bjarne
Kjell

Alstrup
Suadicani

Posten I
Vanløse III

l.e4,e5 2.Sf3,Sc6 3.d4,exd4 4.Sxd4,Sf6 5.Sxc6,bxc6
6.e5,Sd5 7.c4,Sb6 8.Lf4,Lb4+ 9.Sd2,0-0 10.Le2,d6
11.exd6,cxd6 12.0-0,Le6
Der skal lægges pres på c4 for at skabe et gen
nembrud.

13.b3,d5 14.Tcl,Df6 15.Lg3,Tfd8 16.Sf3?
Tillader den sorte bondegevinst:

16.-,dxc4 17.Lf5?
Et forsøg på at være smart, men nu går det helt
galt; der ryger en offi.

17.-,Txdl 18.Lxf6,Txfl+ 19.Opg. 14



Referat fra Vanløse IV hold
hjemme mod Gladsaxe III
d.11.12.96 hørt og set af
Nikolaj B. Ohayv ·

Starten forløb såvides uden synderlige problemer.
D.v.s. udover at 8. brættet blev spillet af Niels
Locher efter lidt forvirring, og at undertegnede
ankom 10 min. inden i kampen, til sit 6.bræt.
Ole Delfter har (for 2. gang) holdt et minifore
drag om holdgejst og mødedisciplin osv. og det
understreges hermed at mødetid bør (SKAL, od)
være mindst 5 min. før spilletid. Især på ude
bane! (Også på hjemmebane, od). Over til skakken:

1.bræt: Jan Ingvardsen med sort.
Mente åbenbart også at han ville være først
færdig, og endda med en sejr, sådan! 1-0.

2.bræt: Bjørn Gemzøe med hvid.
Bjørn som ellers plejer at være hurtigt færdig,
holdt ud længe, men desværre med et kort strå
til følge. 1-1.

3.bræt: Ole Lergren med sort.
Jeg følger den sidste 1½ time, og må på et tids
punkt knibe mig i armen da stillingen stort set
så ens ud i stive 1½ time. Kom da også med min
uforbeholdne mening over for gl. Ole bagefter,
især da han fra gevinststilling, fribonde på 7.
felt, li.gepludselig "ofrer" sin kronprins, for
at skabe spænding om udfaldet. Nå, men selv uden
kan O.L. hive den hjem, da han har 40 min. igen
og modstanderen 23 min. i en umulig (for dem)
stilling. Som nævnt fedterj 40 min. til, og vort
3.bræt har 10 min. mod 2 min. Tilskuerne kigger
med blandet sind på opgøret, da hans modstander
lige pludselig tilbyder remis u.tid til at føre
gevinst overhovedet. Ole kigger op på en bl.a.
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ligbleg referent, og spørger til de andre resul
tater! Måske et øjebliks sindsro, måske frygten
for "den ligblege", får ham dog til at afvise
dette tilbud og spiller videre, og min puls
sænker sig fra overlevelsesstyrke. Men Ole er i
julehumør, 9 min. bruges inden han lettet kon
staterer at modstanderens vinge er faldet. 2-1.

4.bræt: Jesper Holm med hvid.
Gode gl. Jesper H., vores holdleder, som aldrig
er i tidnød angående at give os besked om hvor
og hvordan vi skal spille næste gang, og som
altid er i godt humør. Han spillede flot, og med
ca. 1½ timeigen, havde han stillet 3 stks dron
ningebønder op til evig vandren gennem brættet,
til en måske to fortrydelser 6 felter længere
fremme! Han blev da også mødt af et væg til væg
smil af mig på gangen. Dette ku' ikke gå galt,
og dog! ½timesenere da jeg smuttede ind for
at se massakren, ville Jesper ha'"gang i gaden".
lamslået ser jeg at et vellykket springeroffer
fra hans modstander, havde pulveriseret hans
kongefæstning! Kun en· lille fætter på fløjen
var tro mod sin konge. Men det er jo gavetid,
og måske inspireret af 3.bræt og O.L., synes
en bondegaffel dronning/løber, som en oplagt
ide, desværre også endnu et hårdt slag for
Jespers kongefløj. Bagefter fortalte en be
gejstret Jesper at han havde at under kontrol.
Men I skal ej snydes for opløbet! Sort er alt
så tilbage i spillet men forivrer sig, og tak
ket være en dejlig trussel om mat i bunden, kan
Jesper med sindsro rede sig ud bindinger på
kryds og tværs, og pludselig er stillingen
tyndet ud. Sort har en dum dobbeltbonde på
kongefløjen+ fribonde i midten, hvid har den
tapre kongebonde alias fornævnte fætter+ de tre
dejlige piger på deres egen fløj. Forskellig
feltede løbere en til sort, en til hvid. Oven
i købet er Jesper kun bagud med 10 min. og har
derfor ca. 15 min. til at snørre sækken.
Deres udsendte, dennegang med et mini væg til
væg smil, glæder sig som et barn til at se
legestuen. Men igen hvorfor skynde sig når det
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nu er så sjovt? Og hvorfor spille stensikkert
når sikkert gør det?! Altså vores trofaste
fætter på kongefløjen skal forkastes (jeg kni
ber en tåre), mod at få sorts fribonde. Derefter
eksemplarisk slutspil, krydret med rungende
latter da sort tilbyder uafgjort og 3 træk
senere kaster klædet i ringen. 5 min. igen
Jesper du skal krones ikke kun for sejren, men
så sandelig også for underholdningsniveauet,
hvormed jeg+ ca. 7 andre tilskuere holdt
vejret i meget lang tid. Bravo!!! 3-1.

