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-Har I ikke et bord, der runger mere,
nårman slår i det ?



DEJA-VU
Syvende og sidste runde i holdtuneringen skulle
spilles mod Køge i Køge, hvor også gruppens
andre opgør skulle spilles. Stillingen før sid
ste runde var:

AS04 2 27
K41 2 26
Vanløse 26
Dianalund 24½
Slagelse 24
Tåstrup 23½
Køge 23
Næstved 18

Vi skulle altså splle mod en af nedrykningskandi
daterne, så mulighederne for at rykke op skulle
være til stede. Selv om AS04, der skulle møde
Dianalund. Og K41 2,som skulle spille mod Næstved
på papiret havde større muligheder.

Køge 1 - Vanløse 1 5 - 3

Ole Jacobsen - Søren B. Petersen 1 - 0
Leif Jensen - Eivind Einersen 1 - 0
Erik Carlsen (R) - Morten M. Hansen 0 - 1
Finn Haargaard - Niels Edoo ½ - ½
Erik S. Olsen - Jesper Asgaard ½ - ½
Henrik Nielsen - Per Lykke ½ - Ih
Bjarne Andersen - Lars M. Pedersen (R) Vz - ¼
Dennis Jensen - Niels Rendlev ( R) 1 - 0

Jeg vil blot konstatere, at det blev heller ikke
denne gang - gang - gang. Over til partierne.

Per spillede kongeindisk. Han foretog en lidt dri
stig dronningemanøvre, som vandt en bonde, men
dronningen kunne ikke komme hjem igen, så det end
te med trækgentagelse.
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Jesper spillede "ultrasymmetrisk" i åbningen (el
ler modstanderen gjorde det). Efter en række af
bytninger endte det med et "oliefarvet" løberslut
spil, og sådan noget bliver jo altid remis.

Niels Edoo valgte med sort modtaget dronninggambit
og fik i midtspillet trykket modstanderen tilbage.
Men denne forsvarede sig godt så det endte også
remis.

Niller gik ind i sin elskede Stonewall med sort.
Hvis Jespers parti var "ultrasymmetrisk", var
dette "mega ultrasymmetrisk", og det er for mig
lidt af en gåde, hvordan Niller kunne tabe dette.

Jeg valgte afbytningsvarianten mod Caro-cann.
Hvis målet var oprykning kunne nogen nok foreslå
en stærkere medicin, men det er altså den variant,
jeg kender bedst. (Generelt tror jeg med denne
sidste rundes indsats i mente, at flere af os nok
kunne bruge et kursus i skarpe åbninger. Især til
brug ved lejligheder, hvor gevinst er et must).
Jeg mener, at jeg fik et overtag undervejs, men
jeg valgte en blød fortsættelse.

Eivind spillede et meget kompliceret parti.
Jeg syntes at Eivind slap godt fra åbningen, men
langsomt fik modstanderen overtaget. I slutspil
let havde Eivind fået en del svagheder, som mod
standeren udnyttede.

Morten spillede mod en reserve, som blev sat ind
efter½ time. Partiet blev meget spændende.
Modstanderen vandt en bonde, som Morten erobrede
tilbage. Det hele endte med at køgemanden gik i
en banal fælde. Vores eneste gevinst.

Søren sad tilbage som en af de sidste, hvilket i
sig selv må være svært. (Ulemben ved disse sidste
rundes arrangementer er, at der er en del støj,
når så mange spillere har færdiggjort deres par
tier.) Selve partiet var c3 varianten i Siciliansk
og Søren som hvid.



Ole Jacobsen gik kraftig til værks. Først med an
greb på kongefløjen og derefter i centrum, hvor
han fik etableret nogle fribønder. I dronninge
slutspillet havde Søren måske nogle muligheder,
men slutteligt måtte han ned.

Slutstilling

1 AS04 2 30½

2 K41 2 30

3 Tåstrup 30

4 Dianalund 29

5 Vanløse 29

6 Køge 28

7 Slagel~e 25½

8 Næstved 22

De 2 point der mangler til oprykning kan der ikke
argumenteres for at vi blev "snydt'' for i køge
matchen. De var denne dag bare bedre end os. Men
altså lige ved og næsten. Det er lige som om,
at vi har prøvet det før.

Lars

ÅLEKISTEVEJ 42
2720 VANLØSE
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Påske(ferie?) ( Esbjerg
- eller Fakirenes dybt bevarede hemmelighed !

Som den eneste fra Vanløse Skakklub drog jeg i påsken til Esbjerg
for at deltage i DSU' s Enkeltmandsturnering. Det havde da ellers
været nok så hyggeligt, om vi havde været et par stykker - klubbens
størrelse og styrke taget i betragtning burde vi næsten have været
både bredere og bedre repræsenteret.

Men Esbjerg ligger langt fra Vanløse - ca. 300 km. - og kræver der
for ikke så få logistiske øvelser. Ikke alene skal man sørge for at til
melde sig turneringen og indbetale det fornødne indskud, men derud
over skal man være tidligt ude for at sikre sig en IC-billet i tilknyt
ning til påsken. Og så er der jo indkvarteringen, og jeg - fattigrøv
som man er - traf naturligvis aftale med det ifølge Skakbladet billigste
hotel, Det viste sig at være en kineserrestaurant i stueetagen med
hotelværelser på de øvrige etager, beliggende i Skolegade - flinke
folk, ~t velfungerende enkeltværelse med bad og toilet og et overdå
digt morgenmåltid, så det kan der på ingen måde klages over.

