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REDAKTØRROKADE

De gamle redaktører har pga stress
og jag i hverdagen valgt, at holde en
pause fra Fribondegerningen. Herfra
skal lyde en tak for et godt udført
job.
Deres undertegnede har som ny i

den stadigvæk varme stol valgt, at
droppe klippeklister metoden til
fordel for den nemmere elektroniske
variant. Jeg tillader mig også at
ændre lidt i opsætning mm. Ris & ros
i den forbindelse er meget
velkommen. Nuvel - med erfaring fra
at lave et klubblad i en helt anden
forbindelse ved jeg udemærket godt,
hvor meget tid dette kan stjæle.
Netop månederne fra nu og til jul er
mine travleste - så travle at jeg ikke
engang spiller nærskak ! Så specielt i
disse måneder vil Fribondens
tykkelse stærkt afhænge af de ærede
medlemmers indlæg.
Der har været mumlen i krogene

omkring den senere tids noget
ustabile leverance af Fribønder. Jeg
har som et optimistiskmål sat mig i
hovedet at Fribonden skal udkomme
mindst 8 gange om året. Dvs en gang
om måneden i "højsæsonen". Men
igen ... hvis I ikke fodre mig med
artikler og indlæg, får I et omslag

med reklamer i !li
Alle der allerede nu sidder og

brænder inde med analyser og andet
godt, kan andetsteds på denne side
finde de nødvendige oplysninger om,
hvordan godbidderne kommer i
Fribonden.

Sætternissen

Vanløse Skakklub :

Formand:
Morten Møller Hansen

Lerager 72
2605 Brøndby
43 45 45 49

Kasserer:
Ole Lergren
38 79 07 46

Klubtelefon i klubtiden :

38 79 41 07

Fribonderedaktion :

Hans Nissen
Grønnedammen 25

2605 Brøndby
36 75 79 36

hhnissen@post3.tele.dk

Fribonden udgives af Vanløse Skakklub.
Deadline til næste måneds nummer vil normalt være den 18.

Indlægmodtages gerne elektronisk i Word/ ChessBase / PGN eller simple
* .txt filer (disse kan laves af alle tekst editors) - * .txt filer fra Mac er

heller ikke et problem. Man kan sende dem pr. email eller sneglepost til
overstående adresse. Disketter eller CD-rom i både Win/Dos ogMac

format kan også modtages. Hånd- og maskinskrevne indlæg kan afleveres
i arbejdstiden hos:

Kajs Foto & Atelier, Ålekistevej 42.
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FRA BESTYRELSEN :

Det er besluttet, at bestyrelsen vil
indstille skønhedspræmier for indlæg i
Fribonden. Det kunne være bedste
kombination, kongeangreb, slutspil og
plan. Eller måske være sjoveste
anekdote, bedste analyse ...
mulighederne ermange. Erman den .i

eneste, der har beskrevet et f.eks. et
slutspil vinderman ikke automatisk.
Kun det gode vil blive udvalgt af
bestyrelsens strenge ekspertpanel.
Præmierne vil være flotte og uddeles i
forb. med næste GF !
Best.

Efter den noget omsuste
beslutning på GF varsler bestyrelsen
hermed kontingentstigning pr. 1/1
2000 ! Til gengæld vil VT
indskuddet bortfalde. Dette gælder
allerede for VT 99/00 afd. 1, der
startede 1. september. Dette gør at
medlemmer, der aktivt deltager i VT
rar mere ud af deres penge. De nye
kontingentbeløb bliver bragt i næste
nummer afFB.

se«

K-SKAK 2. DIVISION 1999

Det lykkedes at samle et 2. divisions
k-skak hold for 1999. Holdet består af:

Keld Hjortskov 1. bræt
Hans Nissen 2. bræt
Nikolaj Ohayv 3. bræt
Bjørn Gemzøe 4. bræt

