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Så er kontingentforhøjelsen fastlagt.
Det nye kontingent bliver på 60 kr pr.
måned for seniorer.
Kontingentet er uændret for alle andre.
Men husk at vinterturneringen er gratis
for aktive medlemmer.
Så ... jo mere du spiller,
jo mere får du for dine penge !

Årtusindefest !
Læs mere side 15 og 16

•.• .søo I ønage .sa"d en ~.

Så er det pø tide øt Jzomme
i •lal,l,en mudøg aften t

I mit forsøg på at "peppe" lidt op på
Fribonden, havde jeg fundet en font.
Ja, deres undertegnede måtte jo sande, der havde FIDE logoet. Denne font var
at det skal være skidt før det kan blive naturligvis ikke installeret på firma
godt. Efter at have brugt en del tid på at pc'eren. Derimod erstattede den med en
anden font, nemlig en avocado ! ... Her
sætte Fribonden op med et fornuftigt
kan
man undre sig over, hvilken lighed
layout, manglede der 1..,m nogle få
der
er
mellem FIDE logoet og en
artikler fra den tidl. redaktør. Glad kom
Fortsættes side 3
jeg hjem fra et udbytterigt møde med
samme og tænkte at jeg lige kunne nå at -------------føje nogle af de sidste ting ind inden det
Vanløse Skakklub :
var sengetid. Efter at have tændt
computeren kunne jeg konstatere at det
Formand:
elskede Windows styresystem nægtede
Morten Møller Hansen
at starte ... selv i fejlsikret tilstand. En
Lerager 22
nærmere undersøgelse viste at c:drevet
2605 Brøndby
indeholdt flere fejl end selv
43 4545 49
lægemiddelstyrelsen ville gå med til ...
kort sagt : dyret var dødt. Gode dyr var
Kasserer:
absolut rådne. Det lykkedes mig at
Ole Lergren
bjærge de mest nødvendige filer ud af
38 79 07 46
ruinen. Bevæbnet med disse misbrugte
jeg firmaets computer en sen
Klubtelefon_ i klubtiden :
nattestund, så med computer, papir og
saks blev Fribonden oktober 99 til.
38 79 4107
Problemet med computere er at der
findes et hav af skrifttyper kaldet :
Fribonderedaktion :
fonte. Hvis man skriver med en bestemt
skrifttype i et dokument på en computer
Hans Nissen
og overføre dette dokument til en
Grønnedammen 25
anden, hvor pågældende font ikke er
2605 Brøndby
installeret. .. ja, så erstatter den
36 75 79 36
computer med en font der "ligner".
hhnissen@post3.tele.dk

DEN SORTE AVOCADO

Fribonden udgives af Vanløse Skakklub.
Deadline til næste måneds nummer vil normalt være den 18.
Indlæg modtages 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 og Mac
format kan også modtages. Hånd- og maskinskrevne indlæg kan afleveres
i arbejdstiden hos:
Kajs Foto & Atelier, Ålekistevej 42.
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avocado ? Jeg lader det være op til de
ærede læsere ...
Og så en henstilling : År 2000 står for
døren. Det kan der ikke være mange,
der kan være uinformeret om.
December og specieltjanuarudgaven af
Fribonden vil være en reference for de
næste 1000 år. Så det ville være dejligt
at alle greb til kuglepenne, pc'ere og
skrivemaskiner og overlæssede
redaktøren med artikler. Historikere vil
uden tvivl konstant vende tilbage til
netop januar 2000 nummeret Så der
skulle gerne være masser af stof til de
kære væsner i de næste 1000 år.
.
Sæuernissen

Gråvejrs - EMT
Vore venner i Albertslund Skakklub har
fået den i og for sig udmærkede ide at
arrangere en 5 runders EMT i dagene .
26., 27. og 28. november,jf. Skakbladet
nr. 10.
Jeg har allerede meldt mig til at
forsvare klubbens farver, og for at det
ikke skal blive for pinligt og naturligvis
også for hyggens skyld kunne det da
være morsomt, om også andre fra
klubben havde lyst til at deltage.
Nu er det jo Albertslund, så turneringen
afvikles naturligvis et eller andet sted
på Lars Tyndskids Mark, der hvor
kragerne som bekendt spiser deres
madpakke, inden de vender om.