Esbjerg er, trods sin status som lokal hovedstad, en lil1e by, så stort
set alle hoteller er beliggende i Skolegade og omegn (så det havde
været spild af penge at vælge et dyrere· hotel), men samtidig er det
åbenbart også El Grande Corso del Festivo på de kanter - umiddel
bart overfor mit værelse på 1. sal havde jeg spillestedet "Paddy go
Easey" og kort derfra "Crazy mizz Dizzy" og derudover op til adskil
lige andre etablissementer af underholdende og alkoholisk art (som
jeg faktisk, tro det eller ej, aldrig selv frekventerede). Og når samti
digt Ri-Bus har besluttet, at samtlige deres buslinier skal gennem den



ca. 12 m brede Skolegade inden de begiver sig ud i den vide om
kringliggende verden, skal det jo give ~t vist konstant lydtryk i gaden.

Men i almindelighed generede det mig dog ikke, jeg har altid været
ret god til uanset omstændighederne at koble den bærbare til tegne
film på indersiden af øjenlågene. Imidlertid havde jeg ikke taget højde
for overgangen mellem lørdag og den allersomhelligste påskesøndag
(hvor der ganske inhumant skulle spilles ved daggry - Gyldholm må
kunne sige noget om den slags helligbrøde).

Denne lørdag er det åbenbart en lokal skik, at al amtets ungdom - og
de er mange - samles til tant & fjas, druk & hor etc. i Skolegade. Så
d~ jeg efter to anstrengende runder lørdag, efterfulgt af en smule
natmad, lagde mig på mit leje, kunne jeg ikke undgå at overhøre un
gersvende, der fremkom med tilnærmelser til ungmøer på den mod
satte side af gaden, hvilket naturligvis blev lige så højlydt afvist (dog
ikke mere oprigtigt, end ~t de utvivlsomt har fundet fint ud af det
sammen på nærmeste diskotek), og derhos naturligvis hjemstavnens
vemodige sange, udsat for røster af varierende sløringsgrad og den
obligate Brian-igen-igen, der lige på 300 meters afstand skal meddele
sin kammerat, at det altså er her der er Gode Sild/Godt Øl/Godt
Slagsmål - det ønskede bedes understreget.

Men da jeg i almindelighed er et overbærende menneske, tillagde jeg
mine usædvanlige indsovningsproblemer et forhøjet adrenalintryk
som følge afto hårde partier på samme dag, og slumrede sødt ind kl.
ca. 1.45 med erkendelsen af, at man måske ikke selv var stort bedre i
den alder.
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Det varede til kl. ca. 2.35. Da fandt den lokale ordensmagt det rele
vant at eftersætte, som de vist kalder det. Desværre traf de beslutnin
gen umiddelbart under mit vindue, hvor de tilsluttede det helt store
horn med tilhørende blink.

Resultatet var, at jeg - stiv som et brædt - lettede ca. 150 cm fra mit
leje og, uden at se på stillingen, omgående tilbød remis. Men nu ken
der jeg da fakirernes hemmelighed.

Nå, men nok om eksotiske rejseminder, det skal jo også dreje sig lidt
om skak. Jeg stillede op med min ca. 10 år gamle DSU-rating på
1301, som jeg godt nok havde en mistanke om var lidt i overkanten -
niveauet i almindelighed er vist steget siden da. Og da gruppeindde
lingen magede det så, at jeg kom i en gruppe, hvor kun få ud af 22
deltagere lå omkring 1300 og resten snarere omkring 1400, var jeg
på forhånd noget spændt på resultatet.

Jeg lagde da også ud med en kort rokade - hvor jeg i 1. runde spil
lede decideret gris i åbningen og blev behørigt straffet derfor. De re
sterende 6 runder var til gengæld alle hårde kampe, hvor jeg havde
god brug for den gode gamle spilletid med 2 timer til de første 40
træk.

I 3. runde fik jeg så endelig en remis (med hvid), og burde nok have
vundet, hvis jeg ikke i begyndende tidnød havde spildt træk på for
målsløst at skubbe rundt med kongen. Og i 4. runde kom der da så
endelig (med sort) et helt point. Så blev det desværre til endnu en
kort rokade, så til sidste runde havde jeg fortsat kun 1 ½ point og
syntes godt nok, at det var lige i underkanten, selv gruppens styrke
tage i betragtning.
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Så derfor bliver det partiet fra 7. runde, som jeg vil underholde med -
godt nok må det indrømmes, at min modstander var så flink at hjælpe
mig lidt, men partiet rummer også et par ganske pudsige detaljer.

