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Som lovet i sidste nummer afFribonden, bringer vi i dette nummer
referater fra forskellige begivenheder, der ikke tidligere har været omtalt i
bladet. Så skulle vi være ajour med det.

Holdturneringen er startet. Vi stiller i år med 3 hold. Holdene og disses
modstandere kan dels ses på side 15 og 16 i dette nummer, og dels på
vores glimrende hjemmeside på Internettet (adressen findes inde i bladet),
hvor navnene på de enkelte spillere også findes. Så hvis du i forvejen vil
vide, hvem du skal spille mod, så kig der!

I holdtuneringen vil der ligesom i vinterturneringen naturligvis blive
spillet en masse spændende partier. Disse vil vi meget gerne vise til alle
klubbens medlemmer. Så har du spillet et godt eller måske kompliceret
parti, så tøv ikke med at bringe det i Fribonden. Måske kommer det
ligefrem på internettet, så hele verden kan se din perle

Og hvordan går det vores K-skakhold ???

Redaktionen



Generalforsamlingen 1998
Årets generalforsamling blev afholdt onsdag den 27/5.
Kl. 20.08 åbnede Formanden sceancen for 25 forventningsfulde
medlemmer. Steen Schousboe valgtes til dirigent, og han gav straks ordet
til Lars for oplæsning af protokollen. Som en interessant nyskabelse
inkluderede denne formandens beretning for 96/97! Så vi sad altså og
hørte på, hvad formanden havde sagt året før, om en forgangen sæson.
Gab. Nu skal det blive spændende, om vi næste gang skal høre om sidste
års formandsreferat PLUS forrige års referat?!

Nå, men det fik dog ende kl.20.32, puh.

Og SÅ kunne formanden aflægge beretning! Da-den som nævnt sikkert vil
kunne genhøres på næste generalforsamling, skal det blot nævnes, at
klubben har afholdt en EMT (med 56 deltagere), Skakkens Dag (belastede
ikke økonomien), VS-open (med 17 delt. Vinder: Niels Edoo), Vinter- ·
turnering (2x7 runder, 3 grupper, Vinder og Klubmester: Søren B.
Petersen), Holdturnering (3 senior+ 1 juniorhold. 1.+2.holdet rykkede
ned, juniorerne vandt deres gruppe), Holdafslutningen vedNiller (hvor
ingen sultede (pånær en vegetar)), Foredrag/simultan ved Lars Bo Hansen
(hvor Ole L., Ole D. og vistnok ogsåMorten fik remis), Lynturnering
(Vinder Søren B. Petersen), samt været repræsenteret ved DM (Niels
Edoo og Jesper Holm).

Formanden meddelte, at han trådte tilbage pga store arbejdsmængder i det
civile liv, takkede bestyrelsen, og ønskede den nye bestyrelse held og
lykke. Endelig mindedes vi Arve Bøge Nielsen med et øjebliks stilhed.

Efter lidt snak om løst og fast, blev beretningen godkendt med applaus.

Præmieoverrækkelserne forløb planmæssigt, og så kunne formanden
bekendtgøre valget afÅRETSMEDLEM. Det blev en, der har gjort sig
positivt gældende, er stormet frem, og har gjort en stor indsats på de ·
moderne medier (EDB-Internet-hjemmeside) for Vanølse Skakklub,
nemlig Keld Hjortskov. Hurra! Hurral-Hurral råbte forsamlingen og
klappede. Velfortjent valg.
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Regnskabet blev udsat for voldsom kritik. Specielt Eivind syntes det var
"rigtigt, rigtigt skidt". Det var især de økonomiske omkostninger ved
hold.afslutningen, der var miseren. Dette, holdt op mod de social/klub
mæssige gevinster, gav anledning til livlig debat. Man kunne så i sit stille
sind, have ønsket, at flere af debatørerne var mødt op til denne årlige
begivenhed Også regnskabsopstillingen, der var anderledes end tidligere,
gav anledning til debat. Alt i alt ser klubbens økonomi dog fornuftig ud,
og et klart flertal kunne godkende regnskabet.

Der var indkommet adskillige forslag fra MortenM. Hansen.
Følgende blev vedtaget:

"Bestyrelsen pålægges at genskabe en så komplet samling afFribonden
s'om muligt, og i forlængelse heraf at sørge for en sikker opbevaring af
samlingen."