Så jeg har tænkt mig at sønderbombe
ozonlaget ved at transportere mig dertil
i mit automobil, så hvis også andre
måtte have lyst til at deltage og mangler
relevant Iransportmulighed, vil det
såmænd ikke være større ulejlighed for
mig at slå vejen forbi Vanløse og
______________ omegn.

Køjs Foto støtter
de alitlve f

Vanløse SJiøJiJilul,

Lad mig i givet fald høre herom - i
tilfælde af overvældende tilslutning
gælder først til mølle-princippet, jeg
råder trods alt ikke over en rutebil.
Jesper Holm

Og her fra redaktionen venter vi spændt
på historien om, hvordan det gik !
Red
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K-skak rating, Vanløse Skakklub
Født

Navn

Opdateret

Rating

020569
080446
161154
110147
180868
231155
080453
210650
050967
21.0451
281.066
041168
040764
050237

Eivind Einersen, Frederiksberg
Steen Schousboe, Vanløse
Benny Roland Petersen, Hørsholm
Knud Larsen, Vanløse
Morten Møller Hansen, Brøndby
Ole Delfter, Vanløse
John Thomasen, Vanl.øse
Leif Jensen, København NV
Jesper Asgaard, Vanløse
Eigil Pedersen
Keld Hjortskov, Vanløse
Hans Henrik Kabell Nissen, Vanløse
Henrik Pedersen, Vanløse
Bjørn Gemzøe, Vanløse

9908
9810
9910
9410
9903
9703
9710
9903
9908
91
9906
9908
941.2
9910

2143
2064
2060
2036
2024
1944
1727
1722
l.717
1685
l.601
1505
l.345
1273

Tidligere vs•ere
210243
110372
150968

Gunnar West Hansen, Vanløse, Livsvarig karantæne
Asger Levinsen, København S
9708
Karl E. Jørgensen, Vanløse
9404

1601
1515

Formand Morten har venligst klippe/klistret denne opdaterede K-skak ratingliste.
Umiddelbart mangler Søren. Nikolaj O'hayv har ikke på tidspunktet afsluttet en
gruppe og derfor mangler han også på listen.
Men konklusionen må være: at med 16 registrerede k-skak spillere burde vi
kunne stille med minimum 3 hold i år 2000. Kontakt venligst Hans Nissen eller
Morten Møller, hvis det klør i K-skak fingeren. Sidste frist for tilmeldning af
hold er 10. december. Så meld dig allerede til nu. Alle kan deltage. Der skal være
4 til hvert hold.

(

)
Det 1,ffign din sJcøJcfndsfgt !
og det kunne du jo ærligt talt godt bruge I
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Sommerhedeslag
I år svarede Vanløses sommerturn ering til sit navn. Knud og jeg deltog i
mesterklassen, men med yderst begrænset succes. Vi sluttede nederst i tabellen,
men mens Knud i det mindste fik en fin sejr i sidste runde var min egen turn ering
helt uden lyspunk ter. I første runde vandt jeg på grund af min modstanders
overdrevne optimi sme, og så var det slut for mit vedkommende. I anden runde
tabte jeg helt unødvendigt en guns tig stilling, i tredje lavede jeg en grov
åbningsfejl som kostede partiet ca. 70 træk senere. og i fjerde runde skete så
følgende:
Hvid: Steen S. Sort: Jens Erik Hald, Roskilde