Hvid: Verner Ladekjær
Middelfart - rating 13 51

Sort: Jesper Holm
Vanløse - rating 1301

1. d4, e6 Mit sædvanlige lusk for at komme til at spille fransk, og
går det ikke, kan man jo altid spille hollandsk, og så blev det:
2. c4, f5 3. Sc3,. Sf6 4. Dc2, c6 5. Sf3, d5 6. Lf4, Le7
7. cxd5, exd5 8. g3, Q"O. Til nu vist meget normalt, men så kommer
9. Lh3? Det må være en fejl, løberen hører naturligt hjemme på g2,
og det kommer da også senere til at koste for hvid. 9 , Se4
10. 0-0, Sci7 11. Se5, Sxe5 12. Lxe5, Lf6. Løberen på e5 begyn
der at stå lidt vel godt, og min egen er såmænd ikke bedre værd end
at bytte af 13. f4, Sd6 14. e3, De7 15. Tael, Ld7 16. Tf2, S.f7
17. Lxf6, Dxf6 18. b3 (?)- et vist lidt ligegyldigt træk, som jeg ikke
forstår den dybere mening af - 18 , Sd6 19. Sb 1 (?) - nu har
springeren da indtil videre meldt sig ud af partiet - 19 , Se4
20. Tg2 ??, Dh6 ! 21.. g4, Dxh3 22. g5, Dh5 (nu skal damen
hjem, mens tid er) 23. Tfl , De8 24. De2, g6 25. h4, a6 (for at
muliggøre c5 med truslen Lb5) 26. Tf3, c5 27. Th3, De6 28. h5,
Le8 29. hxg6, Lxg6. Sorts løber er godt nok lidt indelukket nu,
men defensivt er den fremragende mod trusler på h-linien, og så er
den jo også i overskud. 30. Th6, Tfl 31. Df3, cxd4 32. exd4,
Tc8 33. Ddl, Dc6 34. Th3 ,.. hvid søger åbenbart at dække sig
mod Sc3, men i stedet kom omgående 34 ; Del ! 35. opgivet.

Jesper Holm
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VESTVOLDHOLD

Tuneringen blev i år afviklet i Vanløse.
Noget sådant forpligter jo set rent resul
tatmæssigt. Spøg til side jeg betragter
Vestvoldtuneringen som en hyggetunering,
hvor klubberne kan mødes, og man kan eks
perimentere lidt.

Som primus motor stod Søren. Han fik god
hjælp af Jørgen N., der både spillede og
fungerede som rundelægger! Jeg syntes alt
kørte rigtig godt. Resultatmæssigt gik
det således:

VS I 1 2 3 4 5 6 ialt

Gunnar West Hansen 0 - 1 1 0 0 2
Benny Petersen 0 0 - - - - 0
Niels Edoo 1 0 1 1 1 1 5
Steen Schousboe 1 Ih 1 0 1 1 41h
Morten M. Hansen - 1 1 - - - 2
Jørgen Hansen - - - 1 1 Ih 21h

Gunnar er inde i en spillemæssig krise.
Benny spiller åbenbart for lidt. Resten af
holdet gjorde det rigtig godt. Det blev til
2.plads efter Brøndby.

vs II 1 2 3 4 5 6 ialt

Jesper Asgaard 0 1h 1h 0 1 0 2
Lars M. Pedersen 0 1 Ih 1 1 1 41,2

Knud Larsen 1 1 1 - - - 3
Jens Windeleff 0 0 1 0 0 1 2
Per Lykke - - - ½ 1 1 21h

9



Vi havde de samme modstandere som VS I !
Jesper havde en hård opgave på bræt 1,
og Jens virkede indimellem overmatchet.
Resten af holdet gjorde det rigtig godt.
Glostrup 1 ! vandt vores gruppe.

VS III 1 2 3 4 5 6 ialt

Jørgen Nielsen 1 1/z, 1 1/z, ½ 1 4½
Erik Johansen 1 0 1 1 ½. 1 4½
Henrik Lang 1 1 1 1 1 1 6
Finn Madsen 1 1 1 - - - 3
Niels Rendlev 1 1 1 3

.Stjerneholdet som suveænt vandt sin gruppe.
Resultaterne taler for sig selv. Læs iøv
rigt Henriks indlæg i dette nummer af FB.

VS IV

Nikolaj Ohayv
,Bjørn Gemzøe
Hans Nissen
Kian Pedersen
Peder Raunsø

101/il½l
0 1 1 1 1 1
01/z,l-10
- - - 1
1 1 0 1 1 0

4
5
2½
1
4

1 2 3 4 5 6 ialt

Også dette hold vandt sin gruppe, og dermed
er ur til klubben. Bjørnen stid naturligvis
i spidsen og scorede hele 5/6. Resten af
spillerne gjorde det også godt.

VS V 1 2 3 4 5 6 ialt

Jørgen Vestergård
Hans Vestergård
Peter Bender
Nicolai Renstrøm
Kian Pedersen

0 1 0 0 0 0
010111
01111z,o-
01011z,01

- - - 1

1
4
21/z,
211z,
1

Som rosinen i pølseenden blev VS V nr 2
i sin gruppe. Her stod Hans W i spidsen
med sine 4/6. Peter's 50% er også flot.
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Samtlige vores hold fik altså en præmie.
Det må være noget af en rekord i vestvold
sammenhæng.

Lars

år stædighed råder.....