Keld blev egentligt "kuppet" med, da
han indtil da havde haft en "jeg skal se
min modstander" attitude. Dette har
heldigvis ændret sig radikalt, og nu
deltager han også flittigt i k-skak emt.
Undertegnede var jo eneste med
"erfaring" inden for dette felt, så jeg
blev valgt til holdleder. Nikolaj klare
sig rimligt godt med nogle fornuftige
stillinger. Bjørn fik desværre en dårlig
start med nogle forbyttede træk/partier
og pludselig måtte han opgive dem alle.
Jeg håber, han er frisk til 2000 sæsonen.
Skulle nogle være interesseret, er de
velkomne til at kontakte undertegnede,
K-skak er ikke så svært og alle kan
være med!

Nissen
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om at nå 2000 ratingpoints inden år
2000 ! Der var 20 deltagere i gruppe 1.
Men hvorfor deltager så få gode
Vanløsespillere i vor EMT? Er det for
at mindske "krisen" i Vanløse Skakklub
? Gruppe 2 havde 22 deltagere.men
ingen fra Vanløse. Her vinder Thomas
Tolstrup (1769),Farwn med 6 af 7 og
uden tabsparti. Andenpladsen besættes
afLars Orio (1739) LVS med 5,5 pts.
mens 3.pladsen går til Lars
Rasmussen(l846) med 5 pts. Samme
Lars Rasmussen besætter flot

L.. ....;. andenpladsen i Vanløse Open efter
Gunnar West ! Vanløse var

Vanløse var repræsenteret afvor mest antalsmæssigt stærkt repræsenteret i
tumeringsaktive medlem.Knud Larsen gruppe 3. Ole Lergren(l500), Erling
(1903) og Steen Skousboe (2063), Madsen(l542), Jan Ingvardsen (1316),
begge i gruppe l.der havde Jan Adamski Henrik Riissgaard(l458) og Bjørn
som klar ratingfavorit med hele 2418 Gemzøe(1335). Aage Christenseh(1483
pts.! Den senere vinder John Arni ASO4 og Peter Kjær(l411) Roskilde
Nilsen havde 2307 og gik ubesejret delte førstepladsen med hver 5,5 pts.,
gennem turneringen. En stor
overraskelse var det at Finn Nøhr fra
Nørre Sundby (1895) kunne slå Jan
Adamski. Adamski har jo gennem de
sidste år sat sig tungt på I.pladsen i
Vanløse EMT. Knud og Steen var altså i
godt,skrabt selskab. Ingen af dem var
tilfredse med udbyttet Knud scorede
2,5 og Steen nøjedes med 2 pts. "Ingen
bryder sig om at tabe 4 partier i træk!"
Sagde Steen med mørk mine på den
mørke gang.på vej hjem. Både han og
Knud havde haft søvnproblemer.især i
starten af turneringen. Denne
kendsgerning havde til følge at Knud
efter ca 3 timers spil.satte officerer i
slag og tabte. Da han sidenhen havde
fået en god.lang søvn på 9 timer,
scorede han 2,5 pts. i de sidste 4 .
runder!' ! Steen havde et ratingtab på 47
pts.Knud nøjedes med -2 pts. Vor kære
Knud kan altså stadig få sin ambition .
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Aage iøvrigt uden nederlag.I sidste
runde var han foran med et helt
tårn.men Peter Kjær fik alligevel
fremtvunget en remis. Peter Kjær tabte
kun sin første match og det var til vor
gode ven Erling Madsen! Vanløseme
fik beskedne resultater. Og da Madsen
oplevede at tabe til en uartig dreng på
10 år.fik han taget sig sammen og
skærper nu formen ved at deltage i bå'cie
vinter og holdturnering!
Bedst placerede fra Vanløse blev "Den
Gamle Referent" på en delt 3-4 plads
med 5 pts.,men undertegnede var ·
sikkert havnet på førstepladsen hvis
Hans N.,Knud Erik og Franz havde
turde stille op. Den unge DaghNielsen
(1540) Tårnby var efter min opfattelse
den bedste af demjeg mødte,men
desværre mistede han chancen for en
topplacering med to nuller i sidste
runder. Jan Ingvardsen vendte hjem fra