"Bestyrelsen opfordres til at gøre plads i sæsonprogrammet til
skakundervisningsaftener for alle interesserede, samt på forhånd at
annoncere hvad undervisningen de pågældende aftener vil bestå i."

"Bestyrelsen pålægges at sørge for, at deltagerne på Ksskak holdet ( eller
holdene ) mindst en gang i løbet af sæsonen samlet redegør for
pointstillingen, placeringen og de igangværende partier i
divisionen/gruppen."

"Bestyrelsen opfordres til med faste intervaller at opdatere og
vedligeholde klubbens internet-sider med relevante oplysninger om
klubben og dens medlemmer."

Og så var der valg.
Som proklameret trådte formand Jesper tilbage og som ny formand blev
foreslået Morten Møller Hansen, som accepterede og blev valgt med
ak.klarnation. Kassereren, Ole Lergren, valgtes ligeledes med applaus.
Som fodsoldater valgtes Lars M. Pedersen, Bjørn Gemzøe og Keld
Hjortskov. Suppleanter: Hans Nissen og Ole Delfter. Til revisor blev
øren Sørensen genvalgt med applaus, med Sten Bauers som suppleant

for snart 10. gang.
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,, Sidste punkt var eventuelt, hvor man debatterede løst og fast, bl.a.
Juniorer, Lokalavisen og bekendtgørelser afbestyrelsesvedtagelser.
Så tog Keld ordet, han var nu kommet sig over overraskelsen tidligere
på aftenen, og takkede for valget som Årets Medlem.

Klokken 23.10 takkede dirigenten for god ro og orden, Barkhuus
konstaterede at klubben ikke var likvideret, og der råbtes 3 leve for
Vanløse Skakklub.

Fra en observationspost
Ole

SLUTRESULTAT
VT-Forår 98

Nu er denne sæsons Vinterturnering i fuld gang, og som en ansporssten
til turneringen (og fordi vi ikke tidligere har bragt det), bringer vi her det
endelige resultat for sidste sæsons turnering:

GRUPPE 1:

Nr Navn Startrating Forv.score Slutrating Points

1 Eivind Einersen 2189 5,70 2195 617
2 Ole Delfter 1976 3,55 1960 3/6
3/4 Niels Rendlev 1755 1,75 1793 3/6
3/4 KnudLarsen 1843 2,45 1860 3/6
5/6 Niels Edoo 1966 3,45 1938 2½./6
5/6 Jesper Asgaard 2014 3,85 1981 2½/6
7 Keld Hjortskov 1617 0,85 1652 2/6
8 Gunnar West Hansen 2097 0,35 2090 0/1
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GRUPPE 2:

r Navn Startrating Forv.score Slutrating Points
1 Steen Schousboe 1985 6,10 1985 6/7

LarsMartin Pedersen 1940 5,85 1900 41/-i/7
... Erik Johansen 1608 3,05 1637 4/7

Jens Windeleff 1631 3,30 1637 31/-i/7
John Thomassen 1515 2,20 1551 3/7

6 Erling Madsen 1499 2,05 1542 3/7
7 Jørgen Holst 1612 3,10 1591 21/-i/7
8 Sten Bauers 1524 2,25 1490 11/-i/7

GRUPPE 3:

Nr Navn Start rating Forv. score slut rating Points
1 _Nikolaj O'hayv 1500 5,10 1563 61/-i/7
2 Peder Raunsø Jensen 1472 4,25 1506 517
3 Ole Lergren 1463 5,00 1441 41/-i/7
4/5 Jan Ingvardsen 1436 3,65 1452 4/6
4/5 Hans Henrik Nissen 1203 1,95 1298 4/7
6 Henrik R. Pedersen 1339 2,80 1371 31/-i/6
7/9 Bjørn Gemzøe 1369 4,35 1308 3/7
7/9 A. Barkhuus 1333 3,30 1320 3/7
7/9 Jesper K. Holm 1297 2,80 1306 3/7
10/1 lMatti Nellemann 1037 1,05 1102 2½/5
10/11 Hans Vestergaard 1359 3,00 1337 21/-i/5
12 SuneMaribo 1321 2,45 1278 11/-i/5

13 Bjørn Johansen 1200 3,05 1108 1/7
14 Richard Bundsgaard 1030 1,15 1000 0/5
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Lyntumering 1998

Deltagagerantallet i årets lyntunering var en anelse skuffende. Det er jo
ikke hver dag , man kan kalde sig klubmester ved blot at bruge et par
timer på indsatsen. Iøjnefaldende er det også, at en masse af klubbens
bedste spillere hvert år melder fra.