Onsdag d. 7/5 havde det længe været planlagt, at den årlige venskabsmatch
mellem Rødovre og Vanløse skulle stå. Matchen har været afholdt et par
gange tidligere og var efterhånden ved at være en hyggelig og integreret del
afvores forårsprogram.
Sådan skulle det ikke være i år. Når dette læses ved de fleste sikkert, at
matchen ikke blev gennemført, idet Rødovre Skakklubs bestyrelse stædigt
holdt på, at der skulle kunne ryges i spillelokalet.
Rygepolitik er et kontroversielt emne i mange kredse, men jeg har ikke på
noget tidspunkt været i tvivl om, hvordan denne sag skulle håndteres. Vi har
i Vanløse et permanent rygeforbud under seriøs skak, og at pille ved det på
grund af en række osere fra Rødovre ville efter min mening være at kimse.....
Så hellere aflyse.
Om der senere skulle kunne arrangeres en venskabsmatch mellem Vanløse og
Rødovre må stå hen i det uvisse. Jeg vil nøjes med at konstatere, at der ikke
på nuværende tidspunkt er nogen grund til at afholde en "venskabs"-match
med Rødovre.

Søren B.P.
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Vestvoldturneringen: Vanløse III, alias
"The Hitmen".

Vi kan i denne udgave af Fribonden berette om en bande skakspillere af
hidtil uset voldelig karakter, som i dette års Vestvoldturnering spredte
død og lemlæstelse, hvor de end viste sig, mod sagesløse borgere i dette
land. Bandens leder, Henrik "The Menace" Lang, har udsendt følgende
skriftlige kommunike til landets førende Pressebureau, "Rygter":

Vi stillede i første ombæring med Jørgen
"Fast Trigger" Nielsen, Erik "Il Patrone"
Johansen, undertegnede og Finn
"Smiley" Madsen. Første modstander, i--, --

som måtte ned med flaget blev vores
egne klubkammerater i Vanløse V, som

I

vi plaffede ned med et eftertrykkeligt og
aldeles ubarmhjertigt 4-0. (Undskyld,
men vi kunne ikke gøre andet.) Dernæst
kom turen til Glostrup II, som blev en
lidt hårdere nød at knække. Erik
indkasserede sit første, eneste og sidste
nul, men sejren kom alligevel i hus med
2,5-1,5. I tredie runde havde vi æren og
fornøjelsen af at være direkte sadistiske
mod det lidt tandløse pensionisthold,
Rødovre IV, som med 4-0 fik at vide, at denne flok gorillaer ville frem i
verden på deres bekostning. Finn "Smiley" Madsen fik her et gratis hak
i kolben, men hvad? Det gjorde vi andre vel egentlig også ...
I anden ombæring måtte vi undvære "Smiley" på fjerdebrættet, men vi
klarede os nu alligevel ganske godt, hvis vi selv i al beskedenhed skal
sige det. En værdig afløser til "Smiley" blev med sikker hånd fundet i
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Niels "Niller the Killer" Renlev, som fluks røg ind som anfører af
banden, mens vi andre rykkede en tak ned af den organiserede
kriminalitets rangstige. Man siger godt nok: "Never change a winning
team!". Den slags ammestuesnak havde vi hånlatter til overs for!
I fjerde runde bød menukortet os på Albertslund II, hvor undertegnede
havde den tvivlsomme fornøjelse at sidde med nerverne ude på tøjet de
første 20-25 træk, da jeg flere gange havde problemer med at lade
haglsprederen ved det, at jeg byttede om på trækfølgen og indbød til et
par grimme kombinationer, som min modstander, Carsten Bahl,
konsekvent af uforståelige grunde nægtede at udnytte. Mit remistilbud
ville han heller ikke vide af. "Nej, det er for galt! Jeg vil se blod!",
hylede manden, og et ikke alt for positivt startende parti blev vendt og
drejet til et slutspil, som endte i et tårnkonge melomatdrama med Bahl
som det skamskudte bytte. De andre hylede med, da blodet flød fra min
modstander: 3,5-0,5 til Vanløse III.
Femte runde stod Brøndby III frem for at tage kampen op, men heller
ikke de bød på nogen synderlig modstand, da det endelig kom til
stykket, og blev mejet ned som de andre før dem. Brøndby er ikke, hvad
de har været. Heller ikke i skak. 3-1 til Vanløse III.
Ved starten af sjette runde oplyste vor højtelskede formand den
distingverede forsamling blandt andet om, at Vanløse III ikke stod til at

I

indhente, men lænede vi os af den grund tilbage? Slappede vi af? Blev
der måske handlet et par fredelige remiser i land med Rødovre III? Ikke
tale om! "Som brødre vi dele - vi tager det hele!" 4-0 til Vanløse III over
Rødovre III.

Resultater: VSV GLO IV RØDIV ALS Il BRO III RØD III
1./2. Joraen N. I 0 5 l 05 05 l 4 5/6
2./3. Erik J. l 0 l l 0,5 l 4,516
3./4. Henrik L. l 1 1 1 l 1 6/6
4./- Finn M. 1 1 l - - - 3/3
-/1 . Niels R. - - - l 1 1 3/3

lait 4-0 2,5-1,5 4-0 3,5-0,5 3-1 4-0 21/24!