5.bræt Hans Vestergaard med sort.
Ved min side spillede Hans v. ca. i 2 timer, og
jeg må erkende, at trods vi var så nærved hinan
den, fik jeg ikke noget ordentligt indtryk, ud
over at Hans som altid ikke gav sig uden kamp.
Andet pointtab 3-2.

6.bræt mig selv med hvid.
Min modstander startede udemærket ved at rykke
frem og tilbage med sin dronningespringer halv
delen af de første 10 træk. Så et-to-tre tempi
og pludselig havde hvid 3-4 officerer udviklet
og sort halvanden indviklet! Prikken over I-et
blev, da den ulykkesaglige springer blev stil
let, så en lille bonde ku prikke den på skul
deren. Og sort blev bleg, da den ingen steder
ku hoppe hen. Hvid synes det var dejligt, og
derfor ku han jo ligeså godt blære sig, og vente
og slå en bonde først ha ha! Lige pludselig lys
te sort op i et smil, og en løbermand ku nu
drille hvids madamme, og så var der lige plud
selig ikke tid til at slagte juleføl! Men nu var
jeg såret og gal, og så skulle jeg fanerne nok
vise sådan en slap springer, hvordan man gør?
Resultat; bindninger på oversmarte sorte offi
cerer, og en grinende hvid konge fik sin kulør i
ansigtet tilbage. Da måtte sort med snøft slippe
to lette+ gumpetung (læs dronning red.) for
tyksak, stump+ gumpetung hvid. Nu havde hvid 2/3
af brættet til rådighed, og desuden en tændt
feltmarskal til at smide sort ud over kanten af
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brættet. Dronningefløjens 4 bønder på rad på 5
række. Masser af tid i overskud mod en presset
sort, der med tungen lige i munden klarede tids
kontrollen. Gud hjælpe mig, sort tilbyder remis
(da han startede med at snakke troede jeg at han
ville opgive!) Nej!!! 5 stærk senere var sort som
en pandekage, og mit største problem var om hvid
skulle snuppe tårnet (det sidste), eller skulle
"lillebror" få lov, lillebror vandt. Sort synes
ikke længere spillet var skægt, og en hånd lang
somt ramt frem. 4-2.

7.bræt Foto Hans Nissen med sort
Nissefar prøvede at bilde mig ind, at to tynde
var fint at give væk for tyk+ bonde. Jeg prø
vede bagefter på diplomatisk vis at snakke om
kompensation i kraft af initiativ eller måske
ved at få "huslet" sig en lille bonde til. Men
Hans ved bedst. Men skidt hvad gør det, når han
med udsigt til at smide en kvalitet+ bonde oven
i hatten, kan fortrylle sin hvide modstander til
at tage mod remis!!! Men som Hans giver udtryk
for, hvad er en ren officer mod fightervilje.
Iøvrigt ros til ham for, på trods af arbejds
presset hos "Kaj's'', at han har haft skakken
højt prioriteret! 4½ - 2¼

8.bræt Niels Locher med Hvid
Reseve for Kurt Andersen. Jeg fik ikke partiet
og må indrømme noget om det, men Niels tog sit
½ point, og det er det man kalder proffesionelt,
som stand in. 5 - 3 og sejr!

Alt i alt tilfredsstillende, vi har nu vundet
lidt over halvdelen af mulige point, og taget
i betragtning af forholdsvis stærke modstandere
må det siges at være en fin start.