1.e4 c5 2.Sc3 Sc6 3.f4 d6 4.Lb5 g6 5.Sf3 Ld7 6.Lxc6 Lxc6 7.0-0 Lg7
8.d3 e6 9.Le3 Sge7 I0.Del 0-0 11.Dh4
Alt samm en rutinetræk. Jeg havde brugt 16 minutter, min modstander ca. tre
kvarter, Det kører bare! Nu spiller sort et rigtig dårligt træk, hvorefter den hvide
fordel er til at tage og føle på:
11.,-,ScS? 12.Dh3 De713.Tael b514.f5 b415.Sd1 Sb6
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Nu skal hvid bare spille 16.Sg5 h6
17 .fx~6, så giver s~rt op. ~en i denne
turnenng var det mig umuligt at
mobilisere nogen form for.
koncentra~on_. og ?etkanJ~g ikke give
nogen forklanng pa. Jeg spillede
16.~h6??_ o~ fik g~ k~ vist senere .
gevm~tstil ling, men i tidnøden ~m~d Jeg
en spnnger overbord og tabte pa tid. En
total fiasko.
.
.
.
I 6. ?g 7. runde sp~llede Jeg to h~ ge
remis'er, og turnenngenkostede mig
~fter si?ende 47 ratingpoints, hvilket
Jeg er ligeglad med.

Men den manglende koncentrationsevne foruroliger mig ci)·bt.
I de andre klasser gik det bedre for Vanløse, og Gemsebjørnen havde en rigtig
god turn ering, men det skriver han sikkert selv om. I mesterklassen var den
eneste opmuntring at Knud trods sin svaghedsperiode bevarede titlen ved sin
gevinst i sidste runde.

Steen S.
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Klubmesteren spiller
simultan.
Efter en utrolig lang og sej match mod
Morten lykkedes det Eivind at hjemføre
mesterskabet. Som indledning til
simultanopvisningen præsenterede
Eivind det afgørende kortparti,hvor han
havde hvid. Eivind tilspillede sig en
klar gevinsstilling, men i den
tilstundende tidnød kom Morten med
igen.
Desværre for Morten overså han i den
hektiske afslutningsfase et vindende
træk, hvor en springergaffel kunne give
ham sejren. Eivind trak dog det længste
strå og sådan som jeg opfatter det sidste
parti var det nok fortjent.

vidt og bredt om hvor dejligt han havde
spillet og tvunget klubmesteren til at
tage remis.
Schousboe og Niclas måtte trække
sig tilbage med æren i behold, men
uden points. Niels Locher uden point
ligeledes Johnny. Windeleffhold længst
ud, havde gode chancer, men der er jo
forskel ind imellem. Ole Lergren havde
kludret fælt i det, han rystede
opgivende med sit kloge hovede, men
på vidunderligvis tvang han alligevel
Eivind til at tage remis. Bjørn G. fulgte
nogenlunde med til 3. træk, og måtte
opgive. Det gjorde Kjeld H. også.
Den gæve Steen Bauers havde Eigil i
store vanskeligheder, han stønnede og
rev sig i håret, idet Steen vist stod til
gevinst. Men af lutter overstrømmende
godhed, gik Bauers med til remis!
En god, underholdende aften med
klubmesteren.
Og mange tak !
Gemzoe

På næste side bringer vi for første gang
i skakhistorien et simultandiagram, der
i enkel grafisk form beskriver seancens
Eivind i sejrshumen
forløb. Grafikken er venligst udlånt af
Selve simultanmatchens forløb skal jeg
overstående artikels forfatter. her redegøre for. Der var mødt elleve
sejrssikre modstandere op. Hans Nissen
Red.
satte sig med største selvfølgelighed på
bræt et, hvor han troede at han skulle
have hvid. Men en retfærdig
lodtrækning forhindrede hans
amatøragtige b4. Han måtte spille sort!
Hansemand så meget knyttet ud, men
måtte som een af de første grædende
forlade arenaen med et nul. Derimod
var vor kære ven Knud Erik aldeles
glad i hele sit runde ansigt. Stolt
spankulerede han rundt og berettede
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Klubmestersimultandiagram !
Hans H. Nissen