Som det fremgår med al ønskelig tydelighed af resultatlisten, så leverede
banden en kraftpræstation uden lige. Vi vandt alle kampene. Vi tabte
kun et snoldet lille parti, og det var som før nævnt desværre Erik "Il
Patrone" Johansen, der som den eneste måtte indkassere en kugle i vores
ellers så skudsikre veste. "Il Patrones" eneste remis var også en kilden
affære: Han overså en mat, som lå blot få træk efter remis ved evig skak,
men det gjorde "uglerne"
altså også, da det stod på!
Erik hev til gengæld med
stålsat vilje nogle stillinger i
land, som vi" andre ikke
rigtig havde troet på. Godt
skudt, Erik!
Jørgen "Fast . Trigger''
Nielsen må med sine tre
remiser vel kåres som
holdets "trygbedsjunkie",
men hvad gør det? Han
tabte ikke et eneste parti.
Jørgen noterede som den eneste på holdet sine partier, men det har
næppe haft nogen som helst betydning, da han som regel brugte mindre
tid end sine modstandere.
Og holdets topscorer(e)? "Tja-bum-bum-bum ... " Rent faktisk havde vi
tre "Schutzenkonige", der med deres suveræne præcisionsskyderi bidrog
til, at kirkegårdsgraveren i Vanløse er kommet på natarbejde: Finn
"Smiley" Madsen, Niels "Niller the Killer" Renlev og undertegnede,
Henrik "The Menace" Lang, hvor sidstnævnte var med i alle seks
kampe, og som derfor nok kan tillade sig at rose sig selv lidt, men hvor
de andres indsats så sandelig ikke skal stilles i skyggen. Der er mere end
plads nok i solen til os alle - og skulle nogle opkomlinge forsøge at
fortrænge os fra vores retmæssige domæne... Der er stadig plads på
kirkegården ...
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Summa summarum: Et dejligt tåmur til bandens hovedkvarter, Vanløse
Skakklub, og en stålsat selvtillid hos bandens medlemmer!

På vegne af "TheHitmen"
Henrik "The Menace"Lang

PS! Vi vil søge at samle banden igen til næste års Vestvoldturnering.
Verden har ikke set det sidste til "The Hitmen" ...

Kassereren meddeler...

. . . regnskabet for 1996-97 er af forskellige årsager,
endnu ikke blevet revideret, og er derfor ikke med
i dette nummer afFribonden. Det vil blive bragt i
næste nummer. Det ureviderede regnskab vil blive
bragt som et appendix til denne Fribonde.
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Vinterturneringen,96-97.
(1æJJ.u ;Jt;øjhn'-#J./.uq!
Hvid:Jesper Holm.
Sort:Steffen Michael Kristensen.
Runde:14(7 for undertegnede).
1.e4,e5 2.Sf3,Sc6 Her tænktejegpå 2. -, S6f(Russisk!)
F.eks fra partiet.den 7111,96 HT-KSU 3 række,g 2
Henrik Møller,Gladsaxe-S.M.K.(Dengang Tjalfe).
1.e4,e5 2.Sf3,Sf63.Sxe5(Bonderov!),De7(Jeghavde
analyseret hjemmefra) 4.Sf3,Sxe4 4.d4(Flink mand,bøv!),
Sc3t 0-1.3.Lc4,Sd4? Her tænktejegpå en meget kendt
åbningsfælde 4.Sxe5?,Dg5! 5.Sxf7??(Gaffelbitter!),Dxg2!
(Truer 6.-,DxTh1:t) 6.Tf1,Dxe4t 7.Le2(Spilles 7.De2,falder
damen, og sort vinder klar dysten!),Sf3:t.4.d3? Herburde
Jesperha' spillet 4.SxSd4,der vinder i længden bonden der
"tørrer",(!)g hermeddysten.men burde ikke have brugt 17 min,
til dette hiv,der senere har indvirkningpå resu/tatet!4.-,SxSf3t
5.DxSf3(0,22),Df61(0,05) 6.DxDf61,SxDf6 7.Sc31,Lb41 Det er
det eneste derdur,ellers bliver "Musse"meget uartig! 8.Ld21,
LxSc31 9.Lxlc3,d6! 10.h31(0,30),Ld7!(0,23) 11.g41,h6I
Eneste træk! 12.f41,exf413.e5I,dxe5 14.Lxe51,Lc6!
15.Th2(0,52),0-0-0l(0,30) Eneste håb på remis!!
16.Lxf7?1,f3117.0-0-0,Sd7I Hvis Jesper spiller det fristende
18.Lxgl?? svarerjegmedgevinst 18.-, Th7!! 18.Ld4,Thf8?
19.Lg6,Sf6? Trækket ermeget belastende!!!20.Lc5I{1,15),
Th8(0,53) 21.Le71,Td5 22.Te1 ,Le8 23.LfSt,Ld7? Herburde
Jesperhave spillet 24.LxLd7t!!! derdefenitivt 'linder! 24,Le4?
Sxle41 Den hvidfeltede løber skal mejes ned! 25.TxSe4(1,22),
Lc61(1,05) Truer diverse afdækkerkombinationer! 26.Te1,
Te81? 27.Lh41 Dette træk havdejeg ikke fået med 27.Lb4!,
giversamme udgang! Jeg overvejede 27.-, Tde5,men havde set
28.Kd2! 27.-,TxTe1t 28.LxTe1,Te5 29.Kd2,Kd7 30.c3I?(1,27),
Tb51(1,10) 31.b41,Te5 32.Lg3 ½-½ Tid 1:29-1:11
Jeg turde ikke at afvise remis,dajeg kan se meden kongevan
dring ikke kan redde min fribonde, vedat dække min hvidte/fede
løberaf,førjeg kommernedmedkongen,forJespers bønder i
damenøjen truer at fange min løber.Niels Edoo havde set atjeg
havde ngevinst" i slutstil/ingen & burde have afvist remistilbuddet,
jegpåstår at der er ikke argument nok til at kunne vinde dysten,
efter tidskontrollen.har Jesper nu fået nsprøjtet" ½ time ekstra
til sin betænkningstid.Jesperburde ikke have budt remis, og
derfor spille på gevinst,da mine tropper står meget uheldigt,man
sigerda ikke nej,til gaver.Ikke sandt Edoo?