Glædelig Jul (bedre sent end aldrig) og et pragt
fuldt nytår ønskes alle i Vanløse Skakklub af
hold IV's referent:

Nicolai B. Ohayv
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Saxo 3. Hold - Vanløse 4. Hold

Dennis Jørgensen - Arve
Rene Rude - Bjørn
Erik Sandman - Ole L.
Ole Christophersen - Jesper
Thomas Skov - Hans V.
N.P.Piobel ?? - Nikolaj 0.
Jørn Lindgaard - Hans N.
Brian Pedersen - Kurt

5-3

1/2 - 1/2
1/2 - 1/2

1-0
1-0

1/2 - 1/2
0 - 1
1-0

1/2 - 1/2

En kold og tåget aften lagde kulissen til 4. Holdets udekamp mod
Saxo den 16/1. Klubben er beliggende inde i gården på 1. Sal på
adresse Vesterbrogade 17. Den karakteristiske let sødmefulde lugt
af hash kildrede næseborene allerede da man trådte ind i opgangen.
I Saxo spiiler de bl.a. også backgammon. Det kunne man udlede af
forskellige opslag på væggene, hvor der bl.a. også var et alternativt
portræt af Leonardo Da Vincis Mona Lisa. I denne version rygende
på en chillum (en speciel pibe normalt brugt til at ryge den specielle
Beatlestobak cannabis). Betryggende var der også et opslag der
oplyste, at der i klubben ligeledes som i resten af landet, var strengt
forbud imod at indtage diverse narkotiske stoffer såsom heroin,
ekstasy og lign. Det var måske en dekorations ide til
menighedshuset ?
Holdleder Holm udviste igen strålende taktiske evner, da han blev
nødsaget til at udskifte Jan på 1.bræt ( Han var desværre røget på
hospitalet med et af Moder Naturs bestialske påfund : diskusprolaps.
Vi ønsker Jan god bedring samt held og lykke herfra holdet.) 1.
Brættet blev derfor overtaget af Arve, der som jo alle ved er i
forrygende form.

Han viste også stor klasse ved at tilspille sig remis med ca. 35
sek. igen imod Dennis Jørgensens ca 1/2 time, i et forrygende
bondeslutspil. Bjørn spillede sin egen charmerende udgave af
Leningradvarianten i Hollandsk mod den stærkt ratet (1755) Rene
Rude. Det endte remis. Der var vist heller ikke mere i den stilling. Ole
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"stak" af uden at aflevere partiet til undertegnede så vi går udfra, at
han gjorde sit bedste. Holdleder Holm spillede sort Tarrashforsvar i
Fransk mod Ole Chistophersen. Kampen bølgede frem og tilbage
med spændende angreb og forsvar fra begge sider, da Jesper
desværre solgte sin ene løber med udækkelig mat til følge.
Undertegnede spillede hvid mod Jørn Lindgaard. Desværre spillede
jeg som en idiot. Jeg tilsidesatte al min hårdt opsparede åbningsteori
og Jørn kunne havde lukket sækken efter kun 15 træk_hvis han
havde slået med løber i stedet for springer. Jeg fik rokkeret ud af
vanskelighederne, for straks derefter at forære en let væk. Herefter
spillede jeg cowboyskak i håb om at finde remis med evig skak. Jørn
var ikke specielt pågående i sit spil og det tog ham et utal af spildte
chancer, før han kunne sætte mig mat i 72. ! træk. Jeg spillede
absolut ikke holdskak og undskylder meget. Nikolaj kom drønende
efter ca en 1/2 time. Derefter blæste han sin noget ligegyldigt
spillende modstander ud af brættet. Det er (desværre) vores eneste
gevinstparti og bliver bragt andetsteds i bladet. Kurt var også en
kende sen på den, men kom hurtig ind i en låst stilling med remis
tilfølge. I sidste nummer af Fribonden kunne vi læse om Jørgen
Nielsens afbrænder i holdskak. Det blev desværre Hans V. der skulle
vippe Jørgen af pinden som årets forløbige afbrænder i Vanløse
Skakklub. Hans spillede hvid mod Thomas Skov i semi-tarrash
dronningegambit. Efter superflot åbning og midtspil står Hans tykt til
gevinst i et bondeslutspil 3 mod 2. Han får en bonde ført til dronning
og med dame/konge mod konge og ca. 1 minut på uret går klappen
ned. Hans glemmer slutspilsteknikken og sætter pat. En eftertanke
må være at der på 4. Holdet er mange spillere, der først sent er
begyndt at spille skak for alvor. Jeg henstiller til alle at de sætter sig
ind i de grundlæggende slutspil såsom ovennævnte men også
selvfølgelig tårn/konge mod konge og de lidt mere tricky løber/løber
mod konge og springer/løber mod konge. Opposition og
sideopposition er også et must.

