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Mens vi venter på at gå i sort
Kun en total tonedøv kan have overhørt
melodien, der akkompagnere dette
årtusindes endeligt. Dystre spådomme
og gamle sagn er vakt til live. Lige fra
Nostradamus forudsigelser (eller andres
fortolkninger af samme) til
computerverdens masse-år2000-hysteri.
Om disse dommedagsprofeter får ret,
finder vi jo snart ud af. Et er sikkert,
hvis den ultimative computeren-går-død
teori er rigtig, så har jeg et større
problem, end at skulle låne min mors
gamle skrivemaskine for at sætte
januar-Fribonden. Hele den vestlige
verden vil med et, være sat tilbage til
middelalderniveau. Ikke mere om den
sag. Skakken har oplevet en kraftig
turbulens i bare de sidste 100 år, set i
forhold til vort elskede spils anselige
alder. Selvom debatten raser (det har
den vist altid gjort, siden første gang
man trak 1.b4) tvivlerjeg ikke på at
skakken også har en fremtid i
fremtiden. (han kan det med ord - ham
redaktøren hvar' ?) I kommende numre
af Fribonden, vil jeg prøve at give
nogle bud på dette. Nu sidder 78,9% af
skakklubbens medlemmer og skriver
artikler og indlæg til Fribonden og til
dem vil jeg oplyse, at jeg HELT har
droppet klippe/klister metoden. Folk,

der bruger skrivemaskine og kuglepen,

f'ar stadigvæk deres værker med i
Fribonden. Dem der sidder og klapre på
computertastature, kan fortsætte og de
behøver ikke engang tænke på
formattering og opsætning. Jeg skal
bare have en tekstfil, enten pr. email
eller på diskette. Det kan ikke være
nemmere. Hvis man gerne vil have
-------------Vanløse Skakklub :
Formand:
Morten Møller Hansen
Lerager 22
2605 Brøndby
43 45 45 49
Kasserer:
Ole Lergren
38 79 07 46

Klubt_e_lefon 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.
Indlæg modtages gerne elektronisk i Word/ ChessBase / PGN eller simple
* .t:xt filer (disse kan laves af alle tekst editors) - * .tx:t 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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diagram i sin artikel, angiver man bare
dette, så klare jeg det. Altså ingen
grund til at gå på hugst i k-skak
diagrammerne o.l. Jeg modtager også
gerne fotos, tegninger mm. Tilsidst vil
jeg ønske alle en god og varm jul, samt
et lykkebringende og ædueligt nytår.
Sætternissen

Årtusindfest aflyst !

•

Der er her mandag (efter et check med min postkasse) indkommet i alt 25
tilmeldinger til dette storslåede arrangement.
Tilmeldingerne fordeler sig på 14 aktive, 7 passive og 4 tidligere
medlemmer. Da klubben pt. har 56 medlemmer og der er udsendt indbydelser til
ca. 70 ex-medlemmer, så må resultatet siges at være noget pauvert, idet antallet
(25) svarer til hvad der dukker op på en almindelig klubaften ...
Mit succeskriterium var, at min. 40 og gerne mere end 60 dukkede op herunder helst en masse tidligere medlemmer. Gyldholm og Barkhuus skulle
desuden være en slags samlende guruer for aftenen, men Gy ldholm har måttet
melde afbud, da han skal indlægges umiddelbart inden d. 20/11.