Østen og ferien havde tappet ham for
kræfter.så han faldt i søvn ved
turneringsleder Ole Delfters bord. Den
indsats indbragte har ialt 1,5 pts. og han
var godt udhvilet efter denne

. behagelige rekreation ovenpå en hård
ferie. Der var også 22 deltagere i
gruppe 3. De fleste meget ædru at se til.
!øvrigt en stor tak til det sparsomme
"personale" og turneringslederen. "Den
Gamle Referent"

Bjørn Gemzøe. Efterlenner
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DM 1999
K-skak a la carte

Som sædvanlig deltager vi i 1. division, og som sædvanlig er det planen at
vinde DM. Det ender nok med at gå som sædvanlig...

Mine personlige ambitioner er som tidligere fortalt at score 75% ved
at vinde med hvid og remisere med sort. Det er endnu aldrig lykkedes; det
sker at jeg vinder med sort, men det sker også at jeg taber med hvid. Jeg vil
gerne vise de tre hvide partier fra årets turnering, og serverer dem her som
en middag: Forret, hovedret og dessert. Så må læseren selv afgøre hvilken
ret der er den mest delikate. Først en lille appetitvækker, hvor Knud er med
i køkkenet.

Hvid: SS, med Knud Larsen som sekundant
Sort: Jimmy Andersen, Aars

J.e4 e6 2.d4 d5 3.Sc3 Lb4 4.e5 c5 5.a3 Lxc3 6.bxc3 Dc7 7.Sf3 Se7 3.a4

Dette træk, og den dermed forbundne plan, er Knuds ide. Jeg syntes det så
godt ud! Sort har givet hvid en dobbeltbonde, men er svag på de sorte felter.
Jeg synes løberen laver mere på diagonalen a3-f8 end på cl-h6.

8.,-,Sbc6 9.La3 cxd4 J0.cxd4 Da5+!?

En meget enkel plan, som er lige ved at lykkes. Man skulle ellers tro at
slutspillet er meget dårligt for sort på grund af det betydelige hvide
udviklingsforspring.

ll.Dd2 Dxd2+ 12.Kxd2 Ld7 13.Ld3 Sa5 14.Thbl b6

Sort stræber naturligvis efter en blokade af d-fløjen, Kan det mon lade sig
gøre? ·

l5.La6/6 16.Kd3(!)

Eivinds træk. Kongen står mere aktivt her end på e2, men hvad med den
hvidfeltede løber? Sort beslutter sig til at bytte den af:

16.,-,Sec6 17.Ld6 Sb8 18.Lb5 a6



19.,-,Lxb5 20.axb5 Sc4 21.Lxb8
Txb8 22.bxa6 Kd7 23.ex/6

Sort skrev senere: "Jeg så
overhovedet ikke det flotte træk
19.Lc7 og dermed var jeg reelt
færdig". Det værste er ikke at han
taber en bonde, men at hans
blokade nu bryder helt sammen.

g hc d ea b

Sort foreslog her 19 .Lxd7 Sxd7, hvorefter han faktisk ville have opnået en
virksom blokade. Heldigvis har hvid et meget bedre træk, som vi havde
fundet flere uger inden stillingen opstod:

19.Lc7!

Her foreslog vi 23.,-,gxf6 24.Sd2,
hvorefter sort gav op. Hans bedste fortsættelse resulterer i et tårnsluspil med
to fede merbønder til hvid.

