V
r

fribonden

I

MEDLEMSBLAD FOR VANLØSE 5KAKKLUB

~
~

Maj 1999

56.årgang nr. 4

Generalforsamling
1999
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling onsdag den 26/5-1999
klokken 20.00.

Dagsorden:
1. Protokollen for sidste generalforsamling oplæses til efterretnin g.
2. Formanden aflægger beretning til godkendelse.
3. Præ mieoverrækkeiser.
4. Kassereren aflægger det reviderede regnskab til godkendelse,
og forelægger budgettet for det følgende år.
5. Indkomne forslag.
6. Valg.
7. Eventuelt.
For at indkomne forslag kan komme til behandling, skal de være
indleveret til formanden mindst 10 dage før generalforsamlingens
afholdelse.
Bestyrelsen

Den gik inte, Granberg
- som ventet måtte 3. holdet ned i år
Sidste år klarede 3. holdet som bekendt at holde sig fast i 2. række,
omend det var med det yderste af neglene, men stile mod de flestes
forventninger lykkedes det i kraft af en fuldtallig og hårdt kæmpende
indsats.
I år var holdet svækket ved, at et par af de bedste spillere var rykket
op på 2. holdet, og da det samtidig viste sig, at 2 af de 8 tilmeldte
spillere ved turneringsstart overhovedet ikke var spilleberettigede ! og
der desforuden ingen faste reserver var at trække på, var en vis
betænkelighed vel naturlig. Den blev heller ikke gjort til skrurune.
Som bekendt blev pointhøsten kun til 10 point i alt, og antallet af
matchpoints kun til 1 (i kraft af 4 - 4 mod Skakspilleren II).
Dette på ingen måde at laste holdets spillere (eller de, der velvilligst
stillede op som reserver) - alle kæmpede deres bedste, men vi var vel
gennemsnitligt bræt for bræt ca 3 - 400 ratingpoints lavere, min. - og
så er det godt nok svært. Og når i tilgift komme r tabte points på
tomme pladser - hvilket ikke kunne være anderledes, jf ovenfor - så
kan det jo dårligt blive til mere.
Men forløbet af sæsonens holdturnering, ikke alene for 3. holdet, men
også for 2. holdet (der såmæ nd ikke klarede sig stort bedre i samme
række) bør give bestyrelsen anledning til lidt eftertanke. Intet er mere
demoraliserende for et hold end at stille med tomme brædder - eller at
spille en tid lang i uvished om de bliver besat - så efter min fattige
erfaring bør et tilmeldt hold bestå at 8 personer, der vel og mærke
ikke blot er skrevet på, men positivt har accepteret at spille stort set
alle runder, medmindre helt uforudsigelige hændelser (sygdom, død,
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fødsler etc.) hindrer dette. Og derudover 2 - 4 reserver, som er
positivt indstillet over for i påkommende tilfælde at blive ringet op.
Med den forgangne sæsons opbakning om holdturneringen (som godt
nok også var ringe) tyder det jo kun på 2 hold næste år. Det ville dog
være for usselt for en klub afVanløses størrelse og historie, og jeg
kan da vanskeligt forestille mig, at det skulle være umuligt at motivere
medlemmerne til en mere helhjertet opbakning om holdturneringen
næste sæson. Personligt kan jeg kun efter årtiers deltagelse anbefale
dette for alle medlemmer uanset styrke - dels oplever man andre
modstandere end de vanlige, dels er "spillestilen" (favoritåbninger og
-varianter) forskellig fra klub til klub. Det kan så falde forskelligt ud,
men nye oplevelser giver det i hvert fald. Og så slut med den gamle
.hold.leders brokkerier, den forløbne sæson for 3. holdet bød skam også
på ikke så fa lyspunkter, overmagten til trods.
Først og fremmest skal Bjørn Gemzøe fremhæves for sin indsats på 2.
brædtet, hvor han scorede 50 % og dermed blev holdets topscorer. En
fornem indsats med den modstand, og det kunne endog have blevet
min. 3,5 p., hvis ikke B.G. i 4. runde mod Tåstrup først 5 min. før
sidste tidskontrol var blevet gjort opmærksom på, at der var et ur.
Glemmes skal heller ikke Barkhuus, der som reserve i 3 hjemmekampe klarede 50 % - han kan mere end lave kaffe.
Og vor kasserers indsats på 1. brædt mod Valby skal ikke forbigås - i
en ren gyser havde han et sikkert vundet bondeslutpil, men da begges
visere var rimeligt godt og stort set lige meget erigerede, accepterede
Ole meget fornuftigt modstanderens remistilbud - ikke ringe, taget i
betragtning at: at modstanderen var klubmesteren med en rating på
meget tæt på 2000 ! Forhåbentligt vil Ole Lergren bringe partiet med
egne kommentarer.
Jesper Holm