Forhåndsfavorit var vel Søren. Han har vundet et hav af klubmester
skaber i lyn. Det blev da også kun til afgivelse af en enkelt remis
til NielsEdoo. Niels spillede også fint, men han tabte desværre
til en spiller, han plejer at slå. Men det er jo charmen ved lyn,
at noget sådant kan ske.Undertegnede endte på en tredje plads.
Jeg regner hvert år med at nu er det min tur, men måske var det godt
da denne insats "kun" blev belønnet med en flaske vin. Man skal jo tænke
på sit helbred!!.

Fremhæves for en god indsats skal Ole Lergren, Franz og Richard.

Slutstillingen blev:

1 SørenB P 8½
2 Niels Edoo 7½
3 Lars P 7
4Keld 6
5 OleL 5
6 Franz 5
7HansN 4½
8 Henrik 4
9 Matti 4
10 Sune 4
11 Gemzøe 4
12 Bjørn 3½
13 Richard 3
14 Niklas 2
15 Hans J 1
16 Niels L 1

Til sidst en tak til vor sponsor Kajs Foto for de fine præmier.
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VS Open 98
Slutstilling

1. Gunnar West Hansen Enkeltmedlem 7/8
2.-3. Morten Møller Hansen Vanløse 6/8
2.-3. Knud Larsen Vanløse 6/8
4.-5. Keld Hjortskov Vanløse 5/8
4.-5. Niels Edoo Vanløse 5/8
6,-7. Napoleon Malekians Hjemmespiller 4½/8
6.-7. Hans Henrik Nissen Vanløse 41/:z/8
8.-12. Poul Saabye Hjemmespiller 4/8
8.-12. Matti Nellerman Vanløse 4/8
8.-12. Franz Henriksen Vanløse 4/8
8.-12. Ole Lergren Vanløse 4/8
8.-12. Bjørn Gemzøe Vanløse 4/8
13. Steen Schousboe Vanløse 3/8
14. Henrik Roos Hjemmespiller 2/8
15.-18. Pia Christensen Hjemmespiller 1/8
15.-18. Louis Maribo Vanløse 1/8
15.-18. Niklas Johansen Vanløse 1/8
15.-18. Sune Maribo Vanløse 1/8

VS Open blev afviklet onsdagene 19/8. & 26/8. over 8 runder med 20
min. betænkningstid. Gunnar West lagde al modstand bag sig efter 4.
runde med sit "stilsikre" spil. Eneste "drillepind" var Knud, der
forhindrede en total Gunnar sejr.

Der var mødt 4 hjemmespillere op for at prøve kræfter med klubbens
medlemmer, og det lykkedes alle at tage point! Mest imponerende var
selvfølgelig Napoleon Malekians, der demonstrerede stor skaklig
forståelse og spillestyrke. Han tog også præmien for bedste
hjemmespiller. Da Gunnar West ikke for øjeblikket er medlem af Vanløse
Skakklub, skulle der spilles omkamp om klubbens interne vandrepokal
mellem Morten og Knud. Det forgik efter præmisserne 6min/5min lyn,
hvor hvid skulle vinde. Knud fik hvid og spillede lystigt ud i Italiensk,
som Morten valgte at svare med d6 istedet for hovedvarianten med Lc5.
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Det er måske ikke den mest oplagte "skal vinde variant" for hvid, men
Knud er en snedig spiller i denne åbning. Det blev et klassisk angrebs
/modangrebsparti, der dog sluttede i hård gensidig tidsnød, med at Morten
kunne slå Knuds konge.

De mange fine præmier var skænket afvores sponsor Kajs Foto.

(Sakset fra VS's-Intemet-hjemmeside v, Keld)

Sidste Nyt fra Holdene
Alle holdene har .nu været ilden. Det gik desværre ikke så godt i første
runde. Samlet opnåede vi 9 point ud af 24 mulige. Det kan vi ikke være
tilfredse med. Så i næste runde....