Steen S.
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Holdturneringen 1999/2000

Der er glædeligt nok flere der har meldt sig til holdturneringen i år, end der
umiddelbart er plads til på de 3 hold. Derfor har bestyrelsen i år valgt at
sammensætte holdene på denne måde i henhold til den officielle styrkeliste:

1. holdet:

1. Søren Boeck Petersen
2. Eivind Einersen

(H)3. Morten Møller Hansen
4. Benny Petersen
5. Steen Schousboe
6. Niels Edoo
7. Leif Jensen
8. Lars M. Pedersen

2.holdet:

1. Niels Rendlev
(H) 2. Keld Hjortskov

3. Finn G. Madsen
4. Erik Johansen
5. Erling Madsen
6. Niels Peter Nielsen
7. Ole Lergren
8. Knud Erik Helleshøj

3. holdet:

1. Bjøm Gemzøe
2. Sten Bauers
3. Jan Ingvardsen

(H) 4. Jesper Holm
5. Matti Nellemann
6. Sune Maribo
7. Bjøm Johansen
8. Per L. Rasmussen

Reserver iht. tilmeldingslisten:

KnudLarsen
Erik von Essen
Jesper Asgaard
StefanA. Hansen

Reserver iht. tilmeldingslisten:

Ole Delfter
Eigil Asanta
Nikolaj Ohayv
Jørgen Holst
Peder Rauns.ø

Reserver iht. tilmeldingslisten:

Henrik R. Pedersen
A. Barkhuus
Niels Locher

Det endelige turneringsskema med alle tilmeldte hold ventes udsendt fra KSU d.
24/10.

p.b.v. Morten
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Plac.
1
2
3
4-5
4-5
6-7
6-7
8-10
8-10
8-10
11
12-13
12-13
14-15
14-15
16-18
16-18
16-18

- Slutstilling -
Navn
Gunnar West Hansen
Lars Rasmussen
Niels Edoo
Napoleon Malekians
Keld Hjortskov
BjømGemzøe
Hans Nissen
Franz Henriksen
Knud Erik Helleshøj
Sten Bauers
Ole Lergren
Per Rasmussen
Niklas Johansen
Jesper Holm
Sune Maribo
Matti Nellemann
Niels Locher
Peder Raunsø

61/2
6
5
4
4
31/2
31/2
3
3
3
21/2
2
2
11/2
11/2
0
0
0

18. JensWindeleff
19. Jan Juul Nielsen
20. Eigil Asanta
21. Finn G. Madsen
22. Erik Johansen
23. Nikolaj O'hayv
24. Søren Juul Sørensen
25. Erling Madsen
26. Niels Peter Nielsen
27. Ole Lergren
28. Jørgen Holst
29. Jørgen Nielsen
30. Asbjørn Sæthre
31. Johnny Andersen
32. John Thomassen
33. Knud Erik Helleshøj
34. Peder Raunsø Jensen
35. Bjørn Gemzøe
36. Napoleon Malekians
37. Sten Bauers
38. Hans Henrik Nissen
39. Henrik R. Pedersen
40. Jan Ingvardsen
41. Jesper Holm
42. Axel Barkhuus
43. Børge Gyldholm
44. A. Clausen Frederiksen
45. Matti Nellemann
46. Sune Maribo
47. Bjørn Johansen
48. Niels Locher
49.KurtAndersen
50. Niels G. Carlsen
51. Poul Sørensen
52. Niklas Johansen
53. Per Lang Rasmussen
54. Louis Maribo
55. Dan Rune B. Christensen
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VANLØSE OPEN 1999
med adgangfor hjemmespillere

Styrkeliste Holdturneringen 99/00

1. Søren B. Petersen
2. Eivind Einersen
3. Morten Møller Hansen
4. Benny Petersen
5. Steen Schousboe
6. Niels Edoo
7. Leif Jensen
8. Ole Delfter
9. Knud Larsen
10. Erik von Essen
11. Lars M. Pedersen
12. Jesper Asgaard
13. Stefan Å. Hansen
14. Bendt Wiberg
15. Jørgen H. G. Hansen
16. Niels Møller Rendlev
17. Keld Hjortskov



