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Som altid når Vanløses hold skal til at afslutte DSU/K.SU's
holdturneringer, er der lagt op til nogle meget spændende afgørelser.

Nogle afvores hold kan måske rykke op, og andre kan risikere at rykke
ned. Så det bliver spændende om det bliver festrus eller gravøl, der skal
drikkes, når vi holder holdafslutning, der som bekendt foregår den 2.april.
Mere herom i Mortens indlæg på side 22.

Og nu skal vi snart til at spille den traditionelle Vestvoldhurtighold
turnering. Da turneringen foregår på vores hjemmebane, skal vi
naturligvis stille med en masse hold (så vi kan vinde en masse præmier!).
Så HUSK at tilmelde dig på listen i klubben. Turneringen afvikles
onsdagene den 16. og 23 April. Da turneringen først starter kl. 19.30, kan
man godt nå ind til Amalienborg den 16. for at fejre Hendes Majestæt
Dronning Margrethe's fødselsdag.

Redaktionen



Ikke godt nok -..

1. Holdet ude mod Tåstrup skakforening S. runde

Tåstrup I Vanløse I 41/2-3 {12

1. Ove W. Hertvig Søren B. Petersen 1/2 - 1/2

2. Peter Nørby Eivind Einersen 1- 0

3. Lars B. Hansen Benny R. Petersen 0 - l

4. Bo Benriksen Morten Møller Hansen 1/2 - 1/2.

5. Niels Christensen Niels Edoo 1/2 - 1/2

6. Brian Kristensen Jesper Asgaard 1 - 0

7. Peter Andersen Per Lykke Jacobsen 1 - 0

8. Jacob Pallesen Lars Martin Pedersen 0- 1

Inden denne runde lå vanløses 1. hold i en gruppe på 6 hold, som var

adskilt af l 1/2 point. Overraskelsen Dianalund fører gruppen med 2

point foran de andre. Næstved har bidt sig godt fast i bunden. og

kampen om sidste pladsen er nok overstået. Det betyder, at vi med 2

nedrykkere stadig kan nå at rykke ned, mens vi får svært ved at rykke

op. Holdene i vores gruppe skulle være til at tale med (slå). Det har bare

knebet gevaldigt med resultaterne. De har ligget en del under

forventede. Det skyldes, at de nederste brædder har spillet dårligt.

inklusiv undertegnet.

Selve spillet. Søren var først færdig. Efter 1 time blev Søren og hans

modstander enige om remis. Det forstås, for Caro-Cann kan let ende
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remis. Derefter blev Per Lykke færdig. Han satte en officer i slag efter

14 træk. Stillingen var ellers lige. Jeg blev spillet ud af banen. Jeg

forstod ikke, hvad åbningen gik ud på. Så efter 18 ligegyldige træk tabte

jeg en officer i en håbløse stilling. Da jeg kom hjem, var jeg meget træt,

så konklusionen må være, at det er hårdt at spille så dårligt, som jeg

gjorde. Det så ellers nogenlunde ud for Eivind. Han havde fået en

fribonde på dronningfløjen. Hans modstander havde til gengæld en

bonde mere på kongefløjen og løberparret. Lige pludselig gik Eivind

ind i et matnet, som afgjorde partiet Morten spillede et parti, hvor der

blev manøvreret rigtig meget. På et tidspunkt spiller han Lh8 fuldt af

Sg7. Måske burde jeg forstå mere af partiet end jeg gør, for jeg spiller

samme åbning. Måske har Morten en chance for at spille bedre

omkring træk 50. Det gjorde han ikke og partiet blev, kort efter blev

partiet remis. Lars skal roses, for han vandt med sort Det er sjældent,

at han gør det. Han fik en lille fordel i form af et pres i b-linien. Det

udnyttede Lars fint og han fik sin fordel til at vokse. Måske spillede

hans modstander ikke det bedste forsvar, men pyt Lars vandt. Niels

Edoo spillede et interessant parti. Det bølgede frem og tilbage. Niels fik

to isoleret bønder id- og c-linien, mens hans modstander havde to åbne

linier mod bønderne. Der skal ikke store fejl til før partiet går til den ene

eller anden side. Ingen af dem lavede tilsyneladende de store fejl, og

slutstillingen var lige. Remis.

Den positive overraskelse var Benny. Her følger hans parti: 1. d4,f5, 2.

c4,e6, 3. Sc3,Sf6, For de teoriinteresseret er dette hovedvarianten i den
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klassiske variant i hollandsk. 4. e3,Le7, Måske ikke det bedste. Det

~avde været bedre at spille g6 fuldt af Lg7, eller Lb4. Le7 virker for

automatisk. 5. Ld3,b6, Det sidste træk får af en eller anden grund et

udråbstegn i min teoribog om hollandsk. 6. Sge2,Le7, 7. f3,0-0, 8.

Dc2,d5, Den sorte stilling virker uharmonisk på c5 kan hvid spille e4.

De sorte centrumsbønder kommer til at virker svage. 9. Sf4,Dd7, 10.

cxd5,Sxd5, 11. Scxd5,exd5, 12. g4! Nu begynder hvids angreb. 12. -

,Lh4+, 13. Kdl! Vi var flere, som spurgte Benny, hvorfor han ikke

spille Ke2. Benny har en smart Dronningmanøvrer. 13. -,g6, 14.

gxf5,gxf5, 15. Dg2+!,Kh8, 16. Dh3 Her står hvid Dronning meget

bedre end på c2. Dette havde ikke kunne ladet sig gøre med Kongen på

e2. 16. -,De7, Tvungen på grund af truslen l6.-,Le7, 17. Sg6+, nu taber

sort bonden på f5. 17. Ld2,Tg8, 18. Dxf5,c6, 19. Lb4,Dg7, 20.

Dh5,Sa6, 21. Ld6,Lf6 Hvid har haft den ene afgørende trussel efter

den anden, nu kommer betalingen for den gode stilling. 22.

Sg6+,Dxg6, 23. Lxg6,Txg6, 24. Le5,Sb4, 25. L:xf6+,Txf6, 26.

De5,Taf8, 27. Kd2,La6, 28. Tagl,Sd3, 29. Dg5,T6t7, 30. Tg2,Sxb2,

31. Thgl,Sc4+ En hævnskak uden betydning. 32. Kc3,Sd6, 33.

Dg8+,Txg8, 34. Txg8,mat. Alt i alt et godt parti fra Bennys side, mens

andre på holdet ikke spillede op tilvanlig standard.

Jesper
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Tak for klø!