I næste FB far vi holdenes kommentarer, men her er resultaterne, som vi
så kan tygge lidt på:

1. holdet spillede mod Øbro II . Og fik kun 4 - 4
I

2. holdet spillede mod Brøndbyvester I. Det blev 3 - 5

3. holdet spillede mod KS IV. Det blev 2 - 6
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Sommerskak
eller

Himmel og Helvede

Det må være omkring 15 år siden jeg sidst spillede en koordineret
turnering, og da jeg tilfældigt i klubben hørte vores nye formand
nævne Vanløses egen turnering, benævnt hhv Hot Sommer (i Skak
bladet) og Hot Summer (i programmet), gik jeg hjem og fandt
indbydelsen frem. Jeg syntes det var tiltalende at spille 7 partier på 8
dage, så inden jeg tog på ferie til det storm- og regnombruste
Vesterhav meldte jeg mig under fanerne.

Denne turnering har et godt navn blandt skakspillere, og det
forstår man godt når man har deltaget. Faktisk var det (igen) nødven
digt at lukke for tilmeldingen da de første 66 deltagere havde meldt
sig. Husk at tilmelde dig i god tid næste år!

Skakligt fik jeg en lidt underlig turnering. En lidt heldig
gevinst i første runde blev efterfulgt af en sikker sejr i anden runde.
I tredje runde skete så følgende:

Hvid: Louise Fredericia
Sort: Deres korrespondent

l.e4,c6 2.d4,d5 3.e5,Lf5 4.Sf3,e6 5.Le2

Et system som Short har gjort populært. Jeg kender ikke noget særligt
til det, men ideen er at hvid spiller som i Fransk, og hævder at sort
har tabt et tempo med c-bonden. Sort glæder sig over at den franske
løber er sluppet ud.

5.,-,c5 6.c3,Sc6 7.0-0,Db6 8.dxc5,Lxc5 9.b4,Le7 10.Le3

Efter partiet plæderede Louise for 10.Da4, og det ser bestemt ikke
dårligt ud. Har sort allerede spillet galt?

10.,-,Dc7 ll.Da4,Kf8

Hvad ellers? Selvfølgelig får man visse problemer med udviklingen af
kongetårnet, men hvid har jo også visse problemer med e5-bonden.
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12.Sa3,Sxe5

Dette er selvfølgelig frækt, men også konsekvent.

13.c4,Sf6 14.cxd5,Sxf3+ 15.Lxf3,exd5

Jeg slog med bonden for at holde kontrol med feltet d7. Ingen af os
var på hjemmebane, hvilket fremgår af tidsforbruget: Begge parter
havde her brugt 57 minutter!

16.Tacl,Dd7

a c d e g h

Sort er under et vist pres,
hvilket vel kun er rimeligt
når man har fået en bonde.
Nu følger en fatal brøler
for hvid:

17. Sb5??,Ld3l8. Sc3,Dxa4
19.Sxa4,Lxfl 20.Kxfl,Ld6

For at dække feltet c7 og
desuden give kongen det
udmærkede felt e7. Der er
ingen grund til at slå påb4.
Kvalitet og bonde i
overvægt må være nok!

21.a3,Ke7 22.Lg5,Thc8 23.Sc5,Lxc5

Næppe nødvendigt, men sort har naturligvis stadig klar gevinst. Tre
points i de første tre runder, en himmelsk fornemmelse!

24.bxc5,Td8 25.Tbl,Td7 26.Lg4,Tc7 27.Lf4,Txc5 28.Txb7+,Ke8
29.Le2,a6 30.Ldl,Tc4

Her havde hvid 19 minutter tilbage og sort 15. Det burde være nok!

31.Ld6,Se4 32.Lb5,Sc5 33.Tc7,Sd7 34.Tb7,a5 35.Ld2,Sc5?
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Flere andre træk var bedre: Vi nævner i flæng Tb8, Tac8, Tc5. Jeg
kan huske at jeg på et tidspunkt havde set at jeg havde bedre tid end
hvid; Louise var holdt op at notere, men selv mente jeg at have god
tid. Nu et (dårligt) forvirringstræk, sikkert effektivt mod en spiller i
tidnød:

36. Tb5,d4? 37.Lxa5

Her dukkede turneringsleder Miki til min forbløffelse op og bad os
kontrollere at vi havde gjort 40 træk. Det vidste jeg at jeg ikke havde,
for jeg havde skam hele tiden noteret omhyggeligt. Det viste sig at
min vinge var faldet!