3

Bestyrelsen efterlyser !
1- forbindelse

med næste års vinterturnering efterlyser bestyrelsen
frivillige assisterende turneringsledere. Der behøves ikke
hverken certifikater eller GM titler for at bestride dette hverv. Rent
praktisk består "arbejdet" i at hjælpe folk med at finde ud af, hvem
der spiller hvid i et givent parti og ved tvivlsspørgsmål slå tingene
op i Skakhåndbogen o.l. Man kan forstille sig en spillende Ass.T.L. i
hver gruppe. Dette skal være med til at aflaste den "rigtige" TL som
til tider skal tage stilling til overstående spørgsmål - nogle gange
optil 3 kvarter efter partistart !
I forbindelse med dette varsles der allerede nu stramninger på
området.
.
VT partier starter 19.30 PRÆCIS, man kommer ikke lallende
19.47 eller 20.14 og begynder at stille brikker op.
Afbud SKAL meldes til TL OG modstander senest på partidagen
kl.18.00, og det gør absolut ikke noget at det sker før.
Udeblivelse uden gyldigt afbud betyder tabt parti.
Tilmeldning til VT kan KUN ske ved personlig tilmeldning til TL
eller på det dertil opsatte papir på tavlen. Man kan altså ikke lade
andre skrive sig på Der har været for mange misforståelser med
folk der "mente" at den eller den selvfølgelig ville deltage, dette
gælder også holdturnering.
Tilmeldning skal gives inden opgivne frists udløb. Det er for
belastende for rundelægningen at flere "lige skal puttes ind" efter
turneringens start. Fremover kan dette ikke lade sig gøre. De fleste
her i klubben er garvede Vanløsespillere og en Vinterturnering bør
ikke komme bagpå dem.
Husk at VT er opdelt i 2 afdelinger - en før jul - og en efter.
Man behøver ikke deltage i begge - men man skal tilmelde sig
BEGGE afdelinger seperat. Deltager man kun i en afdeling betaler
man stadigvæk fuldt startgebyr.
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Vestvoldhurtig~ering 1999
Efter en kort ufrivillig pause i 98 genopstod den traditionsrige
Vestvoldhurtigturnering, hvor Vanløse igennem mange år har
fejret store triumfer og hjemtaget mange præmier.
Forventningerne til vores hold i år var imidlertid ikke så høje, da de
styrkemæssigt lå noget under, hvad vi ellers har præsteret
gennem årene.
Det var blevet Rødovres tur til at afholde den og i Ejlerts fravær(!)
havde de bedt Morten og Brøndby's formand Bo Garner om at
hjælpe til med arrangementet. Det lykkedes også fint, og der
deltog i alt 16 hold, hvoraf 3 fra Vanløse. De 6 runder var som
sædvanligt delt over 2 aftener, og efter første halvleg lå Vanløse 1
minsandten i spidsen - en føring vi holdt til målet. .. !
1-holdet bestod af Morten, Knud, Nikolaj og Peder Raunsø sidstnævnte 2 blev erstattet af reserverne Lars og Erik i de sidste
3 runder. Det blev svært at holde styr på de individuelle scorer,
men jeg ved da, at jeg selv på førstebrættet scorede 5/6.
2-holdet bestod af Napoleon, Gemzøe, Hans Nissen og Frantz.
Her blev vores nye medlem Knud Erik satpå en hård prøve som
reserve i anden omgang på førstebrættet, mens Hans Nissen blev