LVSIII6½ - VSIIl½

I fjerde runde spillede vi skidt, så det var med beskedne forventninger
vi stillede op i Lyngby. Faktisk spillede vi ikke dårligt i forhold til
vores evner i denne runde, og med bare en smule held havde vi fået
2½ points i stedet for de usle 1 ½; resten var spil, ikke held. Der var
simpelthen klasseforskel mellem dem og os.

Min modstander, Peter Roder, kom 37 minutter for sent, men
spillede til gengæld hurtigt og sikkert. Efter to timer tabte jeg dumt
en bonde, men fik en smule spil for den. Da jeg havde erobret den
tilbage tabte jeg uden at være i tidnød en kvalitet ved en banal
overseelse. Det er desværre blevet en rigtig dårlig vane...

Jørgen spillede Karo mod den gamle afbytningsvariant, men
fik aldrig startet det traditionelle minoritetsangreb på d-fløjen, Efter
to timer tabte også han en bonde, og så gik det stille og roligt nedad
bakke.

Niller spillede med hvid afbytningsvarianten i Fransk. Som
om det ikke i sig selv var blødt nok skyndte han sig desuden at spille
de lidet aktive bondetræk h3 og c3. Således inviteret gik sort til
angreb, men Niller forsvarede sig omhyggeligt og fik udlignet efter
to timer. Dernæst afslog han endda et remistilbud og kunne vist have
fået fordel i slutspillet, men noget må være gået alvorligt galt. Knud
spurgte Jens Kristiansen, som var til stede i Lyngby, om han ikke
havde lært Niller at spille skak? Nej, det har jeg forlængst opgivet,
lød svaret.

Leif spillede Tarraschvarianten i Fransk. Den giver sort en
svag d-bonde, som Leif fumlede væk. Dernæst røg der en kvalitet, og
efter to timer var Sort færdig. Måske skulle man gå over til Ludo,
foreslog Leif, og sådan var der flere af os der følte denne aften.

Knud var den eneste der vandt, og det vil vi ikke snyde
læserne for. Knud har hvid mod Nicolas B?:

J.e4,g6 2.f4,Lg7 3.Sf3,d6 4.Sc3,c5 5.Lc4

Iflg. Knud er dette kendt som Farvel-og-tak-varianten.
Forklaringen er lidt indviklet: Systemet med tidligt f4 og Lb5 mod
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Siciliansk er kendt som Vinken-systemet. Knud og hans muntre ven
Flemming Louw mener at dette må tolkes som "systemet for korrekt
afskedstagen" (vinke, fik I den?), hvorfor de mener at varianten med
Lc4 i stedet for Lb5 passende kan kaldes Farvel-og-tak.

5.,-,Sc6 6.0-0,e6 7.d3,Sge7 8.Del,Ld7 9.f5!?

Et uklart bondeoffer, for at sige det mildt. Mere forsigtigt var fx
9.Le3. Heldigvis ønsker Sort ikke at syne bondeofferet.

9.,-,Sa5 10.fxe6,fxe6 Jl.Sg5,Sxc4 12.dxc4,Dc7 13.Sb5,Db6 14.Lf4,
Lxb5 15.cxb5,e5 16.Le3,Lh6 17.Dh4,Lxg5 18.Lxg5,Dc7 19.Tf3

Sort kom aldrig til rokade, og hvid vinder på mange måder. Var
19.Lf6 for vulgært?

19.,-,Td8 20.Tafl,h5 21.Tfl,Td7 22.Dj2

Med umisforståelige trusler. De fleste sortspillere ville nok have givet
op her, men både Knud og Nicolas spillede hurtigt og med let hånd.
Måske var stemningen en anelse løssluppen?

22.,-,SJS 23.Txd7,Dxd7 24.ex:f5,Tf8 25.f6,Kfl 26.c4,Dg4 27.Dd2,
Dxc4 28.Dxd6,Dd4+ 29.Dxd4,cxd4 30.Tcl,Ke6 31.Kj2,e4 32.h4

Er sort ved at få modspil? 32.Tc7 var enklere.

32.,-,Tfl 33.a4,b6 34.b4,Kd5 35.a5,e3+ 36.Kf3,bxa5

Vinder ganske vist en bonde, men giver også den hvide f-bonde fri.

37.bxa5,Tb7 38.b6,axb6 39.axb6,Txb6 40.fl,Tb2 41.Tfl,e2 42.Tel,
Tb8 43.Lh6,d3 44.Ke3,Kc4 45.Tcl+,Kd5 46.Kxd3,Tc8 47.Tel

og sort gav omsider op. Det hele tog kun to timer.

Eigil har sagt ja til at være fast mand på holdet i stedet for
Asger, og heldigvis for det. Her provokerede ban som sort med
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l.d4,b6!?, og fik hvad han ville have, en meget kompliceret stilling.
Efter tre timer havde han gevinststilling med to merbønder i et slutspil
med tårn og ligefarvede løbere, men desværre kostede en fejlbe
regning den ene merbonde, og trods mange forsøg lykkedes det ham
ikke at vinde det afsluttende løberslutspil med fire bønder mod tre.
Alligevel fint spillet af Eigil mod en mand med over 2000 i rating.

Erling kom 7 minutter for sent. Ikke af ond vilje, men fordi
han som så mange før ham måtte sande at afmærkningen i Lyngby
Storcenter er under al kritik. Da jeg traf ham i forhallen havde han
dog netop fået banket en centerinformation op og var på rette vej.
Erling spillede som sædvanlig BDG, og fik som sædvanlig en fin an
grebsstilling. Overraskende nok fandt han intet afgørende, og så
manglede der jo bare en centrumsbonde. 0-1 efter tre tinter.

Jørgen Nielsen var reserve, og spillede en rolig symmetrivari
ant af Engelsk. Hvid fik det sædvanlige initiativ på d-fløjen, og Jørgen
tabte en bonde med elendig stilling. Efter tre timer var det helt slut.

Vi fik altså store klø. Hvis man undtager Knud, Eigil og
muligvis Niller var resten af os simpelthen overmatehede. Skal man
finde noget positivt at sige må det være at de store nederlag i denne
og forrige runde har gjort vores mål for sæson'en krystalklart: Det
gælder om at sikre vores forbliven i rækken. Til det formål har vi
først og fremmest brug for nogle modstandere der ikke spiller så godt!

Steen S.

Nu til 4.holdet:
Vi bragte i sidste nummer referatet fra 4.holdets kamp mod Saxo.
Her spillede Nikolaj et interresant parti, som vi bringer på næste side.
Partiet er velkornmenteret afHans (foto) Nissen.