Steen Schousboe Niclas Johansen
KnudErik
Helleshøj

I

l
Niels
Locher

I

Johnny
Smith

Jens
Windeleff

I

Ole
Lergren

l

--f--.f::-Steen Bauers

_I

11: -1
Keld Hjortskov

Bjørn Gemzøe
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DM for hold 1999
K-skak a la carte (2)
Efter appetitvækkeren sidst fortsætter vi her med hovedretten: Jeg har igen hvid,
og sort er Flemming Storgaard, Ikast. Han var desværre den eneste af mine
modspillere som ville spille via e-mail, noget jeg ellers absolut kan anbefale.
Man sparer portoen. for slet ikke at nævne alle de irriterende problemer med
langsommelig postgang og bortkomne kort(!). Flemming og jeg begyndte hurtigt
at udveksle bemærkninger sammen med trækkene, og vi fik et hyggeligt parti.
Flemming er medkommentator på dette parti. Hans kommentarer er sat i skarpe
klammer:[]
1.SfJ d5 2.c4 c6 3.b3 Sf6 4.g3 e6 5.Lg2 Le7 6.0-0 0-0 7.d3 [Ja,. vores
hold fra Ikast er ikke så stærkt som de andre hold. Vi kæmper for at få de
nødvendige 40%, der sikrer endnu et år i 1. division. Så for hvert point vi kan
skrabe sammen er vi da bare glade! Derfor prøvede jeg med sort at spille solidt
og sikkert. Steen er jo en bedre skakspiller end mig selv, så jeg vidste jeg stod til
bank. Alt er dog muligt i skak, så jeg havde en lille chance, men om min taktik
var rigtig eller forkert kan diskuteres.]
7.,-,Sbd 7 8.Lb2 b6 Nu kan hvid med 9.d4 gå ind i en lidet ambitiøs afart af
Katalansk, men jeg havde lyst til at spille noget andet. 9.Sbd2 Lb7 I0.e4
Sammenlignet med flere kendte partier har hvid nu vundet ikke mindre end to
tempi. Et fordi sort må bruge to træk på c5, og et fordi hvid spiller e4 i et træk.
Keld Hjortskov, som har en database, fandt partiet Chasin - Estrin, Moskva 1975:
10.,-,dxe4 11.dxe4 Sc5 12.e5 Sg4 13.Sel Sh6 14.Dc2 Dd7 15.Se4 Tad8 16.Sf6+
gxf6 17 .exf6 Ld6, og hvid vandt i 44 træk. Alligevel er der ingen grund til panik.
Sort kan forsvare sig bedre. som Flemming gør i dette parti.
10.,-,dxc4 I1.dxc4 Oc7 12.e5 Nøgletrækket, og vel også det eneste der
giver den hvide opstilling mening. Trækket indsnævrer den sorte stilling, og
feltet e4 er som skabt til en hvid springer. 12.,-,Sg4 13.Oe2 Tad8 14.h3 [Det
havde jeg set i et parti som endte remis. Kan dog ikke huske partiet.] 14.,-,ShS
15.Se4 Sc5(!) Det ville han ikke kunne spille hvis bonden allerede stod på c5!
Naturligvis kiggede jeg ivrigt på diverse ofre på f6, men de trænger ikke
igennem. I stedet må hvid stille sig tilfreds med at have en springer på e4 mod
en sort deplaceret krikke på h6. Det vil sige at de sorte officerer som kan true
feltet e4 skal byttes af. Da hvid i partiet kun vinder på et enkelt tempo er det
nærliggende at kigge efter forbedringer af det hvide spil. for hvid står vel bedst?
Men jeg har ikke kunnet finde nogen anden plan end den jeg spiller. 16.Sxc5
Lxc5 17.g4 [Ups, det havde jeg faktisk ikke set. Sort har store problemer med at
få den sorte krikke med i spil. Det viser sig også mere klart senere.] 17 ,-,Kh8(?)
Dette kan ikke være det rigtige. Er sort ved at miste tråden? [Ja, jeg prøvede at
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gøre plads til springeren på g8 og videre til e7.]
18.SgS Le7 19.Se4
Jeg var naturligvis stadig på udkig efter