DERFOR HAR JEG EFTER l\JODEN OVERVEJELSE OG I EGENSKAB
AF OPHAVS- OG FORMAND BESLUTTET AT AFLYSE FESTEN!
Om årsagen til de manglende tilmeldinger kan der kun gisnes. Måske var vi for
sent ude; måske har man ikke lyst med tanke på alle de kommende julefrokoster
eller også har man blot været ualmindeligt sløve til at melde sig ???
Blandt de "mange", der trods alt har meldt sig, har jeg modtaget skulderklap og
anerkendende ord for ideen, hvilket jeg i denne lidt ærgelige stund så må glæde
mig over. Helt tosset var ideen altså ikke... !
Jeg forestiller mig, at noget af krudtet i stedet holdes tørt til den
traditionelle juleafslutning, hvor holdningen til et fornyet forsøg på at
afholde en fest vil blive undersøgt.
MortenMH.
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Kasparov- Verden [B52]
Hvordan bliver man verdensmester i
skak ? Ja, man kan jo selvfølgelig bare
slå hele verdenen. Eiler den del af den
der har mulighed for at. komme på
'
Internettet. Det er hvad Kasparov har
gjort. Det lille softwareselskab
Microsoft havde på deres "Gamin g
Zone" ladet mesteren få hvid i et parti,
hvor alle havde mulighed for at stemme
på trækkene. Der var 24 timer pr. træk
pr "spiller". For at hjælpe verden på vej,
havde Microsoft fået GM Danny King
til dels at udsende nyhedsbreve med det
seneste træk, dels at komme med råd og
vejledning. Desuden var et
analysepanel samm ensat af
ungdomsstjemerne : Etienne Bacrot,
Fl?rin Felecan, Irina Krush, og
Elisabeth Påhtz. Der var på forhånd
megen diskussion omkring, hvorvidt
verden virkeligt spillede, eller lod sig
"trække" rundt af ekspertpanelets råd.
Ligeledes om det ikke bare skulle blive
etkedeligt "demokratisk" parti. Ingen af
disse påstande blev dog til virkelighed.
Det eneste man kunn e sige var, at
Kasparov havde en fordel i, at kunne
f~lge me~ i_verdens analyser. Dermed
ville der JO ikke komme, for ham,
rigtigt o':erraskende træk. Drami fik
man ogsa, da en påstand om at en eller
flere kunne stemme flere gange på
samm ~ træk cir~ulere~e. Dette bliver
do_g pa det kraftigste tilbagevist fra
Microsofts side (hvilket jo ikke kan
undre nogen) Irena Krush trak sig i
prot~st over at en sandsynlig
~em1sforsættelse af urangsaglige årsager
ikke blev offentliggjort. Kontroverserne
drejer sig spe~ielt om verdens 51. og
58. træk. Begivenheden fik_meget sl<?r
opmærksomhed, selvfølgelig mest pa
Side 4

Internettet. Selv ikke-skakspillere
fulgte med og mange skakspillere, der
aldrig har spillet et K-skak parti,
analyserede på træk og varianter, så det
var en lyst Udfra dette må det siges at
være kæmpe succes. Selve partiet gik
dog også samtidigt hen og lancerede en
åbningsteoretisk nyhed. Vistnok
forslået af ID1:1-a Krush, såvidt jeg
hus~er. Det virkede gennem hele
partiet, som om at det var hende, der
havde sat sig dybest ind i stillingerne.
~n åb~ gste?retisk nyhed, et
midt- og slutspil gjorde
partiet meget interessant også ud fra et
re~t sk~ligt synspunkt, Der vil uden
tvivl blive analyseret og diskuteret om
dette nye "evigtgrønne" parti i mange år
f:em. Jeg :7il her bringe partiet og
tillader mig ~t f:e~ æve enkelte
elementer. Sa vil Jeg lade det være optil
de ærede læsere at fordybe sig i deres
egne ek~pertanalyser. 1.e4 c5 2.Sf3
d6 3.Lb5+ Ld7 4.Lxd7+ Dxd7 5.c4
Sc6 6.Sc3 Sf6 7.0-0 g6 8.d4 cxd4
9.Sxd4 Lg7 10.Sde2 De6!?N
a b c d e f g h
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Nyheden ! Sort går på bonderov og
smider en kvalitet. Stillingen bliver
med et dynamisk og kompliceret. Kort

sagt skak som det skal spilles.
11.SdS Dxe4 12.Sc7+ Kd7 13.Sxa8
Dxc414.Sb6+ axb615.Sc3 Ta8
16.a4 Se417.Sxe4 Dxe418.Db3 f5
19.LgSI

Med dronningerne af brættet går partiet
over i et "rent" slutspil. Kasparov
mobilisere det optimale i hans brikker
og får aktiveret sit "sovende" tårn.
Sort har f'aet 2 merbønder for
kvaliteten, "Desværre" også en mulig
svaghed i dobbelt-b-bonden. Med
løbertrækket adressere Kasparov de
svage felter på sorts kongefløj.