Redaktionen
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a b C d e r g h

16.•.WxbJ 17.~d2 [ l7.ffxc6 llb4 18.~d2
Wxa4 19.ffc7-+] 17•••1!11xa4 Haps Haps
bondeudsalg...ga i vide hvad ideen var? t8.I/Ya6 cS
19.llfel ®bS 20.®a7 [ 20.lxbS ffxb5 21.~4-+
Så har hvid i det mindste to tårne.]
Selvmordskandidatur! Gambitten bliver til harekiri.
Det spiller sig selv : 20...m,1 Dette træk vil Nikolaj
gerne give to udråbstegn. Da det er en selvfolge,
lade vi være. Alle andre træk havde givet mindst ? .

1.e4 cS 2.d4 cxd4 3.c3 dxc3 4.fuc3 d6
Siciliansk Moragambit. Meningen med en gambit
er normalt at få sine officcre lynudviklet med et
vindende pres tilfolge. Nikolaj kom ca. 1/2 time for
sent, og det kan godt være at Hvid ville udnytte
dette. Men måden Hvid fortsætter på, er mildest talt
noget uambitiost. Det er i hvetfald ikke gambitspil
i Windeleff kalibren. Fisher og Korchnoi spillede i
BuenosAires 1960 videre på denne måde: [ 4...~6
5.ffi d6 6.ic4 e6 7.0-0 ~6 8.®e2 a6 9.Hdl
®c7 I0.ig5 ie7 lUtacl 0--0 l2.ib3 h6
l3.if4 e5 med lige stilling.] S.~ · ~6 6.if4
en noget besynderlig trækfolge Hvid bruger. Måske
har han glemt hvad han læste i bogen? eS 7.ltlg3
~f6 8.ibS @e7 9.0-0 @.g4 10.hJ ihS
11.ixc6+ Pointeslost at bytte her. bxc6 12.Hcl
0-0 13.~1-+ Hvor skal den springer hen?
[ o13.®e2!?+] 13"J~b6+ Hvorfor ikke nappe
bonden på e4? Nikolaj sagde under holdmodet, at
han ikke ville sælge c6, men hvad med:
[ o13...fue4!? l4.Hxc6 ~5-+ Pres mod
kongestillingen Nicht Wahr? og sort stadig en
bonde merl] 14.®e2 llabB 15.b3 aS 16.a4-+
Hvid vil åbentbart godt sælge en bonde til ....måske
for at opnå flereåbne linier ?I [ 016.™2!?+]

• b C d e r g h

8 •. '. ~,-,, .tlt;t,J\ 8 •
7 '"-·· i't.~,~, 7

~~ ... ·:-. .. ..!P'"'ii~~ ""'-:{ :i:.;-;

6 .,.... -'·> 6

s •f :·:.-:_'/ ""11f i>tt s
4 13.??: }(;:13.<:.. \{ 4

: ':!~9c,;,'.ffi® :

a b c d e f g h

2

4

8 •

6

2

4

3 I,--,

8

8

a b c d c r g h

WOW! Hvid har tre forbundne bonder.....oh men
hvorfor har han ikke givet op? dS 27.fueS if6
28.f4 gS [ o28...a4!? Ser bedre ud. Men sort kan
vælge og vrage : 29.ffaJ ~e5 30.fxeS llb8-+
Game over. Resten er rent massakre.] 29.~6 ffa6
[ 29...ixal 30.fua7 Dette vinder også.. .. men
Nikolaj synes det ser bedre ud med to tårne.]
30.~5 gxf4 31.gxf4 ixeS 32.fxeS a4 33.@12
a3 34.@eJ a2 35.@f4 c4 36.@eJ i!bB 37.@d4
ffbl Opgivet. (endelig)
0-1

• b C d e r g h

21.Ilbl 1/Yxbl 22.ffxbl fua7 23.~4 [ 23.~4-+
Hjælper ikke. Men hvad er der egentligt tilbage for
hvid at spille for?] 23•••fue4 24.ffal ixf3
[ o24...fug31? En mere direkte måde : 25.fxg3
a4-+- ] 25.gxfJ ~g3 26.fxgJ

I b C d C f g h

16/l 1997

0 N.P. Piotek Saxo
■ Nikolaj Ohayv VS
KSU 96/97 4.Runde 6.bræt
[Hans Nissen]
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Fladt ~å Amager

reserverne redder æren I
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Amager 4. Hold - Vanløse 4. Hold 41/2 - 31/2

Bjarne Mogensen(r) - Bjørn Gemzøe 1 - 0
Claus Villadsen(r) - Ole Lergren O - 1
Jens Gade - Jesper Holm 1 - O
Jens Thrane - Hans Vestergaard 1 - 0
Klaus R.S.Steensen - Franz Henriksen O - 1
Klrn Larsen - Nikolai Ohayv 1 - O
John Svensson - Nikolai Renstrøm O - 1
John Sørensen - Hans H. Nissen 1/2 -1/2

Den 25/2 1997 samledes en gruppe uforfærdede skakomaner i Kajs.
Den godmodige Gemzøe og den selvbestaltede muse og inkvisitoriske
inspirator Delfter (der dog ikke skulle spille). I forretningen var jo
selvfølgelig allerede Franz, der i selvtillid rigligt har modregnet, hvad
han ellers mangler i menneskelige egenskaber samt undertegnede, der
lider den tort at arbejde for førnævnte. Jeg må ha' gjort noget slemt i
mit tidligere liv, meget slemt. Ligeledes dukkede stillingsanalytikeren
Ohayv op. Han lignede noget katten havde slæbt ind og deklarerede sit
jammersminde pr. instant. Sygdom, nat istedet for dag og søvn sovet på
sene tidspunkter lød bullen. I lettere samlet flok drog disse skakkens
drabanter afsted til Amager sy og strikkecenter, der velvilligt havde Jagt
håndgerningslokaler til KSU opgøret. Vi mødte en superfrisk Nikolai
Renstrøm samtHoldleder Holm, der jo er indfødt(?). Fra en smugkro
(baglokalet?) dukkede Ole Lergren op efter at havde varmet op med en
gang billard (åbentbart en god forberedelse). I grevens tid ankom også
Vestergaard.
Nikolai 0. lod bomben springe: en af disse sølle amagerkanere havde

sagt, at de regnede med en 7-1 sejr. Jeg slog en rungende en hånlatter
op og forudså at den ville blive 5 - 3. (I deres favør)
Ikke af rent beskedenhed, men fordi jeg var først færdig, starterjeg