angrebsmuligheder, men sorts rolige og solide spil gør en ende på alle illusioner.
Igen må hvid koncentrere sig om at beholde superspringeren, og så håbe på
at forskellen mellem den sorte og den hvide springer vil blive mere
fremtrædende i takt med at de øvrige officerer bliver byttet af. [Her var jeg stadig
tilfreds.] 20.Sc3 Lxg2 21.Kxg2 Td7 22.Se4 Tfd8 23.Tadl Sg8 På vej mod
en fremtid? Mine næste træk forhindrer et evt. f6. 24.Txd7 Txd7 25.Te1 [Kom
bag på mig;jeg regnede l'UD. med Tdl.] 25.,-,ShG?! Nok en erkendelse af at
sorts 17.træk var en fejl. Men nu kan hvid få byttet det sidste sæt tårne, hvorved
sorts muligheder for modspil i d-linjen bliver stærkt reducerede. Profylakse, men
også et led i den overordnede plan om at gøre forskellen mellem de to heste så
mærkbar som mulig. Og så skal vi ikke glemme at afbytningen af tårnene fra nu
af gør den sorte baglinje svag, et vigtigt tema, som man vil se.[Min sorte løber
står i vejen for min springer, derjo skulle have været til e7. Så derfor tilbage igen
til h6 for at prøve at få kongen med i spil. Men sort står trykket]
26.Td1 Txd1 27.Dxd1 Kg8 Aha! Sådan skulle det være spillet...28.Df3!
Diagonalen er vigtigere end d-linjen, og hvid trykker stadig i f-linjen. Sort har
stadig ingen bondesvækkelser, men baglinjen er nu et problem, for slet ikke at
tale om den bovlamme springer. Men den hvide løber laver jo heller ikke meget,
og jeg brugte her en del tid på at finde den følgende plan. Den ser lidt løs ud,
men ideen er vist god nok. Der skal spilles på d-fløjen, hvor det er lettere for hvid
end for sort at få officererne til at arbejde. 28., -, Kf8 Dette træk blev ledsaget af
et remistilbud, men jeg skrev tilbage at hvis hvid stod bedst måtte der vel være en
vej frem. Den følger her i form af et springerudfald som har til formål at få sort
til at spille a6, og dermed endelig skaffe sig en svækkelse på halsen. Anderledes
udtrykt kan man sige at hvid må se i øjnene at det nu ikke længere er
tilstrækkeligt at stille sig pænt op. en cadeau til sorts omhyggelige forsvar. [Jeg
regnede ikke med at Steen ville tage imod, men det kunne jo være at han ville
begynde at presse for hårdt for at vinde, et lille fif der kan bruges når man står
skidt!]
·
29.Sd6 [Men nej, Steen hamrede springeren ned på d6 og ville ikke tage imod
mit remistilbud. Jeg forstår ham godt, for springeren kan ikke slås.] Nemlig på
grund af den svage sorte baglinje. Men efter sorts næste træk truer slag, og står
hestenvirkelig såfantastiskpåa7? 29.,-,Dd8 30.Sb5 a6 31.Sa7 Lg5
[Desperation.] Også sort forsøger at blæse liv i sine lette officerer. Mit næ
ste træk er absolut nødvendigt. Eilers spiller sort bare g6 og står faktisk bedst,
fordi den hvide springer er kommet på afveje. På straks 31.,-,g6 havde jeg
planlagt Lcl, for at følge op med Le3 og b4.
32.b4(!) Ødelægger både den hvide og den sorte bondestilling på d-fløjen,
men da hvid i øjeblikket har en officer mere at spille med er det værst for sort.
32.,-,cxb4 33.Sc6 Dc8 [Eneste træk.] Dette træk havde jeg ikke ofretmegen
opmærksomhed, men det er sikkert ikke ringere end alternativerne. Jeg havde
selvfølgelig håbet at kunne invadere den sorte stilling med dronningen via b7
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es