Jeg kan ikke forklare det, men det er sket før, i et parti mod
Eivind i Vinterturneringen. Måske hader jeg tidnød så stærkt at jeg
ubevidst forsøger at undgå den ved at ignorere uret?

Gør hende glad! lød et reklameslogan fra min ungdom, og
hvis man skal sige noget godt om resultatet, så er det at Louise
virkelig blev meget glad. Hun spillede herefter en god turnering og
blev nummer to efter Adamski. For mig selv var det en ren katastro
fe. Dagen efter tabte jeg i lallende stil i kun 16 træk. Dernæst en
gevinst i 5. runde, og to remiser til sidst, efter jeg i begge partier
havde misset fordelagtige forsættelser. Alt i alt 4 points, hvilket i sig
selv ikke var så galt Geg tjente skam 5 fuldfede ratingpoints), men jeg
havde altså chancer til to points mere!

Også vores exformand, gentlemanden Knud Larsen, spillede
med i Gruppe I (Mesterklassen), men uden succes. Han virkede meget
utålmodig i sit spil, med flere dubiøse bondeofre. "Ellers falder jeg
i søvn", forklarede han. Efter dette parti er jeg næppe den rette til at
sige det, men måske er det slet ikke så dårligt at falde i søvn? I hvert
fald viste Knud slet ikke sin sande styrke i denne turnering.

Eneste præmietager fra VS blev så vidt jeg hørte Henrik P.,
men jeg går ud fra at han selv skriver om sin turnering. Under alle
omstændigheder kan jeg anbefale turneringen på det varmeste; hvilken
bedre måde at tilbringe en kold, blæsende og regnfuld sommeruge kan
man forestille sig? Men hvorfor i alverden hedder den Hot Su/ommer?

Steen S.
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På vej mod 2000!
Jeg var sygemeldt i store dele af 1997. Da jeg blev rask, tog jeg en
beslutning. Jeg ville have 2000 i rating inden år 2000! Jeg startede med
nyt åbningsrepetoire i Viking Cup- og var heldig at vinde præmie for
bedste spiller under 2000. Det blev til præmie som bedste reserve i K41 's
hurtig-turnering. Topscorer på 2.-holdet og hæderligt resultat i vintertur
neringen. Tiden var inden til at spille koordineret.

Det blev 5 runder i Valby EMT

123456
1. Knud Larsen, VS III 1 ½ 1 ½ ½ 3½
2. Erling Nilsson,Vbys 0 III 0 1 1 1 3
3. Knud Højgaard,Hvs ½ 1 III½ 0 ½ 2½
4 Robert Malvild,Vbys 0 0 ½ III 1 1 2½
5 . Erling Christiansen,Vbys ½ 0 1 0 III ½ 2
6. Steen T. Pedersen,Rønne ½ 0 ½ 0 ½ III 1 ½

Her er et enkelt parti:

Corsikansk, Hvid KL,- Sort: Robert Malvild, Valby

1 e4 c5 2 d4 cxd4 3 c3 e6!?4 cxd4 d5 5 Sc3 dxe4 6 Sxe4 Lb4+ 7 Sc3 Sf6
8 Sf3 0-0 9 Ld3! Dc7?! 10 0-0! Lxc3 11 bxc3 Dxc3 (?) 12 Lg5 Sbd7 13
Tcl Da3(?) ( bedre men ikke godt nok var 13-Da5) 14 Se5 ( forhindrer14
- b6 15 Df3+-) 14 - Sxe5 15 dxe5 Sd5 16 Df3!+- (sorter færdig. Han
prøver ) 16-Da5 17 Dh3 g6 18 Dh6 f5 19 exf6 e.p. Sxf6 20 Lxg6 Dd8 21
Lxf6 Txf6 22 Dh7+ Kf8 23 Dh8+ Ke7 24 Dg7 opgivet 1 - 0

Et dejligt nemt point mod Valbys stærkeste spiller.