med mig selv. Sort i accelareret drage. Det kommerjo ikke som en
overraskelse. Den hvide amagerkaner sukkede og så opgivende ud"
under det meste af det korte parti. Han spillede til gengæld fremragende
indtil jeg i 16. træk overså, at han kunne spille klassikeren 17.Db3+
med bondegevinst. Skakken kom også omgående og jeg havde allerede
noteret både 17 ...Kh8 og 18. Dxb7, da han istedet kaster sig ud i nogle
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intetsigende trusler mod en centrumsbonde, han ikke kan tage. Efter
afbytninger og spil på autopilot tager jeg imod remis i en ditto stilling.
Nikolai Renstrøm (r) spiller hvid i noget, der må kaldes afslået

skandinavisk. Han spiller 2.eS og efter fejende flot kombinationsspil,
har han løberparret. I 29. indkasserer han en løber, der er dækket af en
bunden bonde. I 32. har han afviklet til tårn/løber mod tårn (begge 5
bønder). I 37. er tårnene væk og modstanderen opgiver den ulige kamp
i 42. Stærkt og overbevisende spil afNikolai. Sådan. 1 1/2 - 1/2.
Næste mand færdig var Franz. Han spiller bedst mod folk, som ikke

kender ham. Med hvid i endnu en gang afslået skandinavisk (er det en
trend?) kaster modstanderen sig ind i Franz's ynglingsspil : vilde
kombinationer. Her er Franz ligeså farlig som en klapperslange. Og
ganske rigtigt : Efter en meget rodet åbning mangler modstanderen i
27. stadigvæk at udvikle sort løber og h-tårn. I 38. har modstanderen
pludseligt et knusende overtag med 2 tårne/springer og 6 små mod
Franz's 2 tårne/løber og 3 små. Men modstanderen lader sit tårn og
konge fange i en løberskak og nu hedder regnskabet tårn og 3 mod
springer og 6. Franz siger selv han regnede modstanderens fejltræk ud

en 4-5-6 træk før ? ! Efter
bonderov overser både Franz og

s I hans modstander en grim
71 springerkombi 50 ... Sb4! ! med mat
6

eller tårntab. Amagerkaneren
spiller 50 ... Sd4 istedet (flink

5 I mand) og snart er spillet slut. 2 1/2
41 - 1/2 til VS og flere stillinger så
3 1 lovende ud.

Ole Lergren spiller sort i en
21 mystisk fransk variant (tror jeg).
1 Det bliver til et meget indviklet

a b c d e f g h
50 ...Sb4! ! og hvid er historie.

parti med bindinger og kombinationer en masse.
Ole har det skarpe overblik og midtspil med
isolani på e5. Efter en slagserie står han med en
løber i overskud ! og kan i afslappet stil lukke
sækken stille og roligt. Han tillader sig endda at
overse nogle sandsynligvis lettere fortsættelser.
Efter modstanderen fortvivlet har skubbet rundt
på sine brikker, springergafler han tårn og dame,
og hvid smider håndklædet i ringen. 3 1/2 - 1/2.

4.n
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Amagerkanerne ser rystede ud, da på dette tidspunkt rent
stillingsmæssigt kun ser ud til 2 pinde mere til deres side. Desværre
holder stillingerne ikke. I a b c d e r g h

Jesper Holm spiller hvid i en
siciliansk Schveninger vari. Jesper er e. 7
ræv til sådanne stillinger. Med stort
overblik og skarphed får han udnyttet 6

hvids naturlige fordel i stillingen og får 5

forvandlet sorts ene springer til en 4

ligegyldig statist på h7. Desværre 3

mister han skarpheden omkring 30. 2
træk. Der bliver "pluttet" lidt på et
forkert tidspunkt og få træk efter har

c. 1· &-. "b d o c4 D bl" a b c d e f g hsorte~ 1~ ig in °? e pa . · en_ iver Stillingen ved Jespers 30. træk
mast hge i synet pa den hvide maJ~stæt. Jesper spiller 30.Sac3 måske
~er ryger en offi og _en bo?de og sa Sec3 var at fortrække ?
siger Jesper pænt neJ tak til mere.

a b c d e r g b 3 1/2 - 1 1/2. Ærgeligt for Jesper stod
virkeligt godt.

8 Bjørn Gemzøe spiller hvid i
7 hovedvarianten afCaro-Kann og må
6 slippe en enkelt bondemand i 9. Efter
s udvikling og lidt offi afbytning ser
4 Bjørn det smarte i at slå springer med
3

tårn istedet for øjeblikkelig
dronningeafbytning, og kommer ud

2 med en løber i plus. Han må slippe
1 endnu en bondemand for at bytte af til

a b c d oe r g h stillingen tårn/løber/5 mod tårn/7. Det
53.Te2+?! Maske bedre : ser umiddelbart godt ud. Men så
53.Txg5-Tb4 54.Ta5 gennemgår Store Bjørn en

metamorfose til Lille Gemse og ser handlingslammet til, mens den sorte
bondehær i nydelig orden sætter sig i bevægelse uden noget reelt
modspil. Det skal siges at stillingen absolut ikke er nem, da sort af
uvisse grunde hel tiden har de rigtige felter. Nogle bondeafbytninger
sikre sort 2 forbundne fribønder i betænkelig nærhed af
forvandlingsfelterne. Da chancerne byder sig til at dunke de små sorte i
knolden, specielt i 53. og 55. ser Bjørn det desværre ikke (det ER
svært) og kort efter er der intet at gøre. Inaktivitet bliver straffet i
sådanne spil. 3 1/2 - 2 1/2. Og ved de to sidste brætter er der allerede
udsolgt. ....



Nikolai Ohayv var vist ikke helt på dupperne. 4. holdets topscore
lagde ud med at spille sort i Skotsk. Et dynamisk åbnings/midtspil føre
til en spændende stilling, hvor hvid desværre har regnet rigtigt i
slagserien. Med en springer mindre spiller Nikolai lidt spagfærdig
cowboyskak i en umulig stilling, og så er det slut. Absolut under hans
tidligere standard og jeg vil gætte på atNikolai kommer stærkt igen
mod Vallensbæk. 3 1/2 - 3 1/2.
Hans Vestergaard spiller sort i Dronningegambit, som han jo selv

ynder som hvid. Han afslår og spiller selv gambit. Så får hvid afviklet
til slutspil med merbønder og springer mod løber. Hans kæmper en
brav kamp og lokker med pat, men hvid kender vejen og et meget langt
(tidsmæssigt) parti ender med mat. 3 1/2 - 4 1/2
Vi fik hvad vi kom for. Som alle andre gange i denne sæson er