erstattet af ???.
3-holdet talte Hans Vestergaard, Bjørn Johansen, Matti og Niklas.
Her havde Hans glemt første runde. Han blev ringet op og mødte
til 2.runde, som netop var gået i gang, men i mellemtiden var alle
på holdet rykket en plads op, så Hans gik igen! Tirsdagen efter
manglede 3-holdet igen sit førstebræt. .. Fy!
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Glostrup 1 blev udnævnt til Vestvoldmestre 1999, men VS fik 1præmien i øverste gruppe på bedre korrektion over Albertslund,
som det fremgår.
Vanløse 2 fik kam til deres beskedne hårpragt, og skal roses for
god kampmoral !
Glostrup 2 var helt uimodståelige, og det må være den højeste
gevinstprocent, der endnu er set i Vestvoldhold-sammenhæng?
I nederste.seedningsgruppe var Vanløse 3 i ilden, og som det ses
fik de en "suveræn" 2.-plads !!
Summa summarum: endnu 1 Garde-ur og 1 skakbræt er
indlemmet i samlingen af Vanløse-trofæer, som er hjemtaget i
triumf fra Vestvoldholdturneringen!
Morten
Se resultattavlerne på næste side.....
Carsten Nielsen, Albertslund - MMH, 1.runde
1.c4,e5 2.Sc3,d6 3.g3,f5 4.Lg2,c6 5.d3,Le7 6.Sf3,Sf6 7.0-0,0-0
8.b4,Kh8 9.b5,Dc7 10.Lb2,Le6 11.Tc1,Sbd712.e4,fxe4
13.Sxe4,cxb5!? 14.cxb5,Db6 15.a4,a6 Sort står allerede bedst
16.Sc3,d5 Her havde hvid brugt 13 minutter, sort 15. 17.Tb1,a5
18.De2,Lc5!? 19.Sxe5,Sxe5 20.Dxe5,Lxf2+! 21.Kh1,Tae8
22.Sd1,Lg4? 23.Df4,Lxd124.Tbxd1,Se425.Lxg7+!,Kxg7
26.Dg4+,Kh8 27.dxe4,dxe4 Hvids træk 23 og 25 havde jeg ikke
fået med, Nu tipper stillingen til hvids fordel, men kun for en kort
bemærkning, så lader han sort komme til fadet igen. 28.Td7,Dh6
29.De2?,Lxg3 30.h3,Txf1 + 31.Lxf1 ,e3 32.Txb7,De6 33.Dg2,- og
efter yderliqere 6-7 hektiske træk, som jeg ikke husker klart faldt
hvid på tid. 0-1. Åbningen og midtspillet var interessant og kreativt
spillet, men som det er typisk for Hurtigskak, så faldt afgørefsen i de
sidste minutter. Der lavede jeg deh næstsidste fejl. ..
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3 gange hurtigsnak om
tremandsholdhurtigskak !
Sæsonen for holdhurtigskak varsles af Valby Skakklubs Open,
der de sidste par år er sponsoreret af Maten Bar. Turneringen er
veltilrettelagt og afholdes i sympatiske omgivelser på Valby
Medborgerhus. Selve turneringen er en 8 runders sejtrækker. I år
var Vanløse repræsenteret af Den Lange, Den lille, Den Lyssky
som var Gemzedrengens udlægning af Erik J., Hamselv og Hans
H. Og der blev spillet en masse dejlig skak. Selvom vi lagde ud
med tre O'er mod holdet Larsen, hvor selvsamme Knud er dynamisk
ankermand, holdt vi fanen højt og tog en 2. plads i vores gruppe.
Erik J vandt flere flotte partier bl.a. mod Finn Bonnez. En selv
var stort set urørlig, selvom jeg var indblandet i flere højdramatiske
episoder med defekte Gardeure og rørte brikker.
Gemzøevits haltede inspireret i vores fodspor. En herlig dag
afsluttedes med et overdådigt traktement i den muntre kantine og
eneste minus måtte være : Hvor var alle de andre Vanløse