Summa sumarum Saxo 3. Mod Vanløse 4. 5 - 3. Et resultat som
undertegnede samt Jesper og Hans V godt kunne have gjort mere
ved. Et enkelt "optrin" ved tidskontrollen i Hans Vs parti skal dog
også lige omtales. Kamplederen erklærede at tidskontrollen var nået,
da sort faktisk manglede at udføre 32. Træk. Jeg mener ikke at
kamplederen må "blande" sig før at vingen er faldet?? Det lugtede
lidt, da sort rent faktisk kun havde ca. 10 sek. tilbage til at udføre 32.
træk.

Hans H. Nissen.
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Som jeg afslutningsvis skrev i sidste holdreferat, skulle vi nok give
Hvidovre kamp til stregen. Og minsandten om vi ikke vandt en _
overbevisende sejr på 3-1 over et hold, som havde vundet samtlige deres
partier.

Optakten var ellers ikke den bedste, idet vi vel ankommet til
Hvidovre Rådhus, hvor seancen skulle finde sted, ikke kunne få øje på
Peter, som plejer at blive fulgt af sin far. Jeg blev urolig for, at de ikke var
klar over spilletidspunktet, men det viste sig senere, at de var taget til
Øbro i stedet for. De var heldigvis taget hjemmefra i god tid, så da de
fandt ud af fejltagelsen og havde fået vendt skuden, nåede de frem med
blot 20 minutters forsinkelse.

Set i lyset heraf var Peters præstation ekstra flot, og det siger ikke så
lidt.

Peters spillestil er i modsætning til de øvrige juniorer i højere grad
lagt an på det positionelle, hvor han prøver at udnytte de små fordele i
stillingen, som han stille og roligt bygger op. Dette parti er efter min
mening et tydeligt bevis på dette og det hidtil bedste parti, som Peter har
spillet. Peter spillede som vanligt 1.d4 i en dronninggambit/Chigorins
forsvar og havnede efter tidlig dronningafbytning i en lige stilling. Det
endte i et tårnslutspil, hvor Peter havde en mindre fordel, idet hans tårn
stod aktivt i c-linien, og sort havde to svagheder i sin bondestruktur. Dette
udnyttede Peter på imponerende vis ved nærmest forceret spil at tvinge

modstanderen ud i et bondeslutspil, hvor han kom i træktvang og hurtigt
måtte opgive. En demonstration af en virkelig flot slutspilsteknik, som
flere af de voksne medlemmer i Vanløse Skakklub absolut kan lære noget
af, men døm selv!

Sunes spillestil er i modsætning til Peters lagt an på smarte
kombinationer i åbne stillinger, hvilket måske også afspejler deres
væremåde uden for brættet, uden iøvrigt at give en længere psykologisk
redegørelse. Nu er det nok en smule vovet at tale om en decideret
spillestil i den alder, men min vurdering bygger selvsagt på mine
iagtagelser under holdkampene og Vinterturneringen.

Selve partiet formede sig som italiensk åbning, hvor Sune som sort
hurtigt fik udlignet, idet modstanderen spillede slapt i åbningen.

I midtspillet troede Hvidovrespilleren at han var smart, da han havde
fanget Sunes løber, men der var bare den lille pointe, at han tabte sit ene
tårn, og havde Sune set dybt i stillingen, kunne han have fået en springer
med i købet. Sune nøjedes dog med kvaliteten, og da modstanderen
senere i partiet lidt uforståeligt ofrede en løber, endte regnestykket med et
tårn i overvægt til Sune, som sikkert kørte pointet i hus. 21



ivrarn spmeoe nvio 1 srcmansk rorsvar, og modstanderen kendte
åbenbart åbningen bedre end Matti, idet Matti ikke spillede det naturlige
træk d4 og hurtigt kom i modvind ved at sti ile en officer direkte i slag.
Heldigvis overså modstanderen denne mulighed, men et par træk senere
satte Matti først en bonde og siden en officer i slag, og denne gang var der
ingen pardon. Det kunne så kun gå en vej, og efter dronningafbytning
opgav Matti i en stilling, hvor han var et tårn bagud.