held/uheld rimligt fordelt. Vi beviste at med en takmere, kan vi ikke
alene spille lige op men sandsynligvis også slå topholdene. Så
overbevisende var modstanden ikke. Næste gang er sidste kamp
hjemme mod Vallensbæk, der kæmper for 1. pladsen. Vi har alle kort
på hånden. Hjemmebane og de SKAL have points. Vi kan spille
afslappet og nuppe dem på deres fejl.Så ta' det roligt, holdet har bevist
berettigelsen af sidste sæsons oprykning. Næste sæson kæmper Vi uden
tvivl med om en topplacering. Jeg tror atjeg på hele holdets vegne kan
takke Holdleder Jesper Holm for en utrættlig indsats og hans "huske"
breve. Vi har bortset fra en gang (der nærmere var et produkt afmeget
uheldige sammenfald) stillet fuldt hold. Og alle harNÆSTENhver
gang været der til tiden .... .ikke Ohayv? Det har hver gang været med til

llat sætte stemningen helt i top. Og
rg heldigvis blev ingen ramt af
damptromlen denne gang ! Mange tak
til Jesper fra alle på 4.

:



Kvalt mat i korrespondanceskak!
Af Steffen Michael Kristensen.

Diagrammet

efter hvid

11.LxLd6???

Sort fanger

majestæten

i 5 træk!

Hvordan?

Hvid stod

ellers

udmærket!!

Jeg har nu spillet korrespondanceskak i 3½ år,hvor

m~n skal vende sig til at administrere sin tid,

på en anden måde,en man har gjort i nærskakken,

Udover efterhånden en del sejre,er det blevet til

mange nederlag,heraf 2 imod Martin MølleriBrønshøj

(tdl medlem af Vanløse),så skulle jeg m~de ham

3 & lykkens (med held!) gang,efter at være under

%som det kan ses% stærk pres!
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Jeg kan lige så godt kommentere,til åbningen,at jeg

bød Martin en russisk åbning(forslået trækserie),

som Martin afslog,da han heller vil spille sin

egen kongegambit,sorn jeg afslog vildt.Se blot!

H:Martin Møller,19 dage. S:S M K,8 dage.

Start:03 Sep 96. Slut: 09 Nov 96.

1.e4,e5 2.f4,d5 3.exd5,exf4 4.Sf3!,Dxd5 5.Sc3,De6+!?

6.Le2,Le7! 7.0-0,Sf6 8.Tel! ,0-0 (9.Lfl,Db6+ +=)

9.d4,Sg4?! (Skal jeg tabe,skal jeg selv bestemme

hvordan! 10.h3 +-) 10.Lxf4,Ld6?! (Fælden er usund!

11.Lg3 += 11.-,LxLg3? +-) 11.LxLd6???·· (Også en

"slurk trylledrik",også en på go'da'en til "romerske

centurion!") 11.-,De3+!!! (-+) 12.Khl,Sf2+ 13.Kgl,

Sh3++ 14.Khl,Dgl+ 15.TxDgl,Sf2 (Mathaus!) 0-1.

De øvrige kampe har jeg indtil den 16.1.97(m.fbh

for andre resultater),med en undtagelse klaret mig

fint i gruppe 3-96-03(Se tabel,nedenfor).

Navn Bopæl. 1 2 3 4 5 6 7 Po Pl.
A·T Pedersen Løsn, * 1 1 2 2
Jens Jensen Give d * d d d d d 0 7
Steffen M. Kristensen Kbh, 1 * 0 1 1 3 1
Styrmer Andersen Kbh, 1 1 * 2 2
Martin M~ller Bth 1 0 * 1 2 4
Leif Nyward Ishøj 1 * 1 5
Henrik Møller Rds, 0 1 t t * 1 6

d=Afgået ved døden. t=Tavs.

Diagrammet i forgående side er e, hvids træk 11!