spillere?
Næste seance var KS's Hurtigholdskak. Den stærkt tilrøgede
kælderklamme klub havde begået genistregen at flytte til herligt
lyse lokaler på toppen af et kulturhus. Arrangementet var til UG,
men det var vores skak absolut ikke. Et "lyspunkt" var da
Gemzeklovnen og enselv misforstod længden af frokostpausen og
kom lallende et kvarter for sent. Erik dirrigerede med feltherremine
os hen til to ledige pladser. Han havde selv benyttet vores fravær til
at nedspille sin modstander. When the going gets tough .... så jeg
brugte ca. 3 minutters betænkningstid til at barbere min
modstanders brikker af brættet, før han lagde sin konge ned.
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Gemzelaps var opsat på spillopper og lod sin dronning fange på
næsten klassisk vis. Befriet for at skulle medregne denne brik i
sit arsenal, spillede han lystigt videre. Pludseligt var
modstanderens dronning forpustet fanget i et hjørne af
Gemzeklattens fyrrige springere og så var der udlignet. Det trak
tænderne ud på Gemzekrydsets modstandere og hele hans stilling
faldt sammen. 2 tårne, 1 officer og et par bønder under tilbyder
han så remis, hvilket Gemzeklumpen afslår - flytter en brik - slår på
uret - og modstanderens vinge falder med et øredøvende brag.
Nogle har måske bemærket nogle smånotitser i Skakbladet ang.
1.b4 og Sune Berg Hansen. Det er såmænd undertegnede der
tillader sig at korrekse GM'eren. Nå ... men i allersidste runde
spiller jeg så med hvid (NATU RUGVIS) 1. b4 min modstander, der
var hidtil ubesejret, han trækker så det bizzare 1 ...c6 og så går det
a tempo 2.Lb2 Db6 3.a3 as (her mener Sune at hvid står som en
skildpadde uden skjold??) 4.c4 (!) axb 5.c5! Dxc5?? hovsa ...
skildpadden står tykt til gevinst. Min modstander tilkendegav at
han havde læst Sune Bergs 1. artikel og spillet efter Gm'erens
"råd" ... (og med hovedet under armen). Nu behøver sort jo ikke
tabe, men kan spille 5... Dc7 men så er stillingen lige. Inden
hjemturen demonstrerede Gemzegrisen, at han kunne detektere en
damecykelsaddel - blot ved at snuse til den ! Men hvor var de
andre Vanløsespillere? (Larsen var der!!)
For at færdiggøre trilogien må vi til Katrinedalskolen og K41's
turnering. Med Roland ved roret var det en lille men stærkt besat
turnering. Nu hed holdopstillingen Gunnar på 1. Hans/Franz delt på
2. og Gemzeynken på 3. (han havde ytret ønske om at komme
længere ned, men der var ikke nogen begynderrække) Erik J.
forstærkede et Roskilde hold og selvfølgelig var Larsen der.
Gunnar spillede som sædvanligt sine modstandere ud af brættet.
En enkelt svipser blev det til. Men om det var stillingens
problematik eller Knuds knirkende sko skal forblive usagt. Franz
fik ved tilfældighedernes spil de lette kampe på 2. brættet , mens
undertegnede mødte 3 med 2000+ rating og så Gentleman Erik.

9

Gemzelammet spillede pauvert på 3. brættet. Mine 2 kampe mod
2000+ modstandere blev jeg tværet ud Ueg spillede sort) - jeg
mødte Erik med hvid og min supersolide 1. b4 åbning satte Erik på
en hård prøve - men for første gang i lang tid brugte jeg for meget
tid til at hitte det vindende træk og min vinge faldt i en tykt vundet
stilling. I sidste runde var det så Knuds kaffeklub der stod på prøve
og igen 1.b4! Bjørn var hurtigt færdig og tog hjem - Og der sad jeg
så over for Flemming Sørensen, der brugte oceaner af tid på at
gennemtænke afbytningsvarianten. Han tillod at stillingen blev
mere kompliceret og i ekstrem tidnød gik han mat i en
cowboyskakfælde jeg havde sat op. Det bliver sandsynligvis min
eneste gevinst mod ham i de næste 1.000.000 partier, men det
varmede da at dukke en 2000+ spiller og redde en enkelt pind på
dagen. Vi sluttede på en delt 2. plads i vores gruppe, men med
dårligere korrektion. Gunnar tog topscorepræmien på 1. brættet !