Mange hilsner fra Knud

NB! Jeg glæder mig til Vanløse EMT ! !
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En pinlig sejr!AJKeldHjortskov

I Vanløses årlige EMT var der mange højdepunkter. Som der
sikkert kan læses om andetsteds, havde flere VS spillere succes,
medens andre var knapt så heldige. Selv havde jeg en ganske
stabil turnering - stabilt dårlig vel at mærke.

At man selv ved dårligt spil kan hive lidt point i land er sikkert kendt
af de fleste. At det kan gøres som i følgende parti hører dog til
sjældenhederne.

Nielsen,M (1569) - Hjortskov,K (1641) [B82]VS hot sommer,
Vanløse (3), 28.07.1998

1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sf6 5.Sc3 a6 6.Le3 e6 7.f4 De?
8.Df3 Sbd7 9.Ld3 Le7 10.0-0 0-0 11.Dh3 Sc5 12.g4 h6 [12...e5
13.Sf5 Lxf5 14.exf5=] 13.Tae1 b5 14.Ld2 [14.g5 hxg5 15.fxg5 Sh7]
14... b4 15.Sd1 d5 16.e5 Sfe4 17.Lxb4 Db6?!± [17...Sxd3 18.Lxe?
Sxe1 19.Lxf8 Sxc2 20.Sxc2 Dxc2 21.La3=] 18.Lc3?! [18.Lxe4 dxe4
19.c3] 18... Sxc3 19.bxc3 Sxd3 20.Dxd3 Ld7 2'1.Kh1 Lb5 22.Sxb5
axb5 23.Se3 Txa2 24.Tb1 Tb8 25.c4 Dc5? [25...dxc4 26.Sxc4
Dc6+ 27.Tf3 Td8 28.Sd6 Txc2] 26.cxd5 Ta3 27.Tb3 Txb3 28.cxb3
exd5 29.Sxd5 Dc6 30.Df3 Db7 31.Sxe7+ Dxe7 32.Dd5 b4 33.Td1
Tc8 34.f5 Te8 35.Te1 Dh4 36.De4 Df2 37.Dxb4? diagram:
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Efter at have tabt en bonde tidligere og senest givet en bonde mod
aktivt spil, skal jeg nu til at true mat. Det ville være rart at få tårnet
ned på 2. Række til det formål. Mine tanker kredser omkring Tc8
eller Ta8. "Det sidste giver hvid mulighed for at parere med 38 Dc3,
men i det mindste kommer jeg derned. Tc8-c2 går jo ikke da hvid
kan svare De4 hvorefter tårnet skal flyttes .... " NOT!! På besynderlig
vis er jeg blevet ramt af akut skakblindhed og ser ikke at feltet c2 er
dækket fortræffeligt af min egen dronning! Varianten med Tc8 ser
således ud:[37 ... Tc8 38.e6 (38.De4?? Tc2 39.Dxc2 Dxc2-+)
38 ... Kh7 39.De4 Tc2 40.f6+ 96 41.Dxc2 Dxc2 42.e7 Dc6+ 43.Kg1
De8 med remis]men spillet fortsatte altså:37 ... Ta8 38.Dc3 Ta2
39.Dg3 Dd2 40.Kg1 Tb2 41.Kf1 Dd5 42.e6?? [42.Kg1 remis]
diagram:

8

7

6

5

4

3

2

1

"Jubii!" tænkte jeg. "Nu har jeg jo evig-skak på h1 og f3. Han kan jo
kun sætte dronningen imellem". Som skudt ud af en kanon kom
42... Dh1+ 43.Dg1 Df3+ Min modstander rakte hånden over og
opgav uden at sige noget. Jeg skrev 1/z-½ på kortet og var lykkelig
over min remis. ½ time senere kommer jeg ned i analysen hvor min
modstander sidder med en ven. "tillykke med sejren" sagde
vennen. "hvilken sejr?" spurgte jeg! Efter konfereren med
turneringslederen blev kampen dømt vundet af sort. PINLIGT! Der
må grines :- )
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Holdturneringen 1998 - 99

Vi stiler i år op med 3. hold i KSU 's. Ifølge kilder i bestyrelsen har det
ligesom sidste år været svært , at samle de nødvendige spillere til holdene.
Noget er galt, hvis det er næsten umuligt at skaffe 24 spillere ( ud af.60}
til holdtuneringen. Vi må håbe, at alle holdene kan stille fuldtalligt i alle
kampene.