eller c6, men jeg så ingen muligheder for at få det til at klappe. Derimod er
fortsat mobilisering simpelt og godt. Hvid har jo to fritræk før Sh6 kommer med
i spil. I øvrigt følger partiet fra nu afmin hovedvariant, somjeg selv synes er
smuk fordi hvid vinder med den mindst tænkelige margin, igen en følge af sorts
gode spil.
34.Ld4 Sg8 35.Lxb6 Se7 36.Sxb4 Ld2 37.a3 Lxb4{?) Det var denne
fortsættelse jeg håbede på, og det serjo naturligt ud at genoprette den materielle
ligevægt på denne måde. Sådan som bønderne er stillet op er den sorte springer
bestemt ikke dårligere end hvids løber. Men også efter andre træk, fx 37.,-,Lcl
(med truslen 38.,-,Lxa3 39.Dxa3,Db7+ fulgt afDxb6) 38.c5 Lb2 39.c6?!,Lxe5
40.Dd3 har hvid gode muligheder. [Ja, jeg troede jo jeg havde en remis her, men
a b c d e f g h
det var der ikke, forjeg havde overset
E
hvids
simple 41.f4!] 38.axb4 Dxc4
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Efter min smag en meget smuk stilling i
al sin enkelhed. Er det ikke herligt at se
hvordan alle de hvide brikker ~iller
sammen? Selv a-bonden blev JO
forfremmet, og kan nu dels dække
l~beren, dels holde den sorte a-bon~e
pa plads. Løberen dækker b~nden pa
b4, afskærer den sorte dronmng fra at
ko~e hjem, og bID:der den ulyksalige
spnnger. Selv dronningen er langt mere
aktiv end sin sorte kollega, truer på a8

og forhindrer en åbning af f-linjen.
Da hvid truer en dræberskak på a8 har sortikke mange muligheder. Udover det
spillede er der kun 39.,-,Db5 40.Da8+ Ke8 41.Dxa6 med truslen Dd6 fulgt af
generalafbytning. Det kan sort ikke kan gøre noget ved. På fx 41.,-, Kg8 for at
komme ud afbindingen spiller hvid blot 42.Lxe7 Dxe7 43.Dc8+.
39.,-,Dd5 40.Dxd5 exd5 Jeg må indrømme at da jeg første gang så denne
stilling (det var indenjeg spillede mit 34. træk), troede jeg at den var remis, og
jeg gav mig derfor til at undersøge andre muligheder for hvid. Jeg kunne ikke
finde noget overbevisende, så jeg vendte tilbage til hovedvarianten, og dermed
diagramstillingen. Det erjo yderst simpelt! Man skal bare trække en bonde først,
og ikke kongen: 41.f4(I) [Slut!] Absolut nødvendigt, for.ellers spiller sort g5.
41.,-,KeS 42.Lxe7 Kxe7 43.fS