32.g3 fxg3 33.fxg3 b4 34.Lf4 Ld4+
35.Kh1 l? Læg mærke til dette kokette

kongesidespring, der kom bag på de
fleste. Efter sigende er hvids konge
betydligt bedre placeret her under flere
af de "tænkbare" varianter. 35 ... b3

19 ... Ob4 20.Df7 Le5 21.h3 Txa4
36.g4 Kd5 37.g5 e6 38.hG Se7
22.Txa4 Dxa4 23.Dxh7 Lxb2
39.Td1 eS 40.Le3 Kc4 41.Lxd4
24.Dxg6 De4 25.Df7 Ld4 26.Db3 f4 exd4 42.Kg2 b2 43.Kf3 Kc3 44.h7
27.Df7 Le5 28.h4 bS 29.h5 Dc4
Sg6 45.Ke4 Kc2 46.Th1 d3 47.Kf5
30.Df5+ Oe6 31.Dxe6+ Kxe6
b1D 48.Txb1 Kxb1 49.Kxg6 d2
50.h8D d1D

FIDE

GENS UNA SUMUS
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Dronningeme er tilbage på brættet.
Desværre for verdenen er Kasparov
tættere på med sin g-bonde end verdens
noget efterladte b+d-bønder. 51.Dh7
b5? (51 ... Ka1 ! Skulle holde klar remis
efter "eksperternes udsagn.] 52.Kf6+

Opgivet !
Ifølge Kasparovs analyser er der
tvungen mat i 25 ! Han har sikkert ret
... Burde verden havde holdt remis?
Sandsynligvis ... det lidt irriterende at
Kb2 53.Dh2+ Ka1 54.Df4 b4
Kasparov nu kan gå rundt og sige :
55.Dxb4 Df3+ 56.Kg7 d5 57.Dd4+ "Goddag.jeg hedder Kasparov. Jeg har
Kb1 58.g6 De4? Afmange betegnet slået verden i skak!". Men jeg glæder
som det tabende træk. Verden presse for mig til at se nogle afVS
hårdt på for at bytte dronninger og
medleill;Il~mes.analyser af de!te parti.
forærer Kasparov de rigtige felter til . Ja, og sa haberJeg at verden far en
hans dronning. [58 ... Df5 kunne holde m~ghed for revance med de hvide
remisen ... ifølge bl.a. Irena Krush.]
brikker.
59.Dg1+ Kb2 60.Df2+ Kc1 61.Kf6
Folk med internetadgang, der har fået
d4 62.g7
blod på tanden kan jo kigge med på
www.fritzgegendeutschland de, hvor
det stærke computerprogram Fritz6, på
nogenlunde samme vilkår, spiller sort
mod den tyske befolkning (men vi
andre må godt både kigge med og
stemme). Resultatet bliver publiceret i
en fremtidig Fribonde.
Nissen.
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Brev fra en eks-Vs'er
Vedrørende årtusindfesten.
Det var trist, jeg havde ellers glædet mig sådan!
Men jeg kan godt forstå din arrangør-disposition: Specielt de kun 4 ud af 70
tidligere medlemmer er da sørgeligt. Hvad årsagen er, kan man jo vanskeligt
sige, men måske har flertallet tænkt, at 'der kommerjo nok ingen af dem, jeg
spillede sammen med' - og det bliver jo så en selvopfyldende profeti.
Simultaner og anden i øvrigt udmærket skak kan man jo opleve mange steder,
ligeledes hyggeligt socialt samvær mellem klubkammerater. Men netop Vanløses
initiativ var unikt ved at ville slå bro over skiftende medleksskarer og
så at sige gøre historien levende.
Uanset resultatet fortjener initiativtagerne derfor en oprigtig tak.
Under en træningssamling foreslog Bent Larsen engang et helt nyt dobbelt
kvalitetsoffer, Planen førte dog ikke til sejr, viste den fælles analyse, hvorpå
stormesteren så konkluderede: 'Ideen var genial, men stillingen var ikke til det.'
Tilsvarende med Årtusindfesten. Ideen var fremragende, men situationen var
åbenbart ikke til det.
Venlig hilsen

Thorbjørn (Rosen/und)

Oprob!
En gennemgang af det eksisterende Fribonde-arkiv har afsløret følgende.
mangler:
1972 nr.
1976 nr.
1978 nr.
1983 nr.
1984 nr.
1988 nr.
1988 nr.
1997 nr.