1 forrige runde var Matti også et helt tårn bagud, men det var dog i
åbningsspillet, og Matti kæmpede sig tilbage i partiet ( dog med
modstanderens hjælp) og vandt en noget heldig sejr. Denne gang var man
nået slutspillet, og da modstanderen virkede til at have styr på det, var det
i orden at opgive.

Rasmus var involveret i et rigtigt" juniorparti", hvor brikker bliver
sat i slag, gensidige overseelser, spillet bølger frem og tilbage, og hvor
vinderen er snydeheldig. Eller var der nogle af de voksne læsere, der
kunne nikke genkendende til beskrivelsen af et af deres egne partier.

I åbningen vandt modstanderen en bonde, fik så mulighed for at vinde
en springer, men overså det, satte så en løber i slag, men det overså
Rasmus. Dernæst vandt Hvidovremanden omsider en springer, medens
Rasmus havde to tårne i en åben h-linie pegende ned mod hvids konge.
Det så dog farligere ud, end det var, og snart var det Rasmus' konge, der
var under beskydning, hvilket resulterede i et nødtvungent dronningetat>.
Så troede man naturligvis, det parti for afgjort, men lykken tilsmilede
Rasmus, idet modstanderen med en dronning mere overså en mat i
bunden. Heldigt, men godt kæmpet!

Sammenfattende en for nogle ( dog ikke undertegnede )
overraskende, men også fortjent sejr, hvor vi efter min mening kun var
direkte heldige i Rasmus· parti.

Som ovenstående stilling viser, ligger juniorerne på en fornem
førsteplads for første gang i de tre sæsoner, de har spillet i Vanløse

Skakklub. Næste gang hedder modstanderen Tårnby på hjemmebane, og
målet må være at konsolidere/udbygge vores førerposition.

Sluttelig vil jeg denne gang bringe de fire partier, da jeg mener, at
juniorerne har nået en standard, så øvrige medlemmer med interesse kan
studere deres færdigheder.

Niels Edoo
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Hvid: Peter Bender Sort Jannick Gjerulff
1. d4 d5 2. c4 Sf6 3. Sf3 Lf5 4. Sc3 Sc6 5. e3 e6 6. cxd5 exd5 7. g3 Ld6
8. Lg2 0-0 9. 0-0 Dd7 10. Ld2 Tae811. Db3 Sa5 12. Db5 Dxb513. Sxb5 Sc4
14. Sxd6 Sxd6 15. Lb4 Td816. Tac1c617. Sd2 Tfe8 18. Lxd6 Txd6 19. b3
Sd? 20. Tc3 Le4 21. Sxe4 dxe4 22. f4 exf3 23. Lxf3 g6 24. Te1 f5 25.Td1
Sf6 26. Tcd3 Ted8 27. b4 b5 28. a3 Se4 29. Lxe4 fxe4 30. Tc3 Tf8 31.Tdc1
Tff6 32.Tc5 Kf7 33.Tf1 Txf1+ 34. Kxf1 Te6 35. a4 a6 36. axb5 axb5 37.
d5 Te5 38. dxc6 Txc5 39. bxc5 Ke? 40. Ke2 Kd8 41. Kd2 Kc7 42. Kc3 Kxc6 43. Kb4 g5 44
g4 h6 45. h3 Kb? 46. Kxb5 Kc7 47. Kc4 Kc6 48. Kd4 1-0
i. - - • ··-- - • - - ..

Hvid: Robert Christensen Sort: Sune Maribo
1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lc4 Sf6 4. Sc3 Lc5 5. Sg5 0-0 6. Sd5 h6 7. Sxf6+
Dxf6 8. Sf3 d6 9. c3 Lg4 10. Le2 Tfd8 11. b4 Lb6 12. h3 Lh5 13. 0-0 d5 14.
exd5 Txd515. c4 Tdd8 16. c5 e417. cxb6 Dxa1 18. Sh2 Lxe2 19. Dxe2 Sxb4
20. Dxe4 Sc6 21. bxc? Tdc8 22. d3 Dd4 23. De1 Txc7 24. Sf3 Dxd3 25. Se5
Sxe5 26. Dxe5 Dd7 27. Lb2 f6 28. Dh5 Dd2 29. Lxf6 gxf6 30. Df3 Dg5 31.
Tb1Tb832. De4 b6 33. f4 Dc5+ 34. Kh2 Dc2 35. De6+ Tf? 36. Dg4+ Kh7 37.
Tf1 Tg7 38. Df3 Tbg8 39. Tf2 Dc5 40. f5 a5 41. h4 b5 42. g4 Txg4 0-1