3Jv1J'\.,
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MISSION DIPOSSIBLE 2
Søndag den 5/1 1997. Klokken er 07.45. Det er isende koldt. Dørklokken
ringer. Den frostknirkende dør bliver åbnet efter en stund. "Vi aftalte klokken
8.00. Du kommer for tidligt"; sigerjeg med rusten stemme, fuldt optaget af en
blanding afmorgenmadsindtagelse og påklædning. Manden udenfor træder ind
medbringende en koldfront på mindst 80 kubikmeter. "Hej. Er vi friske?"; lyder
det fra en udefinerbar åbning midt i ansigtet. Manden, der ved første øjekast
ligner typen, som gamle damer går over på modsatte fortorv for at passere,
viser sig at være Franz. De Fotogenes selviscenesættende 2.bræt. For lidt over
et år siden havde Guru Delfter sammensat en specialgruppe til at sende til
enhver holdhurtigskak turnering i Kbh.' s omegn. Gruppen med kodenavnet De
Fotogene havde hurtigt skabt sig et ry i skakkredse. Dagens mission var enkel
Valby Åben. Turneringen, der for et års tid siden, stod model til De Fotogenes
debut. Klokken var blevet 07.53. da telefonen ringede ildevarslende: Den
alfaderlige skikkelse og gruppens 1. bræt Bjørn var blevet sat ud af spillet af
bakteriologisk materie. Situationen var kritisk. At skaffe et 1. bræt på dette
tidspunkt på en Søndag, var omtrent ligeså sandsynligt, som en oprigtig
politiker i folketinget. Eneste valg var, at kontakte Guru Delfter i håb om at
hans sene nattesæde ikke gjorde kommunikation umulig. Situationen kunne
umiddelbart ikke løses, så gruppen drog afsted i 2/3 deles tilstand. Vel
ankommet kontaktede vi den lokale høvding Bjertrup, der lever
maniokommunkationistisk. Han er ikke registreret i telefonbogen, men er
repræsenteret på bagsiden af kampprogrammet afto! telefonnumre!? Han
kiggede genkendende på os med samme blik, man normalt sender sine
ynglingsbundpropper, og tilbød os nonchalant at finde og indsætte hvilken som
helst spilJer vi ville. Hvor var nu Curts nummer? Nå ønsketænkning var ikke en
faktor vi kunne regne med. Ind i salen, for det var i en sådan seancen blev
afholdt i, strømmede grupper fra mange egne ind. Iblandt ganske kendte
ansigter. Kendt fra klubben var Niels E, Lars MP og Jørgen Nielsen, der for
ikke straks at blive genkendt havde valgt at kalde sig Vanløse! Endnu smartere
var klubbens agtværdige tidl. formand Knud, der i dagens anledning hed
Sørensen! til efternavn. Han stillede op i venners lag under navnet Tak For
Kaffe. En gruppe, der reddet af den nys reviderede retskrivningsordbog kunne
kalde sig Ekvilibristerne, var også til stede med en kendt person på 3.bræt. Ham
kom jeg personligt senere til at stifte nærmere kendskab til. Mer derom senere.
Scenen var sat : 8 runder å 20 minutter pr mand. Første modkombattanter hed
Exterrninator 3. Med Franz på 1. og jegselvsagdehunden på 2. gik vi i krig. Min
direkte modstander var hurtigskaksdesperadoen Horst Schmidt som jeg 2 gange
tidligere har mødt. Denne gang, som de andre gange med, spillede jeg sort i
Dragen. Stillingen var ok, da jeg lavede det, der romantisk hedder "en
fingerfejl". Det kostede en ren kvalitet og partiet. Franz havde spillet sig ind i
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en lidt låst stilling og tog remis med Henning Sørensen med rating 2026. Så
var Franz's dag reddet. 2.runde skulle vi møde Tre Fede Nødder, der også
led af fravær så Franz blev nedspillet afHøvding Bjertrup og jeg af en
bestemt herre ved navn Alex Hansen. Efter runden nævnede Knud
(Sørensen) at han havde positivt identificeret klubbens elegantier &
gentleman Erik Johansen om morgenen. Vi tog straks kontakt og
beredvilligt ville han møde op til 5. runde. Pyha! Vi fik efter lidt søgen
skaffet et 1. bræt til runde 3. Flemming Sørensen fra Knuds Tak For Kaffe
team skulle alligevel sidde over og gav en hånd og et point med. Franz og
jeg havde intet at søge over for de stærke Hørsholm drenge. 4.runde blev vi
reddet af en oversidder og dermed tidlig frokost. Erik ankom frisk til scenen
og vi var klar til 5. runde og Ekvilibristerne fra K4l. På trediebrættet blev
jeg smilende mødt af en gammel ven: Richard Hjort Nielsen tidl. Vanløs ....
Erik nedspillede formeligt sin •1•.111...•.!l!l..l!II. _•_ !ll!!l!l---~•11111!!
modstander. Franz var hurtigt færdig
med at tabe til sin. Richard
demonstrerede sin store erfaring i
Siciliansk og pressede stort set alle
mine brikker sammen på
kongefløjen, hvorefter min vinge
faldt. 6.runde var den rene walkover
mod hyggeskakspilleme Sørensen
United. Erik var ellers sportslig ved
at lade sin dame fange foran kongen
i den klassiske stilling med løber
dækket af dame. Kort herefter ville
hans modstander ikke stå tilbage og gjorde stort set det samme. Både Franz
og jeg havde let spil mod vores uerfarne modstandere. Ekstra 4 point i hus.
Der kom andre boller på suppen i 7. X var navnet. Erik havde ikke meget at
stille op mod Dennis Rej (2216). Jeg fik en lektion af Thorkil V. Nielsen i
ikke at vanespille som sort i Dragen. Tilbage var sidste runde og holdet VI
som vi på papiret skulle have en chance imod. Erik spillede remis. Franz
glemte på et vigtigt tidspunkt at råbe "RØRT BRIK" eller rettere rørte
brikker og tabte. Min modstander fik 2 forbundne fribønder i et Tåm/6
bøndermod mine Tåm/4 bønder slutspil. Jeg fik snydt ham og snuppede
begge hans fribønder! og kæmpede i stærk gensidig tidsnød både på brættet,
men også mod et ophugningsklart Gardeur, der nægtede at gå, når min
modstanders tid skulle køre. Min modstander vandt på tid. Jeg burde nok
havde stoppet uret og tilkaldt 1L men .
De Fotogene reddede sig væk fra sidstepladsen. Vi er absolut totalt
underatet til disse H-skakturneringer. Men hvad vi mangler i
skakkundskaber bliver rigligt opvejet af vores gåpåmod. Så det er ikke
sidste gang vi deltager i HoldH-Skak. Før eller siden begynder vi sikkert
også ligefrem at tage point. Indtil da lærer vi en masse .....
HansH Nissen.
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November (2)

Det er ikke godt at vide hvornår denne artikel ser dagens lys. Den
skrives den 25. februar, men redaktørerne har heldigvis masser af stof,
og dette indlæg er absolut ikke dagsaktuelt. Det er som titlen viser en
fortsættelse af min artikel i Fribonden fra november 1996. Måske
bliver den bragt i bladet i november 1997 ...

Den gunstigt indstillede læser vil erindre at det drejer sig om
et parti mellem Benny P. og Henrik Andersson, k-skak, 1. division
96/97. Jeg havde fornøjelsen af at være konsulent. Sidste 'gang nåede
vi kun de første træk:

l.d4,d5 2.c4,e6 3.Sc3,c6 4.cxd5,exd5 5.L/4?

Som jeg forklarede sidst
burde hvid her have spillet
5.Dc2 med ideen 5.,-,Sge7
6.Lg5,f6 7.Ld2,Lf5 8.e4!
En god stilling fra Karo
Cann med et mertempo. Vi
skal straks se hvorfor:

5.,-,Sge7!

Nemlig. Nu er Lf4 til grin.
I min kvide kunne jeg kun
foreslå det følgende
randbondetræk, som tit er

en fornuftig reaktion på Sge7:

6.h4?!,Sg6 7.Lg5,Le7 8.Lxe7,Sxe7

På bekostning af et tempo fik hvid byttet sin dårlige løber af.

9.e3,Lj5 10.Ld3

Her tilbød hvid remis. Han er blevet snydt/har snydt sig selv, og
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stillingen er lige og uden dynamik. Men sort ville spille, hvad der
bestemt ikke kan indvendes noget imod.

10,-,0-0 ll.Sj3,Sbd7 12.Dc2

Et nyt klokkeklart tempotah, men ellers kommer hvid ikke videre.

12. ,-,Lxd3 13.Dxd3,Te8 14.0-0-0,S/6 15.h5?!

a c d e 9 h

Man vil jo så gerne være
aktiv, og vi overvejede
seriøst 15.Se5. Men efter
15.,-,Sg6 16.f4,Sxe5
kommer sort i fordel både
efter 17.fxe5 og 17.dxe5.
Altså må hvid først tage
feltet g6 fra den sorte
springer. Som Hans N.
sagde: Stillingen er uklar.
Men hvid bliver straks
belønnet med en grov fejl:

15,-,h6??