Men hvor var alle de andre Vanløsespillere ?
Hans Nissen

Forslag fra bestyrelsen
Bestyrelsen fremsætter til generalforsamlingen forslag om

kontingent forhøjelse jvf. forhøjelsen, der blev vedtaget på Påskens
delegeretmøde. Nærmere information kan læses på vores nye tavle
i klublokalet eller på DSU's hjemmeside www.dsu.dk..
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Fribonden forsøger fra tid til anden at belyse tingene fra flere
vinkler. I sidste nummer af Fribonden bragte vi turneringslederens
oplevelse af en turnering. Denne gang går vi om på den anden side
af pølseboden, og ser, om det faldt i kokkens smag
!

JUNIOR GRAND PRIX
Som en del af bestyrelsens beslutning om at hæve aktivitetsniveauet i klubben afholdt vi en afdeling af KSU Junior Grand Prix
lørdag den 10. april. Selvom informationsstrøm men havde ladet
noget tilbage at ønske blev det alligevel en vellykket dag. Over 30
juniorer deltog i kampen om GP pointene.
Morten havde hænderne fulde med at styre børn og runder, mens
Bjørn G og undertegnede stod for kantinen, med velvillig
assistance fra Bjørn J.
Fra klubben deltog lidt skuffende kun Niklas og Matti. Næste gang
må sørge for at vores juniorer kommer med i et større antal. For
begge blev det dog en fin oplevelse - Matti vandt sin gruppe og
Niklas scorede fine points og "fik blod på tanden" efter flere
GP'ere. Dette var en fin måde at profilere klubben på og da
juniorleder Arild Rimestadt planlægger at hæve antallet af GP
afdelinger næste år, kan det give skakken en af de tiltrængte
saltvandsinsprøjtninger. Det virkede absolut som om at
ungdommen hygger sig fint på denne måde og Vanløse Skakklub
bør absolut afholde mindst en GP næste år ! I det hele taget kunne
det være at klubben skulle afholde et par endagsarrangementer
mere i løbet af året. F.eks en enkeltmandshurtigskak og en
holdhurtigskak. Dette giver klubben en fin omtale og gør den mere
synlig i skaklivet. Vores sommer EMT er jo meget velanset i andre
klubber!
Aktiviteter er vejen frem - så hvis lidt flere frivillige kunne afse en
dag eller to om året - var det ikke helt umuligt !
Hans Nissen
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PROGRAM
Onsdag

5/5

kl. 19.30

Vinterturnering, 7.runde

Onsdag

12/5

kl. 19.30

Udsatte VT-partier

Onsdag

19/5

kl. 20.00

LYNMESTERSKAB

Onsdag

26/5

kl. 20.00

GENERALFORSAMLING

Onsdag

2/6

kl. 19.45

Sommerskak

Deadline
Indlæg til næste m. afFribonden afleveres senest d. 2/6-1999.
Fribonden udgives af Vanløse Skakklub, som spiller hver onsdag kl. 19.30
i lokalerne i Menighedshuset Ålekistevej 156 ved Vanløse Kirke.
Formand

Morten Møller Hansen
Lerager 72
2605-Brøndby

43 45 45 49

Kasserer
Klubbens Giro

Ole Lergren

38 79 07 46
6 47 84 33

Lars Martin Pedersen
Toftegårds Alle 27, 4.tv.
2500 Valby
Ole Delfter
Bogholder Alle 76A, 3.th.
2720 Vanløse

36 46 34 99

I(
Redaktion

{ (

Klubbens tlf m.

38 79 11 95

38 74 41 07