Hvid: Matti Nellemann Sort: Lukas Christiansen
1. e4 c5 2. Sf3 Sc6 3. Lc4 Sf6 4. Sc3 e6 5. 0-0 d5 6. exd5 exd5 7. Lb5
Ld7 8. De2+ Le7 9. Se5 Sxe5 10. Dxe5 0-0 11. d3 d4 12. Sd5 Lxb5 13. Sxe7+
Kh814. Sf5 b615. c4 dxc316. bxc3 Lxd3 17. Td1 De818. Dg3 Lxf519. h3
Lc2 20. Td2 Se4 21. Dg4 Sxd2 22. Lxd2 Td8 23. Te1 Dd7 24. Lc1 Dxg4 0-1
Hvid: Martin Dencker Sort: Rasmus Langkilde
1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lc4 a6 4. Sc3 Lc5 5. 0-0 b5 6. Ld5 Sf6 7. Lxc6 dxc6
8. Sxe5 Dd6 9. Sf3 Lb4 10. d3 Lg4 11 . Ld2 0-0 12. h3 Lxf3 13. Dxf3 De5 14.
a3 Ld6 15. Lf4 De6 16. lxd6 Dxd6 17. Tfe1 Tae8 18. Df5 Te5 19.' Df4 Sh5 20.
Df3 Tfe8 21. Tad1 T8e6 22. d4 Tg5 23. h4 Tgg6 24. Dxh5 Th6 25. Dg4 De7 26.
d5 Txh4 27. Dg3 Tg6 28. De3 Tgh6 29. g3 Th1+ 30. Kg2 T1h2+ 31. Kf1 Th1+ 32.
Ke2 T1h5 33. Da? g6 34. Db8+ Kg7 35. dxc6 De6 36. Dxc7 a5 37. Kd2 Th2 38.
Db6 b4 39. Sd5 f5 40. De?+ Kf8 41. Dd8+ Kf7 42. Sf4 Dxc6 43. Kc1 Txf2 44.
Td?+ Dxd7 45. Dxd7+ Kf6 46. De6+ Kg5 47. De7+ Kg4 48. Te3 Th1 + 49. Te1
Txe1+0-1

Ny storsejr i 4. runde - juniorerne går nu efter guldet

Vanløse V -Tårnby IV 4-0

Peter Bender -U.K. 1-0
Sune Maribo -Lars Martin Hansen 1-0
Matti Nellemann -Kasper Gade Antonsen 1-0
Rasmus Langkilde -Rick Marcher 1-0

Øvrige resultater: Ishøj III - Øbro VI 3-1 23Hvidovre V - Amager V 2-2



Stillingen:
Vanløse V 13 - 7
Hvidovre V 11 - 5
Amager V 10½ -7
Ishøj III 6½ - 3
Tårnby IV 3½ - 2
Øbro VI 3½ - 0

Vanløses juniorer er åbenbart ikke til at stoppe. De føjede endnu en
flot præstation til en i forvejen fornem sæson, og de kan nu selv af
gøre, om de vinder rækken.
Opgaven blev en del lettet af, at Tårnby ikke stillede med noget før
stebræt, så Peter fik desværre ikke spillet denne aften.
Sune spillede hvid i italiensk og slog i åbningen en springer på h6.
Modstanderen ignorerede imidlertid dette, og så var det jo bare at
indkassere.
Umiddelbart efter dette var modstanderen så venlig at bytte dronnin
ger af, tabte dernæst den anden springer, så et tårn, hvorefter han
opgav den håbløse stilling. Klasseforskel.
Matti kom som sort i spansk dårligt fra åbningen. Modstanderen fik
et betydeligt udviklingsforspring og udnyttede dette til at vinde en lø
ber, som Matti på forunderligvis opgav dækningen af.
Som så mange gange før kæmpede Matti videre, og da modstander
en samtidig spillede en del slappe træk, lykkedes det Matti ved
hjælp af en binding at vinde løberen tilbage, hvorefter Matti stod
bedst. Et par træk efter lavede Matti en springergaffel, så mod
standerens dronning måtte lade livet, og derefter var det spil til et mål.
En lidt heldig sejr.