6

2
5
3
2
2
3

5

Skulle nogen af klubbens forhen- eller nuværende medlemmer ligge inde med
disse numre vil de høste umistelig hæder i-fald de forærer klubben det
pågældende eksemplar, idet man med navns nævnelse vil blive omtalt i et senere
nummer af Fribonden!
Et tidligere opråb i starten af 90'eme bragte klubbladet fra 1977 nr. 4 for dagens
lys, så det kan altså lykkes.

henv. til formand Morten
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SAXE-spark!
l.rundes hjemmekam p
Gladsaxe I

Vanløse I
Søren B. Petersen
Eivind Einersen
Morten M. Hansen
Steen Schousboe
Niels Edoo
Leif Jensen
Jens Windeleff (R)
Lars M. Pedersen

1-0
1-0
1-0
1-0
1-0
½-½
½-½
1-0
7-1

Bo Vestergaard
Erik Poulsen
Kim Sørensen
Ken Jørgensen
Peer Stenstrup
Carl Åge Pedersen
Michael Olsen
Ole Kølbye

Vores 1. hold rykker op i år! Det må være den logiske følgeslutning ovenpå 1.
rundes storsejr set i lyset af, at Vanløse på papiret er det stærkeste hold i årets
Mesterrække fulgt af AS04 og - ja såmænd: Gladsaxe ... Når vi kan vinde så stort
over rækkens 3. stærkeste hold, så b.ør vejen være banet for engenoptræden i 3.
division. Det hele endte lykkeligt på denne måde:
Windeleff blev efter 40 min. sat ind på bræt 7, idet faste mand Benny havde
meldt afbud og reserven Knud desværre sov over sig! Ganske uimponeret gik
han til opgaven med sort, og efter blot 16 træk og en stribe afbytninger havde
Gladsaxe-manden fået nok og accepterede remistilbudet i en afklaret stilling med
en hæmmet springer på a3 mod en fri løber på f5. Perfekt reserveindsats - ikke
mindst da Jens har ca. 300 ratingpoints mindre end modstanderen.
Eivind kom på tavlen som den næste. Med et meget overbevisende pillearbejde
fik han slået hul på modstanderens Modeme/Pirc-opstilling og stillet overfor
bondetab nr. 2 i træk 18 valgte modstanderen at opgive. Det er sjældent at se hvid
vinde så hurtigt i disse åbninger!
Niels var næste mand på pletten. Da jeg fik noteringslisten i hænderne stod der
imidlertid, at han havde opgivet, men misforståelsen blev opklaret nogle minutter
efter. Som sort i en sicilianer med lang hvid rokade var Niels kommet lidt i
vanskeligheder efter åbningen og måtte kompromittere sin rokadestilling med
bonde e6 og f5 for at holde hvid fra døren. Med et friskt bondeoffer fik Niels
åbnet b-linien og efter en række præcise træk var der pivåbent omkring den hvide
konge, hvorefter stillingen krakelerede fuldstændigt. Godt målbevidst spil.
Nu blev Lars færdig. Med hvid samlede han små fordele sammen i en russisk
stilling (d4 mod d5 uden e-bønder) og selvom slutspillet nærmere sig(!) - det
blev Dronning+Springer til begge - bevarede han koncentrationen. Efter et
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nydeligt pillearbejde var fordelen afgørende, men partiet sluttede mærkeligt, med
at modstanderen slog en dækket bonde med springeren ! ?
Så var det Schousboe's tur. Han kunn e have afgjort partiet allerede i træk 15 med
en officersgevinst i tre træk, men til min rædsel kom Steen ind i lokalet - netop
som modstanderen havde trukk et det fatale træk - gik direkte hen til brættet og
med en let bevægelse med armen over modstanderens skulder trak han uden så
meget som 2 sekun ders betænkningl ll Forklaringen var, betroede han mig
senere, at han kæmpede med at få ild i piben ude på gangen ... Snart efter så jeg,
at han havde tilføjet ?? efter sit eget og modstanderens træk, men rolig og fattet
gik han i gang på ny. De nåede et slutspil med L+L mod L+S, hvor den sorte
springer var på afveje. Jeg var aldrig rigtigt i tvivl om, at Steen ville vinde. Dertil
var klasseforskellen for stor.
Søren var i mellemtiden fra et ret fredeligt midtspil kommet i et tårnslutspil med
merbonde, og det blev uden de store sværdslag fra modstanderen ført sikkert
hjem. Søren er simpelthen bare god til at håndtere, hvad der ved første øjekast
ligner "simple stillinger" uden synderlige fordele.
Leifhavde på snedig vis tabt en bonde lige efter åbningen. Det tog han i stiv arm
og havde ikke betænkeligheder ved at bytte af til et slutspil med halvskidt løber
mod springer. Endnu et bondetab blev klaret med et hidsigt modangreb, der
truede med at få en fjern fribonde, og så var han igen kun en bonde bagud. Det
lykkedes ikke modstanderen at finde en gevinst, så de tog remis med 2 mod 1
bonde tilbage.
Morten var sidst færdig, selvom det kunn e være blevet remis ved trækgentagelse
lige omkrin g tidskontrollen, men det var der ikke tid til at tælle efter! Stillingen
udviklede sig derefter guns tigt for hvid uden dog for alvor at tippe over til mere
end lille fordel. På et tidspunkt investerede jeg 4 min. - hvor jeg havde 10 min.
mod 30 - og ofrede så en officer for 2 bønder i en stilling, hvor remisen let kunne
sikres, men stillingen var kompliceret og chancherig for begge parter (farlige
fribønder lurede 3 steder). Med tårn og 2 springere mod tårn og løber krakelerede
hvid og satte en springer i slag, da han blevet revet med af mit hurtige
spilletempo. Derefter var det en formssag at afvikle til et let vundet løber/3
bønder mod springer/I bonde slutspil. Og til det havde jeg et helt minut tilbage,
da modstanderen opgav ... 0-1.
Alt i alt en overordentlig positiv første runde, der lover godt for resten af
turneringen!