filøu,. a/. Su.lf- .AliJuul. J(,u.J.uuu,,.
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K-skak,EMT.
Gruppe:3-96-03.
1.Martin Møller,Brønshøj,5,korr 9,00.
2.Styrrner Andersen,København,5,korr 8,00.
3.Steffen Michael Kristensen,Kbh,4.
4.Leif Nyward,lshøj,4.
5.Jens Jensen,Give,0, 'il' .
6.Asker Topholm Pedersen,Løsning,O,Tavs.
7.Henrik Møller,O,Bortvist.
Nr 5, 6 & 7 får indbyrdes Ol!!

En dramatisk gruppe.som det kan ses.jeg kom udenfor.vi startede
gruppen i sensommeren 96,som den 3 i basis 3! Turneringen var
knap ca 1½ md, gammel da den første dramatik sker.Jens Jensen
sover stille ind.så fik jeg ikke mere ud af dette parti! Næste punkt.er
som tdl, vist, Min dyst mod et tdl klubmedlem;Martin Møller.som er
sløret som en "vild kat"!,det var det eneste skibsbrud Martin led.se
Fribonden Marts 1997! Knap,vardette overstået.Var det Henrik Møllers
tur til at se sandheden i øjneneHenrik er på nogen måder.ikke medlem
af DSU eller en af dets klubber,så han ender med at blive korrekt
bortvist af TL Oluf Øe,en korrekt afgørelse!Næst harjeg en grim vane,
% Som Jesper Holm har i nærskak % ved at bruge meget tid,i en
gevinststilling,jeg ryger på tiden imod StyrrnerAndersen fordi jeg leder
efter en lækker mat.men desværre inhenter tiden mig kraftigt.og
falder på denne(ØV!).Så er det Asker.der bliver flink ved mig,jeg siger
ja til de gaver.Asker giver mig,og Asker måtte strække våben.da jeg
har et tårn mere end ham,da øvrige officerer har lidt skæbne! Hvordan
kunne AskerTopholm blive tavs imod Leif Nyward?????????? Så er
det Leif,der er også flink ved mig,da jeg skulle matte ham i 3 træk,
har jeg brugt 88 dage til 27 træk,bytter jeg om på trækkene i kortet,
der er klar ulovligt,og jeg får en ekstra bet,tid på 3 dage.samtidig taber
på tid,i en atter gevinststilling(FØJ!)???? Denne slags fjollerier koster
mig en 2 klasses-billet!!!

Sul/n,..MMuul~
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SOM LOVET i sidste nummer af Fribonden, følger
her de resterende partier fra 3.Holdet's sidste
rundekamp mod Brøndby, med kommentarer af
Jørgen Nielsen, red.

Bræt 5:

Hvid
Sort

Velibor Jorovic
Peder Raunsø Jensen

Brøndby I
Vanløse III

1.d4,d5 2.c4,c6 3.Sc3,Sf6 4.Lg5,e6 5.Sf3,Le7 6.e3,
0-0 7.Ld3,Se8
Slag på c4 baner vejen for springeren på d5.

'8.Lf4,Sd7 9.0-0,dxc4 10.Lxc4,Sb6 ll.Ld3,Sd5 12.
Lg3,Ld6 13.Se5,f6 14.Dh5,f5 15.Tfel,Sef6 16.De2,
Dc7

16.-,Sxc3 med ideen Se5xg3.

17.Tacl,Sxc3 18.bxc3,Sd7
Stadig en god ide at slippe af med Lg3 vha. Se4-
xg3.

19,f4,
Sxe5 20.fxe5,Le7 21.c4,Dd7 22.Db2,b6 23.Le2,Lb7
24.Tedl,Lg5 25.Lf4,Le7 26.h3,Tad8
Sort skal søge sit spil på kongefløjen med g7-g5,
fulgt af f5-f4, hvilket ville lægge pres på hvid.

27.a4,Dc7? 28.Lf3,g5 29.Lg3,f4 30.exf4,gxf4 31.
Lf2,Db8 32.Lel,Tf7 33.Lg4,Lc8 34.a5,Lg5 35.Tc2,Tb7
36.axb6,Txb6 37.Dal,Kg7 38.La5,Ta6 39.Le2,Td7 40.
c5,Kf7 41.Lxa6,Lxa6 .-,Opg.