Rasmus kom ved trækomstilling ind i spansk firspringerspil. Modstan
deren syntes så godt om Rasmus' træk, at han plagierede dem, men
der var den lille hage ved det, at Rasmus havde førstetrækket, så det
kostede en springer på g4.
Modstanderen spillede så d6 og truede dronningen. Den flyttede Ras
mus selvfølgelig, men Gud hjælpe mig på samme diagonal som sorts
hvidfeltede løber. Nå, men modstanderen stdet åbenbart heller ikke,
for efter at have stået i slag i et par træk, satte selvsamme dronning
mat på c7 efter blot 16 træk. Også en lidt heldig sejr, mildt sagt.
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Som mine slutbemærkninger til de respektive partier indikerer, kan
man roligt sige, at vi var en smule heldige med resultatet. Vi vandt et
uden kamp og var på gyngende grund i et par partier.
Disse bemærkninger er ikke skrevet for at dryppe malurt i bægeret på
en overlegen sejr, blot en objektiv vurdering, samt et forsøg på at rette
fejlene til næste gang, hvor vi i sidste runde ude skal møde rækkens
nummer tre. De har ligesom os ikke tabt nogle matcher, men har dog
2 ½ individuelle points færre end os.
Som den opmærksomme læser har bemærket, plejer jeg at runde re
feratet afmed en forudsigelse for næste match, og indtil videre har de
holdt stik. Vi kan nøjes med 2 points for at være sikre på førsteplad
sen, så mit bud denne gang er, at vi kører den hjem!

Niels Edoo

Hvid: Sune Maribo Sort: Lars Martin Hansen
1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lc4 Sh6 4. Sc3 Lb4 5. d3 0-0 6. 0-0 d6 7. Lxh6 Lxc3
8. bxc3 Df6 9. Le3 Lg4 10. d4 Lxf3 11. Dxf3 Dxf3 12. gxf3 exd4 13. cxd4
Tae8 14. Tab1 b6 15. LbS Td8 16. Lxc6 h6 17. c4 aS 18. c5 dxc5 19. dxc5
bxc5 20. LxcS Tc8 21. Lxf8 Txf8 22. Tfd1 Kh7 23. Td2 Tc8 24. a4 96 25.
TbS Ta8 26. Lxa8 1-0
a. • • - • • -- • • - • .J

Hvid: Kasper Gade Antonsen Sort: Matti Nellemann
1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lb5 Sd4 4. Sxd4 exd4 5. 0-0 c6 6. Lc4 dS 7. exd5
cxdS 8. LbS+ Ld7 9. Lxd7+ Dxd? 10. Te1+ Le? 11. c3 dxc3 12. bxc3 Sf613.
Lb2 0-0 14. h3 DfS 15. Txe? b6 16. Dc1 Se4 17. Df1Tac818. d3 ScS 19.
d4 Sd3 20. La3 Tfe8 21. De2 Txe? 22. lxe? Te8 23. Sd2 f6 24. Tf1 Kf7 25.
g4 Dg6 26. f3 Txe? 27. Dg2 Sf4 28. Dg3 Se2+ 29. Kg2 Sxg3 30. Kxg3 Od3 31.
Tf2 Te2 32. Txe2 Dxe2 33. Sb3 Dxa2 34. ScS bxcS 35. dxc5 Dc2 36. f4 Dxc3+
37. Kh4 h6 38. gS De1 + 39. Kh5 g6+ 40. Kg4 hxgS 41. fxg5 fxgS 42. Kxg5
Df1 43. Kh6 Df2 44. c6 Dh4+ 0-1

. .
Hvid: Rasmus Langkilde Sort: Rick Marcher
1. e4 e5 2. Sf3 Sf6 3. Sc3 Sc6 4. Lc4 LcS 5. Sg5 0-0 6. 0-0 Sg4 7. Dxg4
b6 8. d3 d6 9. Dh3 Te8 10. lxf7+ Kf8 11. Lxe8 Dxe8.12. Dxh7 Ke? 13. Sd5+
Kd814. Sf3 le6 15. Dxg7 b5 16. Dxc7+ 1-0
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Om løst og fast XXIII

I anledning af vor ædle dronnings regerings
jubilæum skrev en kendt chefredaktør i sin sµrøj
te blandt andet, ordret citeret: Hun taler et
sprog, der både med hensyn til tone og ordvalg
bærer præg af meget lidt kontakt med det øvrige
samfund. Citat slut.

Ved nærmere ef'tertauke må jeg nok til en vis
grad give redaktyren ret, i hvert fald har jeg
aldrig hørt majestæten sige Øw kæi eller fuck it
eller skråt op, ej heller taler hun om vort abe
skønne land og dets pissedygtige befolkning, og
hun slutter sine taler med Gud bevare Danmark i
stedet for Gudfader bevares, som jo siger akkurat
det samme.