Vanløse Skakdage
Skaklæns dag, som er DSU's landsdækkende forsøg på at udbrede skakken
blandt menigmand, falder uheldigt i forhold til VS1s generelle program mht.
EMT, VS Open og ikke mindst VT-starten. Sidste år valgte bestyrelsen, at
afholde Vanløse Skakdag på en alternativ dato, i formodning om, at det er
vigtigere, at en sådan er koordineret med VS's program end med DSU's.
Tilfældighederne gjorde det, at den valgte lørdag, faldt samtidigt med Vanløse
Kræmmermarked. Den "gamle" tradition med at spille i forhallen på Vanløse S
station var en begrænset succes. Folk ved en station har mere travlt med at lade

transportere end at hengive sig til skakkens zlæder,

Gunnar ifort sin berømte "Hvem står bedst ?Det gm· Gunnar West" T-shirt, tryllebinder
folk med sin skakindsigt.
Belært af dette tog Gemzøe og undertegnede intiativ til at flytte det hele til
kræmmermarkedet, hvor folk jo sædvanligvis har mere tid.
Et 3 dages projekt kræver opbakning, ikke mindst fra klubbens stærkeste
spillere, da dette jo skal være et træl-plaster og en god reklame for klubben.
Desværre var det ikke muligt at mobilisere vores sløve.skrantende topspillere.
Problemet blev løst ved at hyre!! Vanløses ubestridt stærkeste spiller : Ex VS'er
Gunnar West Hansen. Han blev købt til at spille simultan lørdag og søndag. Han
dukkede dog allerede op fredag og gav en "hånd" med i 50 kr. lynudfordringen
sammen med Gemzøe og undertegnede. Ingen afgav point eller 50'ere ved denne
lejlighed.
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Øve rst : Hvem mon spiller Sokols/cy
på bræt I?
Th : Gunnar i vanskeligheder
- men pointet blev reddet!

Fredag og lørdag
tilsmilede vejrguderne
projektet. Masser! af
mennesker flokkedes
ved brætterne. De
hastige klask på urene
under lynpartierne
tiltrak helt automatisk
folks opmærksomhed.
Gunnar gav fortsat
simultan lørdag og
søndag og spillede ca.
100 partier heraf afgav
han 6 tab og et par
remisser. 3 af tabene
blev dog påført afVS's
egne folk. Endnu en
gang demonstrede
Gunnar evnen til at
finde de vindende
resuorcer i selv meget
kritiske stillinger.
Søndagen blev

skæmmet af meget regn. Men alt i alt var det en super promovenng af både skak
og klub. Der er ingen tvivl om at der er stor interesse for skak blandt
"menigmand". Der skal bare
gøres opmærksom på den ! !
Men ærligt talt, det er sgu
skuffende med så lidt opbakning
fra klubmedlemmerne. Over
fredag.lørdag og.søndag skulle
der vel kunne afses et par timer
til at give en hånd med. Og hvis
ligefrem de højtratede turde stå
ved deres aldrende ratingtal, så
kunne klubben havde sparet på
finanse rne istedet for at skulle
købe "fremmed" ekspertise.
Skam Jer!

Hans Nissen



"Det bedste stedat tilbringe onsdagaften "
Menighedshuset v/Vanløse Kirke

Ålekistevej 156
2720 Vanløse

Telefon i klubtiden: 38 74 41 07
HTTP://MOVE.TONS

PROGRAM
(Aktivitetskalender)

6/10 Simultanmedklubmesteren

13/10 4. rundevinterturneringen

20/10 Udsatte partier

27/10 5. runde vinterturneringen

3/11 6. rundevinterturneringen

8-12/11 1. runde holdturneringen

17/11 Udsattepartier+ festforberedelser

20/11 Årtusindfest

22-26/11 2. runde holdturneringen

1/12 7. rundevinterturneringen

8/12 Udsatte partier

13-17/12 3. rundeholdturneringen

22/12 Juleafslutning