Igen nødvendigt, for ellers spiller sort Ke6. og hvid får ikke den garderede
fribonde som det hele handler om. De smukt placerede hvide officerer fra
diagramstillingen er blevet byttet af, men i stedet har vi få et et bondeslutspil
hvor begge parter har en fribonde. Den afgørende forskel er at den hvide fribonde
er garderet, mens den sorte er isoleret. Det er faktisk nok! Hvis sortundlader at
spille f6 stiller hvid sin konge på d4, og sort må dække med Kc6, hvorpå hvid
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spiller g5 og f6 med gevinst. Sort har. - bortset fra trækomstillin ger - ikke andet
end det han spiller i partiet [Ja.. jeg ville egentlig opgive her. Mine egne
holdkamm erater havde hånet mig nok nu. Vi mødes en gang imellem for at se
stillingerne i vores Ksskakpartier. Her hånes de tabte partier og dårlige stillinger.
Vi har haft det samm e hold i 7-8 år nu. så vi driller hinanden en hel del. Det var
måske lidt usportsligt at fortsætte, men Steen og jeg skrev godt samm en, så det
var lidt af en skam at stoppe nu.]
43.,-,f6 44.e6 g6 45.Kf3 Kd6 46.Ke3 gxf5 47.gxfS Kc6 48.Kd4 Kd6
49.h4 h5 50. Kc3 Sort opgav. Hvid spiller kongen til a4 eller a5. Hvis den sorte
konge står på d6 vinder hvid både med b5 og med slag på a6; står den sorte
konge andre steder vinder hvid med Kxa6. På grund af den fremskudte hvide ebonde kan den sorte konge ikke betræde b-linjen, og hvis han spiller cl-bonden
frem går den hvide konge blot baglæns og erobrer bonden. Et stilrent parti som
jeg er meget tilfr eds med.[Godt spillet af hvid. I sikker stil blev jeg presset
tilbage på brættet og til sidst udspillet. Tak for lektionen. Jeg håber dog jeg
møder Steen igen. Jeg har noget jeg skal have hævnet! (Hvis jeg kan.]

Steen S. [Og Flemming S.J

Tidc,n går
nu hurtigere • ••

...

Bvismøn er
i Jilul,1,en
ønsdøe aften I
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FICANYT.
Først vil jeg gerne takke for de mange positive reaktioner, jeg har fået på
skakkens nye forbund : FICA. Som alle jo kan gætte har det jo været en turbulent
tid, når man sådan skulle starte et nyt verdensforbund.
Enkelte fejl skal rettes. I den forgående artikel omtaltes det ene afhr.
Kasparovs forbund som WCA. Det hedder rettelig WCC. Flere forslag går på at
udtale FICA med blødt C (FISA) med trykket på a'et. Hvor meget jeg end kan
bifalde dette udefra dets åbenlyse dansk/ironiske islæt, bliver det dog svært at
forklare internationalt. Måske lige med undtagelse af Norge. Og vil vi danskere
til at spille Sjess i stedet for Chess ? ... Næppe.
Og så til den voksende skare af verdensmestre i skak. Flere har gjort mig
opmærksom på at der var alvorlige mangler i listen over verdensmestre. Jeg
havde jo helt glemt både Robert (Bobby) Fisher, der efter eget udsagn ikke har
har afgivet sin FIDE-VM titel. I mellemtiden har vi jo fået en(dnu) ny FIDE-VM
i Khali:finan, der sikrede sig titlen ved at knockoute sin modstandere.
Kvinderne har jo også deres skærmydsler. Zsuza Polgar påberåber sig
stadigvæk titlen som VM og vil lægge retssag an mod FIDE, der jo lod Xin Jun
overtage titlen efter en semifinalesejr ! Den eneste reelle ny-VM må næsten være
K-Skak VM Oim.
Og skal vi så lige tage en VM afrunding.:
Hans Nissen
FICA-VM
Kasparov
PCA-VM
Kasparov
WCC-VM
Karpov
FIDE-VM
Fisher
FIDE-VM
Khalifman
FIDE-VM
Z.Polgar womenFIDE-VM
Xin-Jun womenFIDE-VM
Oim
ICCF-VM
Og så glæder vi os jo alle til den endnu en gang udsatte match mellem Kasparov
og Anand, der, hvis Anand skulle trække det længste strå, indføjer endnu en
"VM" på listen .... And still counting.
VM'Nissen
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K-skak er klovneskak.
K-skak 2.div. 4.bræt 1999.
Af flere årsager finder jeg det nødvendigt at offentliggøre et af de K-skak
partier jeg spillede i 2.div. på 4 bræt. Modstanderen hed Lars Olsen, var fra
Præstø og han havde hvid.
Mit indslag skal forstås som et eksempel på, hvordan man ikke bør spille Kskak.
Af en eller anden grun d, havde jeg den opfattelse, at jeg skulle svare
modstan deren den samme dag. Det er vist termneligt dumt
Desuden kom jeg, kludrehoved som jeg er, til at skrive forkerte træk på
brevkortet nogle gange. Det betød 10 dages "ekstra" forbrug.
Et andet parti måtte jeg opgive, fordi min kontrolopstilling på brættet var
forkert, så der røg et tårn.
Det lykkedes mig at tabe samtlige 4 partier i denne turnering, og det må jeg
beklage overfor mine holdkammerater.
Det var dog første, men ikke sidste gang jeg spillede K-skak. Så hvis man tør
bruge mig, stiller jeg gerne op!
Gemzee "efterlønner"
Olsen (Præstø),L - Gemzøe (Vanløse),B [C50]
K-Skak, 1999
1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lc4 Le7 4.d4 exd4 5.Sxd4 d6 6.0-0 Sf6 7.Sc3 Se5
8.Lb3 c5 9.Sf3 Lg410.Lf4 Sxf3+ 11.gxf3 Lh312.La4+ Kf813.Te1 g6
14.Lxd6 Kg715.e5 Sh516.Se4 c417.Dd5 Lxd618.exd6
a b C d e f g h
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DEFEST