Er I klar over, at dronningen i hele sin rege
ringstid ikke en eneste gang har fået lønforhøj
else? - Sådan er det faktisk, og det synes jeg
ikke vi kan være bekendt. Hendes Majestæt er dog
ikke selv helt uden skyld, idet hun nemlig ikke
er i fagforening, men alligevel ••• Det er ved
samme lejlighed kommet frem, at det danske kon
gehus er det fattigste i hele Europa, medlemmer
ne går bogstavelig talt med røven ud af bukserne;
her må lidt bistandshjælp da være på sin plads,
når vi nu altid er så stolte af vort velfærds
samfund.

Meget å propos kommer jeg til at tænke på
prins Henrik; han går og ser så melankolsk ud,
men han er jo også bare 'prinsen' til trods for
at han er den mest betydningsfulde af hele fami
lien i kraft af sin rolle som kongefabrikant.
Uden hans indsats ville kongerækken simpelthen
visne bort og vort fædreland efterhånden reduce
res til en simpel bananrepublik - uden bananer.
Vi må altså gøre noget for prins Henrik!

Samtidig med jubilæet kan vi fejre en anden
Margrethes genistreg, nemlig 600-året for Kalmar
unionen under MargretheI. Sin succes skyldte hun
i meget høj grad sin far Valdemar Atterdag, be
rømt bl.a for massakren p~ Gotland, hvor han ned
slagtede bondehæren til sidste mand; han var ikke
så lidt af en bisse, den samme Valde. - Nu havde
Margrethe en søn Oluf, uaset til at være konge



over det samlede Norden, men han døde som dreng,
og derfor adopterede hun sin søstersøn, en ven
disk sjover ved navn Bugislav. Det kunne dan
skerne ikke udtale og var vel heller ikke så
stolte af det d~r vendiske, så derfor kaldte de
ham Erik af Pommern. Han var en værdig efterkom
mer af sin pap-morfar, idet han sluttede sin kar
riere som sørøver, og hvor tror I? - såmænd net
op på Gotland!

Kalmarunionen revnede ved blodbadet i Stockholm
år 1520, den nuværende union revner nok også en
dag, men den tid den sorg.

I anledning af regeringsjubilæet er Mimi Jakob
sen udnævnt til kommandør af Dannebrog. Hun er
datter af Erhard Jakobsen med tilnavnet Orato
riske Tyndskid, en af de virkelig store i ma
STRIK-banden. Mimi har for nylig meldt sig ud
af regeringen og har derfor ikke nogen rigtig at
xøgø kommandere med mere, så det forekommer lidt
ulogisk, at hun netop nu skulle udråbes til kom
mandør. Herrens veje er uransagelige.

En anden af samfundets sikre støtter, Claus Ris
kær Pedersen, er ved at få ørerne i maskinen; han
er sigtet for svindel til et trecifret million
beløb, men det passer nok ikke, for .han ser da
så nydelig ud i fjernsynet; det er vel bare de
venstredrejede røde lejesvende, der nu er på spil
igen. Hele april måned er afsat til retsmøder, og
når den tid er gået, bliver sagen nok erklæret
forældet, retfærdigheden sejrer altid til sisdt.

Efter Berlinmurens fald og den kolde krigs op
hør er der gået hul på adskillige ildelugtende
bylder, og stanken er efterhånden så fæl, at kun
hærdede politikere kan holde den ud. Tænk blot
på afsløringen af vor store allieredes fiksfaks
med atomvåben på dansk område, og på vore poli
tikeres så godt som enstemmige bestræbelser på,
gennem mere end Jo år, at fylde os med løgn. Akja,
man mindes med vemod de glade samarbejdstider
under besættelsen. Min agtelse for gennemsnits
politikeren kan ligge på et meget lille sted,
jeg foretrækker faktisk en hæderlig lommetyv,
men det er nok en smagssag.
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PROGRAM

Onsdag 19/2 kl. 19.30 Vinterturnering, Udsatte

Ugen 23/2 - 27/2 Holdturnering, 6.runde

Onsdag 26/2 kl. 19.30 Vinterturnering, Udsatte

Onsdag 5/3 kl. 20.00 Holdmøder,
afbud SKAL meldes .

Onsdag 12/3

Ugen 16/3 - 20/3

kl. 19.30 Vinterturnering, 11. runde.

Holdturnering, 7.runde

Deadline
Indlæg til næste nr. af Fribonden afleveres senest d. 26/2-1997.

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 tlf.nr.

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

32 97 98 32
-910

38 79 11 95

6 47 84 33

36 46 34 99

38 79 11 95

38 74 41 07