Bræt 6:

Hvid
Sort

Finn Madsen
H. J. Nielsen

Vanløse III
Brøndby I

1.Sf3,d5 2.e3,c5 3.c4,Sf6 4.cxd5,Sxd5 5.Sc3,Sxc3
6.bxc3,a6 7.a4,Sc6 8.Lc4,e6 9.0-0,Le? 10.d4,cxd4
11.cxd4,0-0 12.Lb2,Lf6 13.e4,h6 14.e5,Le7 15.Dd3,
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Sb4 16.De4,Sd5 17.Ld3,g6 18.h4,Kg7 19.h5,De8 20.
Sh4,Lxh4 21.Dxh4,De7 22.De4,Dg5 23.Le2,Df4 24.
Dxf4,Sxf4 25.Lf3,Sd5 26.La3,Te8 27.Tabl,Ld7 28.aS
Hvid burde have byttet: 28.Txb7,Lxa5 29.LxdS,exdS
30.hxg6,Kxg6, hvorefter hvid står overbevisende.

28.-,LbS 29.Tfcl,Tac8 30.Txc8,Txc8 31.Tcl,Txcl 32.
Lxcl,Lc6 33.La3,g5 34.LxdS,LxdS 35.Kh2,Lc4 36.g4
R, Remis.

Bræt 7:

Hvid
Sort

H. Holst
Henrik Lang

Brøndby I
Vanløse III

1.d4,Sf6 2.c4,c5 3.d5,b5 4.g3,bxc4 5.Lg2,d6 6.
Da4+,Sbd7 7.Sc3,g6 8.e4,Lg7 9.Dxc4,Se5 10.Da4+,Ld7
ll.Dc2,Sc4?!
Hvis springeren skal til b6, så spil den til b6
straks.

12.Sge2,Sb6 13.0-0,Dc8 14.Lf4,0-0 15.eS,ShS 16.e6,
Sxf4?! 17.Sxf4,fxe6 18.Sxe6,Lxe6 19.dxe6,Tb8 20.
Tael,Da6 21.b3,Tbc8 22.SdS,SxdS 23.Lxd5,Ld4 24.
Te2,Tf6 25.De4,Tcf8 26.Kg2,Db6 27.a4,a5 28.Dc2,Db4
29.f3,Tf5 30.Le4,T5f6 31.h4,Kg7 32.LdS,TfS 33.Lc4,
Db? 34.Dd3,d5 35.Lb5,Dc7 36.f4,h6 37.Df3,Dd6

åske det mere direkte angreb med g6-g5 havde
fældet den hvide mand. Det havde i hvert fald
kostet ham kongestillingen.

38.
Ld3,T5f6 39.h5,g5 40.Dg4,c4 41.bxc4,dxc4 42.Lc2,
Dd5+ 43.Kh2,Kh8 44.f5,Lc3 45.Tdl,DcS 46.Df3,Lb4
47.g4,Dc7+ 48.Kh3,Tb8 49.Td7,Db6 50.DdS,Dgl
Og partiet gik over i den afsluttende tidsnød,
hvor Henrik jagtede den hvide konge med dronnin
gen, mens der faldt et par brikker under vejs.
Efter afbytning af tilb~geværende officerer,
lykkedes det tilsidst Henrik at sætte sin mod
stander mat.
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PROGRAM

Onsdag 28/5 kl. 20.00 GENERALFORSAMLING.

Onsdag 4/6 kl. 19.30 Sommerskak

Onsdag 11/6 kl. 19.30 Sommerskak

Onsdag 18/6 kl. 19.30 Sommerskak

Onsdag 25/6 kl. 19.30 Sommerskak

-
Deadline
Indlæg til næste nr. af Fribonden afleveres senest d. 28/5-1997.

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

6478433

36 46 34 99

38 79 11 95

38 74 41 07



Vanløse Skakklub, driftsregnskab 1/4 1996 - 31/3 1997

Indtægter Udgifter

Ordinært kontingent 28200,00 B-møder 400,00
Kontingent vedr. tidl. år 3425,00 EMT-turnering 1302,75
VT-indskud 1800,00 Gaver 625,00
Præmie, juniorhold 400,00 Gebyrer 361,13
Renter 4052,61 Indskud turneringer 1701,00

Giro og bank 92,61 Vestvoldhold 351.00
Obligationer 3960,00 Divisionsturnering 750.00

Sponsor, Kaj's Foto 1500,00 K-skak 200.00
Tilskud 5651,01 KSU 400.00

FOS 2650,84 Juleafslutning 898,00
Byens Børn 890,00 Seniorer 498.00
Biblioteker 2524,62 Juniorer 400.00
Aktiveret i 1996- Kontingent Byens Bom 66,00
regnskab -500,00 Kontorartikler 577,50
Diverse 85,55 KSU-kontingent 13504,00

Øl/vand og kaffe 6295,00 Lokaleleje 11190,00
Ordinær leje 10080.00
Holdkamp 720.00
Børneskakdag 390.00