Årtusindfest i Vanløse Skakklub
Dette århundrede lakker mod enden åg selv årtusindet synger på sidste vers.
Landet over arrangeres stribevis af begivenheder for at markere dette, og vi i
Vanløse Skakklub vil ikke holde os tilbage for at benytte lejligheden til at mødes
under festlige rammer.
Derfor indbydes du sammen med alle nuværende og tidligere medlemmer af
klubben til en fest

Lørdag d. 20/11-1999 kl. 15-23 i klubbens lokaler på
Ålekistevej 156
hvor der således bliver lejlighed til at træffe kendte og ukendte ansigter. Blandt
klubbens nuværende medlemmer finder vi bl.a. de to karismatiske personer
Børge Gyldholm og Axel Barkhuns, som har været medlemmer siden
henholdsvis 1941 og 1946, og begge vil være til stede på dagen.
Programmet ser således ud (med forbehold for diverse festlige ændringer):
15:00-16:00
16:00-17 :30
17 :30-18:00
18:00-20:00
20:30-22:00
22:00-23:00?

Velkomst og møde med gamle skakkammerater
(øl, vand og vin kan købes til rimelige priser hele
aftenen)
Skaldigt fællesarrangement hvor demo-brættet tages i
brug
(fine præmier... )
Opstilling, hvor husfotografen tager et fællesbillede
(foto kan bestilles)
Festmiddag med 3 retter og indlagte festtaler m.m.
Kaffebord med cognac, likør og/eller portvin
Dyst på skakviden (holdkamp)
(fine præmier... )
Afsluttende hyggestunder

For bl.a. at undgå stor(op)vask i de sene nattetimer bedes gæsterne selv
medbringe eget bestik, tallerken og kop/glas. Der vil dog blive indkøbt
engangsservice til brug for de glemsomme ...
Prisen for dette helt unikke arrangement er ganske enkelt 50,- kr., der betales til
kassereren ved ankomsten, og han vil velvilligt tage imod kontingent fra
medlemmerne ved samme lejlighed!
Der er sendt invitationer ud 3/111999. Hvis du ikke modtager en, så kontakt
formand Morten Møller Hansen, Lerager 22, 2605 Brøndby. Tlf 43 45 45 49.
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PRO"GRAM
(Aktivitetskalender)
3/11

6. rundevinterturneringen

8-12/11

1. runde holdturneringen

17/11

Udsatte partier+ festforberedelser

20/11

Årtusindfest

22-26/11

2. runde holdturneringen

1/12

7. runde vinterturneringen

8/12

Udsatte partier

13-17/12

3. runde holdturneringen

22/12

Juleafslutning
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~

~ID~

GENS UNA SUMUS

"Det bedste sted at tilbringe onsdag aften"

Menighedshuset vNanløse Kirke
Ålekistevej 156
2720 Vanløse
Telefon i klubtiden: 38 74 41 07
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