For en gangs skyld trak H.A. hurtigt, men hvor ofte skal man sige
det? Flyt aldrig unødigt en bonde foran kongen. Ganske vist har sort
nu forhindret 16.h6 (som er helt ufarligt, og som vi ikke ville have
spillet), men langt tungere vejer det at hvid nu tvangsmæssigt kan få
åbnet mindst en linje ned mod den sorte konge. Hvid skal nu bare
frem med bønderne på k-fløjen:

16.Se5,Dc8 17.f3,Df5 18.De2,Stl7 19.g4,De6 20.Sxd7,Dxd7

Her overskred sort første gang betænkningstiden. Han forklarede at
vores kort var blevet væk. Positionelt er det klart hvad der foregår:
Sort fremkalder svækkelser i den hvide bondestilling, og hvid lader sig
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hellere end gerne lokke frem. De mange tempogevinster nu opvejer de
tidligere tempotab, så hvids udvikling er OK.

21.Thgl,De6 22.g5

Ahhh! Nu er det bedste for sort 22.,-,Tad8, hvorpå vi nok havde
svaret Tdel. Situationen ville have været alvorlig, men ikke håbløs for
sort. Men der fulgte i stedet

22.,-,ScB

Ligesom dronningen har denne springer vist sig at være en rigtig
temposluger, men nu har den omsider kurs mod de gode felter b6 og
d6. Forude lokker c4! Imidlertid giver tilbagetoget hvid tid til et
fremstød i centrum, fordi en bondeafbytning (d5xe4) vil være farligere
for sort end for hvid. Og dette fremstød må ske omgående, før Sd6.

23.e4,b5 24.e5,a5 25.Dd2,Kh8 26.Se2

For hvid drejer det sig naturligvis om at få alle brikker med i
angrebet. Denne opgave lettes betydeligt ved tempogevinster.
Undervejs mod idealfeltet f5 kan den hvide springer true både den
sorte dronning og den sorte konge.

26.,-,Sb6 27.Sf4,Df5 28.gxh6,gxh6 29.Sg6+,Kh7 30.Sh4

Værsgo', en bonde. Det er naturligvis alt for farligt at tage den, men
måske syntes sort ikke at han havde andre fornuftige træk.

30.,-,Dxh5 31.Thl

Nu er h-linjen pludselig mere interessant end g-lmjen.

31. ,-,Te6?

En ny fejl, men det fremskynder bare det uundgåelige nederlag. Nu
kommer også den hvide f-bonde fremad med tempogevinst.
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32.Dd3+ ,Kh8 33.f4,Dg4?

Som ovenfor; ikke det bedste, men alt taber. Sort vil gerne have
dronningafbytning, først med en skak på f4, og dernæst med De4.
Men det koster jo altså endnu et tempo. Da vi i november(!) havde
denne stilling på brættet brugte vi en del tid på at undersøge om den
hvide konge skulle til bl eller c2, men da stillingen nu opstod reelt i
februar fandt vi en langt enklere løsning:

34.j5,Df4+ 35.Dd2!

g hedCba

Værsgo', dronningafbytning
og et slutspil medmerbonde
til sort. Vi foreslog nu det
tvungne 35. ,-,Dxd2+
36.Txd2,Te8 37.f6. Her
truer hvid med 38. Sf5 og
39.Txh6. Forsvaret 37.,
,TgS. 38.Sf5,Tg639.Sxh6!
duer ikke. Den sorte konge
kan ikke komme væk fra
h-linjen, og ved lejlighed,
evt. efter tårndublering ih
linjen, spiller hvid Sxt7+
eller, mere perfidt, Sf5 + .

Efter endnu en gang at have overskredet betænkningstiden og
efter endnu en rykker gav sort op.

Partiet er en hån mod al tempolære. Hvids sortfeltede løber
trak tre gange før den forsvandt, den hvide dronning ikke mindre end
6 gange. Men sorts dronning satte rekord ved at trække hele 9 gange,
og kunne endda have fejret jubilæum med 35.,- ,Dxd2 + . Den sorte
kongespringer trak fem gange, men nåede aldrig til c4. Summa
summarum: ingen af parterne spillede godt, og at det virkelig var 1.
division må undre den som tror at der er en styrkemæssig ligestilling
mellem nær- og k-skak.

Men midt i al elendigheden var det nu rart at få fuldt udbytte
af ideen 6.h4 og 15.h5! Steen S.
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L:rntu:r:-nerinp.; <1.en 5 Mari~s o

Det var en d[·•.g, ri.er va.r mildest tB.lt :-:H''rklig !Der
ekulle ellers have v=ret ho Ldmæd e ,hvor d•"' ste;rke

s niL'Le re i le.Lubben s kuLLe ha" v1·c-tr'Cf'e,..,.,,...emf:l'a"etJ' ~"'~1'-l-'- -- ..L - - J .... _ · -J..!.' aJ .\,.v_ •~ \o ._.!. .1. o J.......... -

tierne over for cl.e lavere pl2,cer~t spillere o os ov,
1v1en nej aå-tan skulle det ikke ?;å o Vi kunne i.kke
komme til s ke.krr-Lkker-ne , f2i~ n.ogen havde n1;1g· e oErik
J---hansen,havde m=Ldt ankomst f;_;j:st ca 19:45 endv,
for Jørgen Hielsen mo v l ern 2U:3O f.· .21:0C1:inden de
fle=te af os forlod stedet i ~rctc~t mod bestyr
elsens "nøgle-politik11 :::'er ~;t se fodbold, v2..:. ~:·i