Mesterklassen

1 K41 IIl
2 Skovlunde I
3 Øbro II
4 Odysseus I
5 Tjalfe I
6 Vanløse I
7 Lyngby-Virum II
8 Amager!

Holdopstilling:
1. Eivind Einersen
2. Søren Boeck Petersen
3. Steen Schousboe
4. Niels Edoo
5. Morten Møller Hansen
6. Benny Petersen
7. Jesper Asgaard
8. Leif Jensen

~
1. Holdet skal simpelt hen rykke op i 3.division igen. En klub af vores
format bør have et hold i divisionen. Men det kan blive svært, for de
andre hold har sikkert samme intentioner. Og på papiret ( j v f vores
side på internettet) ser de afgjort ud til, at kunne yde god modstand.

2. række gruppe 2

1 Brøndby I
2 Vanløse II
3 Vallensbæk I
4 Tårnet/Ballerup Il
5 Amager II
6 KS IIl
7 Brøndbyvester I

Holdopstilling:
1. Keld Hjortskov
2. Erik Johansen
3. Finn G. Madsen
4. Nikolaj O'hayv
5. Peder Raunsø Jensen
6. Sten Bauers
7. Erling Madsen
8. Jan Ingvardsen
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2. Holdet består af en række nye navne i dette regi. Der mangler mindst
10 af de "gamle" andenholdsspillere. Selvom holdet sidste år rykkede ned,
er oprykning på ingen måde givet. Også her er der mange stærke
hold/spillere. Så det kan blive svært. Men meget kan nås med en god
holdånd og en stabil mødefrekvens.

2. række gruppe 3

1 Brønshøj ID
2 Tåstrup II
3 Vanløse ID
4 Hvidovre II
5 Valby II
6KSIV
7 SkakJpilleren II

Holdopstilling:
1. Ole Lergren
2. Bjørn Gemzøe
3. Jesper K. Holm
4: Napoleon Malekians
5. Hans Peter Jensen
6. Sune Maribo
7. Matti Nellemann
8. Bjørn Johansen

3. Holdet er en blanding af prøvede og mindre erfarne spillere. Denne
kombination bliver spændende at følge. Junioerne gider ike mere , at
vinde junioerrækken, så de er blevet integreret på dette hold.
Jeg tror på at dette hold overrasker og måske er oprykning en mulighed.

Lars
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Go'daw· igen

- eller hej med jer, som det hedder på korrekt
nydansk. Efter længere tids fravær dukkede jeg
igen frem i klubben den 28.oktober. Den direkte
anledning var at jeg havde fået tilsendt Fribon
dens augustnummer med medlemsliste, program og -
ikke at forglemme - Bjørns tegninger; han burde
være fast ansat på Politiken, for han står jo him
melhøjt over de fleste af de elendige børnehave
skriblere, der besudler pressen med deres infan
tile bras, som en retarderet hjælpeklassedreng
ville skamme sig ved at lægge navn til. Men det er
jo efterhånden sådan i hele dette cirkus af priva
tiseret markedsøkonomi, at nulliteterne hædres og
affodres, mens idioterne betaler; og idioterne, det
er alle os andre.

Men tilbage til Fribonden: nr 5 for august, det
er for dårligt, det burde være mindst nr 7, og så
kun 2o sidetjhvoraf de Jer tegninger, 5 medlems
liste og J program o.lign. Det er jo ikke alverden
der bliver tilbage til det egentlige klubstof, og
der er så at sige intet for husarerne, og derefter
ikke et kuk siden august! - Ta' jer nu sammen, ven
ner, det skulle nødigt gå med klubben som med det
konservative såkaldte folkeparti.

Klubbens ve og vel afhænger af os allesammen,
altså også af mig selv, og jeg kunne vel godt ha'
ydet lidt mere end sket er, men jeg har jo skudt
mig ind under at jeg er så syg, så syg; den egent
lige grund er vel nok at de tæver mig allesammen,
men nu har vi jo fået den nye Tvekamp, og der må
jeg forhå.bentlig nu og da kunne falde over et u
lykkeligt offer at afreagere på, det vil jeg i alle
fald forsøge.