Morten
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Placering på den
danske rangliste
185
189
543
578
579
735
852
873

876
942
1083
1112
1119
1311
1463
1819
1909
2028
2087
2240
2377
2466
2517
2638
2980
2986
3045
3230
3267
3422
3461
3530
3903
3988
4340
4447
4457
4649
4684

Navn

Eivind E.
Søren B.P.
Leif J.
Benny P.
Steen S.
Morten M.H.
Lars M.P.
Ole D.
von Essen
Jesper A.
Knud L.
Niels E.
Stefan Å.H.
Jørgen Hansen
Søren J. s.
Niels R.
Jan Juul
Finn G.
Jørgen Holst
Keld Hj.
Erik J.
Sten B.
Asbjørn S.
Johnny A.
P. Ra.unsø
Nikolaj 0.
Jørgen Nielsen
Erling M.
Ol.e L.
John 'l'h .
Bjørn G.
Jens W.
Henrik R.P.
Kurt A.
Hans Nissen
B. Gyldholm
Jesper Holm
Bjørn J.
Jan I.

Rating

sidste
turnering

2187
2184
2027
2017
2016
1983
1950
1943
1943
1927
1900
1893
1891
1838
1797
1726
1709
1685
1675
1646
1626
1612
1605
1581
1509
1508
1498
1463
1457
1429
1423
1410
1343
1327
1259
1238
1236
1197
1190

95
96
92
75
99
98
97
94

77
90
99
98
92
91
96
99
97
99
99
83

81
85
96
98
96
99
99
99
95
99
95
99
98

99
99

Der er ialt 5518 spillere på ranglisten.
Med et gennemsnit på 1662 er Vanløse Skakklub styrkemæssigt placeret som
nr.38 på landsplan ud af ialt 243 klubber. Og det er jo ikke så ringe!
Morten
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Jule-nøddeknækkeren !
Du troede måske at julen var noget med at stoppe i hovedet og
fejlsynge salmer ... ? Nu kommer du på hård opgave !
4 diagramm er - hvor du skal tage stilling ... Det kan være mat i x træk ... bedste
positionelle forbedring ... en kombi med materiel gevinst eller måske noget helt
andet. Det bedste svar med de 4 løsninger præmieres med 3 flasker sponsorvin.
Sidste frist for svar er onsdag 19/1 - 2000. Løsninger skal gives til
redaktøren. Vinderen bliver bragt i februar Fribonden.
ADVARSEL ikke alle kan løses med computerhjælp I I