1 ., ~t b st l"' b -rr!P 1,,--' -- ,.,, .; ,,; ~-t- :::,,,,__ '· a~• ,e-i.:..g, c.. e yre ..,en . u_ --·- . _._, ..a. . .1_,_ __ _,_,_, ~r-....c. "· -r ·--'·-·$-.;Il
bedre,og jec: :::::0nte:::,e.-~ bi?styrelsen burde tiJ..c\e~_e:·
-22J :,,:::-"3::e", :)g Lad det s.ld.rig ske :;:'ånyi De fleste
[;~ c~ ~c:30 jeg Og ~iel~ Edoo,hlev og i sidste
ø j eb.lLk kom J0:r·gt2n Ni2lsen,0le .Lere;ren & 1':5.:,:1s
lo cher , vi '?:i:. ev G~:.ig ..:·.t l_s,,.-e en Lynt,,_rner.i.ng,
'1.-.-or vi -='lle betalte e-t Lndakudj så blev c.et 'k:l2r
i.r.:.;:.eressEL11t ,mr;;d 2 p::·F.imier! Ole kunne trods hå rd
dyst Lkke 1cJ ar e 1:iels Edoo & Jørgen! N:i g e e Lv , ja
vo.r ,-;-i_2zst fli·:k også :i_ d.enne turnering, med diverse
i'cfr.:.::-_ger1' ,hjal::,1 '.~~et n i.g me d r n enke Lf rino.,r'la "l"i
var u.J.ige • ant.aLj var der OY!:rsj_,-,_.:.ei~! niels Ed o o
havde 111':0.''.•'.?:e !!!V.lie:he ~L r for .: t vj_L:'~e +urnerLng u ~-c::",
i'in2'le & omkamp men ,\ ::-. ]'(E-.m;ens hede vs.r ov:re f.::..k
Jc·mpen fI'e".'llig- u"' g·:;_,T:.g, så det b0t~.:16 omkamp o Locher
':-::cmpede tr0ds n~:3iget" en de .L brave ps..rtier, 0f·
fi~ ~ ~inutter mere end nc 0n~re0Mod undertefnede
fi~ han yde~eligere 1 minut,fordi jeg l~vede-en
u.l0vlig s:·•ringerD'an0vre, som :~:ompentP.tion II of:r..•ede ''
Locher trods h2.ns ,:3 1-:-,in, imod E'/?11e 5 ru:i.11., vav h::-'n
·. ~~~ck a~ + 0-n • ··e ' r:,•ri~n,..,k -'b 1·ng C,()m c,,,.,.,_1n1g .L'''--'· .c,.me ,:.:,.i:•rJ.Il@, r J. ,::,;;., .. -::,.,.:::.Il •-•-si .. ,:-~•.,,
0a0 -rr'1r deJl: ST'l·''Y'CRm•lll om tifl 1,v.-·rY1s.r J·co rn:::1-t-terl·"~.., C " l . • .L u - C I.. .._.. __ - ... ' . • .._ L:; -- ... I ._,;._ •J

:· ocher o

1 2 3 Li. 5 6 i-'o Korr o

loNi.:ls Edoo * t 1 1 1 - 5½ 4,75
2"Jcrg8n Niel9en l. -¾· 1 J 1 3 J_ t r,-2' .. - 2 '-, /~}

~. OJ e LergreJ'.1. 00*11-~-
4 oSteffen Z·1ichael Krist-?:o.se~ 0 0 C * 1 - 1
5oNieJs Locher 0 0 0 0 * - OL
6 o- ( C"•versiclder) -----*·"•
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Så v:.1•1 :i.er den mora.Ls ke finale imel::..em Niels l!:doo &
Jø~ce:n Nielsen.Her kunne N:i_e1s havde vundet over
J Grgen oNie Ls Bd.c o ·blev dj_s-:r2.~::.21°et af 1nche-c·s v2 j
ledninear, til begge f~nali6ter og kon11crtarer 2f
et II sriuake +" bLad , da der ikke v2.r nedLagt ;.-:·. -;test
imoi Lochers råd,stad r9sultatet ved magt~fordi
Nf.eLs Ec1oo valgte sil sidst sa.t s+række vå l-en I

.l!;n 2.f de "gode" dage i V·.,nløse sk~\'·:klub!

.:B'inalen;
Jørgen Niel~en-Niels Edoo.

1 - O,
Niels Ed,o 09gav p3rtiet!

Steffen Micha•~ l Kristensen.

PORTRÆTFOTOS
PRESSEFOTOS"

REKIAMEFOTOS
BIM.I.UPSFO TOS

RECEPTIONSfO TOS
I EGETAlBJBl BJ.ER0N LOCAllON

ÅLEKISTEVEJ 42 2720 VANLØSE TlF. 31 74 34 05

Holdafslutningen

Normalt afholder vi denne i forlængelse af sidste
runde, men i år bliver det i stedet d. 2/4 med start
kl. 21.00. Eivind og Søren står igen for kokkere
ringen og det bliver muligt at købe øl,vand og vin.
Vel mødt!

pbv. Morten
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Om løst og fast XXIV

Ølhunden glammer,
det er bajerens t~me, min ven
Disse bevingede ord kunne passende stå som

motto ror tiden netop nu; fjernsynet kører på lo'
uge serien om bryggeren, årets påskebryg er netop
sprung~t ud, vi har haft folkeafstemning om de
nye Carlsberg-øller, og ikke mindst er to frem
trædende politikere kommet alvorligt i klemme ved
intim kontakt med de dejlige dråber. I lyset af
den deraf følgende, landsomfattende diskussion
kan almindelige, ædruelige borgere fristes til at
tro, at Det Konservative såkaldte Folkeparti er
en koalition af håndplukkede, lallende drukmåse,
men det er nok alligevel for meget sagt. Partiet
kunne her i jubelåret lancere en medalje for ædel
drukmed ret til at bære samme, dog kun for særlig
værdige medlemmer, blandt andre de to omtalte.

Den hidtil anvendte promilleskala for spritbi
lister er ikke fyldestgørende og burde snarest
afløses af noget bedre; i stedet for de intetsi
gende promilletal kunne man for eksempel gå over
til en karakterskala med karakterer fra 1 til 4,
hvor 1 så kunne betyde støvet, 2 halvsnottet, J
skidefuld og 4 døddrukken. Den nylig tilskade
komne statsministerkandidat skulle herefter have
karakteren J, og det må da siges at være flot
klaret. Næsthøjeste karakter skulle være selv
skreven til den omtalte medalje, og for 4 kunne
man tildele medaljen med egeløv, ligesom for
jernkorset.

Nu skal man ikke slå med sten, når man selv
bor i et glashus, og derfor vil jeg hellere
straks gå til bekendelse fremfor at lide den tort
at blive afsløret, altså: min tipoldefar blev i
1778 hængt for cykletyveri, og selv sad jeg i
1918 i Horsens Tugthus i 8 måneder, for at have
kørt uden lygte.

I må nok hellere lade et kompetent forum drøf
te sagen og beslutte, om .jeg fortsat er værdig
til at være medlem af klubben. Jeg afventer i
angst og spænding jeres afgørelse.

23

Børge G.



PROGRAM
Onsdag 19/3 kl. 19.30 Vinterturnering, Udsatte

Onsdag 26/3 kl. 19.30 Vinterturnering, 12. runde.

Onsdag 2/4 kl. 19.30 Vinterturnering, Udsatte
HOLDAFSLUTNING!

Onsdag 9/4 kl. 19.30 Vinterturnering, 13. runde.

Onsdag 16/4 kl. 19.30 Vestvoldholdturnering.

Onsdag 23/4 kl. 19.30 Vestvoldholdturnering.

Deadline
Indlæg til næste nr. af Fribonden afleveres senest d. 26/3-1997.

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

38744107