Obligationer nedskrivning 1500,00
Overført ti I forsikringsfond 1500,00
Overført til dispositionsfond 3960,00
Porto 2191,15
Præmier 3600,00

Lynmesterskab 100.00
Vinterturnering 3000.00
Pokalindgravering 200,00
VS Open 300.00

Tilskud til turneringer 2203,50
Juniorholdkamp 276.00
Kørsel 427.50
K-skak 1500.00

65-års jubilæum 850,00
Juniorer 50,00
Middag 400.00
Oprydning 400,00

Driftsoverskud 4893,59

I alt indtægter 51323,62 I alt udgifter 51323,62



Status pr. 31/3 1997

Aktiver

Indeståender
Den Danske Bank 3131 033729 23519,40
Den Danske Bank 3131 853696 18244,33
Girobank 6 47 84 33 16744,72 1
Kasse 5409,00 ..- •
Statsobligationer 45809,20
Præmieobligationer 200,00

Inventar 10,00
Forudbetalt lokaleleje 840,00

I alt

Passiver

Forudbetalt kontingent·
Skyldige præmier
Skyldig k-skak porto
Skyldige beløb vedr. b-møder
Dispositionsfond
Forsikringsfond
Formue pr. 1/4 1996 (bogført)
opregulering formue
Driftsoverskud

I alt

Driftsoverskud

Vanløse, d. I '1"! (, 1997

Søren Juul Sørensen
revisor

110776,65

3400,00
3000,00
1500,00
400,00

64608,89
6500,00

26324,17
150,00

4893,59

110776,65

~w1.
kasserer Eivind Ein~ersen

regnskabsassistent



Budget 1997-98

Indtægter:
Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab Budget

93/94 94/95 95/96 96/97 9~."98
Ordinært kontingent 17.690 24.310 25.563 28.200 28 •j00
Restancer tidl.år 0 7.805 1.585 3.475 1.:00
Ordinært indskud VT 250 1.350 1.000 1.750 1.:00
Tilskud 2.340 1.674 2.665 5.651 3000
Øl/vand/kaffesalg 8.557 8.129 13.178 6.295 7.:00
Renter 3.155 894 893 4.053 4.000
Diverse, incl.sponsor 442 4.090 2.282 1.900 1.500
Ekstraordinære poster 5.970 0 750 0 0
I alt 38.404 48.252 47.916 51.324 47.000

Udgifter:
Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab Budget

93/94 94/95 95/96 96/97 9~/98
KSU-kontingent 11.263 12.248 12.557 13.504 13.500
Lokaleleje . 9.240 10.900 10.575 11.190 11.000
Indskud m.m. 900 1.775 1.744 1.701 1.700
Præmier 838 3.583 3.471 3.600 3.500
Porto 966 830 1.189 1.000 1.000
Tilskud 2.075 2.081 1.706 2.204 2.000
Arrangementer 1.664 5.547 5.075 3.05 I HiOO
Fribonden 0 1.395 2.479 1.191 1.200
Foto 452 756 0 0 0
Gebyrer 0 180 324 361 400
Nyindkøb 0 3.550 95 0 2.000
Diverse 690 1.984 3.559 1.669 1.500
Nedskrivning obligationer 0 0 1.500 1.500 1.000
Dispositionsfonden 3.155 1.894 893 3.960 4.000
Forsikringsfonden 990 500 1.500 1.500 1.500
Driftsoverskud 6.171 1.029 1.250 4.894 -300
I alt 38.404 48.252 47.916 51.325 47.000

Egen kapital:
Dispositionsfond 57.862 59.756 60.649 64.609 68.609
Forsikringsfond 3.000 3.500 5.000 6.500 8.000
Formue 24.045 25.074 26.324 31.368 31.068
I alt 84.907 88.330 91.973 102.477 107.677



Noter til indtægterne

Restancer 1996/97 udgør kr. 1.675,00, heraf VT-indskud kr. 100.
Endnu ikke inddrevne.restancer vedr. tidligere år udgør kr. 600. - ,
Diverse indtægt kr. 85,55 skyldes, at der er dette beløb mere i kassen, end der ifølge
kasserapport skulle være.

Noter til udgifterne

I posten gebyrer er indeholdt et diverse gebyr kr. 68,63, hvilket beløb ikke har kunnet
nærmere verificeres, da der mangler et kontoudtog fra banken.

Noter til aktiverne

Statsobligationerne er 9 % obligationer, nominel værdi kr. 44.000, indkøbt sidste år for kr.
48.809,20. Kursværdi pr. 31/12 udgjorde kr. 50.160,00, men da klubben agter at beholde
obligationerne og da de ved udløb år 2000 indfries til kurs pari, er det ligesom sidste år valgt
at nedskrive obligationerne med kr. 1.500, fra kr. 47.309,20 til kr. 45.809,20.

Inventar er bogført til en værdi på kr. I 0. Den reelle værdi skønnes til at udgøre kr. 15.000.

Noter til passiverne

Formuen pr. 31/3 1996 var i regnskab 95/96 angivet til at udgøre kr. 2.500, idet skyldige
præmier for vinterturneringen var optaget til kr. 2.500. De udbetalte præmier udgjorde kr.
2.350, og formuen pr. 31/3 1996 var derfor reelt kr. I 50 større.