Jeg savner nogle navne i medlemslisten, bl.a.
Eigil Pontoppidan, men hører at han bare har fået
navneforandring, gu'skelov! Jeg husker ham grant
f•~dengang han hed Pedersen, og hvis han en dag
igen skal ha' nyt dæknavn, vil jeg foreslå at vi
fejrer det med en flok øller, og ved fistens af
slutning kan vi så fuldttonende synge i kor

Nu flasken er tom og halsen er tør,
og du hedder Peddersen lige som før.
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En godbid fra samme medlemsliste: vor ærede
formand Morten deltager i årets landsholdsklasse
i korrespondanceskak! - Det burde stå i Fribonden
med meget store bogstaver, men det kommer vel? -
Tror I mig ikke, så se selv efter i Skakbladets
novembernummer, side 21. - Næh, som ofte før bemær
ket Vanløse Skakklub er ikke det rene kattebæ!

Vi lever i en interessant tid, og der er sager
nok, som fortjener opmærksomhed. Der diskuteres
for tiden vildt og inderligt i anledning af en på
tænkt undersøgelse af PET's forbindelse med det
amerikanske CIA, og i den socialdemokratiske bro
derorganisation AIC siges mange at ryste slemt i
deres politiske bukser. Der går en sand rengørings
dille over landet, sjældent er så meget lort for
søgt tørret af på andres ryg, og aldrig siden
Pilatus er der vasket så mange hænder. - Fra gam
mel tid kender jeg en del til disse sagerpg for
står udmærket den herskende uro, men sandelig si
ger jeg Eder Fat mod, brødre! fra Arilds tid har
det været sådan at den ene ravn hugger ikke øjet
ud på den anden, og hvis man for en gangs skyld
alligevel lukkede op for posen, ville der udbolme
en stank så fæl, at Proms kemiske fabrik var som
roser og violer i sammenligning. Der ville slet
ikke være gasmasker og rumdragter nok til den sa
gesløse befolkning, som jo intet ondt har bedrevet.
Jeg følger med interesse det videre forløb og er
ikke i tvivl om, at sagen vil udvikle sig som en
meget lille storm i et meget lille glas vand. -
"Og alle levede lykkeligt til deres dages ende."
Til slut skal jeg meddele, at jeg er kommet på

internettet under adresse BG(Qwww.øføf.r&g. Jeg
ser gerne at I kontakter mig der, helst på diskette
DOS-formateret i 5 eksemplarer, ellers får jeg
ondt i konseBsussen.

Jeg glæder mig til at høre fra jer.

Børge G.
BG@) www. ø f'ø f", r&g.



Sig julen nærmer
Et år er ved at tage sin afslutning, og traditionen tro holdes der en
juleafslutning for klubbens medlemmer. Arrangementet er planlagt til at
løbe af stablen

Onsdag den 16.december
kl. 20.00

så reserver dagen,og mød op til en vanlig begivenhedsrig og fornøjelig
aften med skakvennerne i julehumør.

Har du gode ideer og/eller foreslag til sjeancjen, er bestyrelsen meget
lydhør!

Redaktionen

MON
Nissen

KOMMER
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Onsdag 2/12

Mandag 7/12-
Torsdag 10/12

Onsdag 9/12

Onsdag 16/12

Onsdag 23/12

Onsdag 30/12

PROGRAM
kl. 19.30 Vinterturnering, 2.runde.

kl. 19.30 Holdturnering, 3.runde.

kl. 19.30 Udsatte Vf-partier, for
spillere der ikke spiller
holdskak denne dag..

kl. 20.00 JULEAFSLUTNING.

kl. 19.30 ??.

kl. 19.30 Nytårsskak.

Deadline
Indlæg til næste nr. af Fribonden afleveres senest d. 16/12-1998.

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

Formand Morten Møller Hansen 36 72 34 58
Voldumvej 47, I.tv.
2610 Rødovre

Kasserer Ole Lergren 38 79 07 46
Klubbens Giro 6 47 84 33

Redaktion Lars Martin Pedersen 36 46 34 99
Toftegårds Alle 27, 4.tv.
2500 Valby

& Ole Delfter 38 79 11 95
Bogholder Alle 76A, 3.th.
2720 Vanløse

Klubbens tlfnr. 38 74 41 07

J.