1. Hvid trækker

3. Hvid trækker

2. Sort trækker

4. Sort trækker
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6-2-6
- blandet start for 3. holdet
Ovenstående lidt kryptiske overskrift har intet med lotto eller lignende at gøre,
men er alene udtryk for. at vi lagde ud med de samm e cifre i de to første runder,
desværre med modsat fortegn.
I 1. runde havde vi besøg af Musikvidenskabeligt Instituts Skakklubs 2. hold (de
må finde et kortere navn til den klub), der dog kun mødte op med 6 mand. En lidt
kedelig måde at få points på, men det tæller alligevel, og vi vandt da også sikkert
på de spillede kampe, i alt et resultat på 6 - 2 i vort favør.
Om de enkelte partier kan jeg kun sige lidet, men det skal bemærkes, at Ibrahim ,
der var hasteindskrevet på holdet, havde en flot debut og hurtigt gjorde det af
med sin modstander. Også Sten B. vandt i sikker stil, ligesom Jan Ingv. efter et
vist lidt mere blandet parti kæmpede sit point hjem. Bjørn & Bjørn (G. og J.) nød
begge godt af deres modstanders udeblivelse.
Sune fik remis ud af sit parti og det samm e gælder for undertegnede efter en
langvarig og skiftende kamp, hvor modstanderens bønder på dronningefløjen til
sidst blev så truende, at jeg fandt det klogest at gennemtvinge en evig skak på
kongefløjen. Bagefter var vi begge enige om, at partiet nok havde fået det rigtige
resultat.
I 2. runde skulle vi så på udebane og møde Postens I. (og godt nok eneste) hold,
og begge hold var mødt fuldtalligt.
Det blev en noget mere træls affære, sådan nogle 1. hold, selv i småklubber, kan
dog være ubehagelige.
Bjørn G. gjorde det ret hurtigt af med sin modstander, ligesom Sten B. vandt i
sikker stil - ellers var det de grimme runde over hele linien. Jeg selv tøvede lidt
for længe med rokaden, hvilket kostede mig en bonde. men jeg troede dog langt
hen i slutspillet at kunn e holde remis ved at holde mine bønder på hvider felter
og dermed uangribelige for hans sortfeltede løber og samtidig hindre hans konge
i at trænge bag om - det gik dog ikke.
·
Altså et slutresultat på 2 - 6, så vi står nu efter de første 2 runder på nøjagtig
50 %, hvilket vel for så vidt er nok til, at med 5 runder tilbage er alle muligheder
fortsat til stede. Og med den holdmoral og -disciplin, der foreløbig er lagt for
dagen (ingen afbud, alle mødt og til tiden - hva' ba'), så har holdet bestemt stadig
en fremtid for sig.
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Topscoreværdigheden ser aktuelt mest sandsynligt ud til at skulle havne i toppen
af holdet, da såvel Bjørn G. som Sten B. har maksimum med 2 points, medens
ingen andre har over 1 point. Imidlertid er der jo også her 5 runder tilbage, så
medmindre d'herrer har tænkt sig at vinde revl & krat for resten (hvad der såjo
da kun i øvrigt ville være ganske fremragende), så kan der såmænd også komme
spænding herom.
Jesper Holm

Køjs Foto støtter
de aktive i ·
Vanløse Skøkklull
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Fyldstof
Nu kan en redaktørjo komme i bekneb
for relevant stof at fylde i massemediet.
Så er der jo masser af kendte triks, man
kan benytte sig af. Ekstra annoncer,
større skrift, større mellemrum, store
billeder, pictogrammer mm. Jeg har
hermed indført en ny "diciplin" =
Intetsigende stormesterremisser. Som
en start lader jeg grundnotationen tale
for sig selv, men der kan jo efterfyldes
med analyse og turneringsanekdoter en
anden gang ... bare for at fylde op ...
men ... det kunne jo komme til at ligne
Skakbladets artikel om Peter Heines
(VM) deltagelse ... I ve' ... den med
lynskakanalyser mm .... Så her kommer
uden videre omsvøb : det spændende
parti:

Lautier,J (2638) - Movsesian,S (2659)
[D15)
ch-AUT (team) Melk AUT (5),
26.10.1999
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Sf3 Sf6 4.Sc3 a6
5.c5 Lf5 6.Db3 Dc8 7.Lf4 Sbd7
8.h3 h6 9.e3 e6 1 O.Le2 Le7 11.0-0
0-0 12.Sa4 Ld8 13.Se5
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Tiden går
nu hurtigere ...
T

Hvis man er

i klubben
onsdag aften f
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Min computer dør 1. januar år 2000, så jeg
vil gerne lære at stave og regne igen.
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PROGRAM
(Aktivitetskalender)
1/12

7. runde vinterturneringen

8/12

Udsatte partier

13-17/12

3. rundeholdturneringen

22/12

Juleafslutning

Mon ikke derer nytårslyn 29/121999 ?!
Og så vi venter spændtpå næste årsprogram ...

SpJLK,sKAK

VANLØSE.SKAKKLUB
"Det bedste sted al. tilbringe onsdag aften"

Det beriger din skøkindsiøt !
og det kW111e du jo ærligt talt godt bruge !

Menighedshuset vNanløse Kirke
Ålekistevej 156
2720 Vanløse
Telefon i klubtiden: 38 74 41 07
HTTP://MOVE.TONS

