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MERE BLADDØD.

Det er med sorg i sinde,at vi her på denne plads må
konstatere et nystartet blads konkurs. Vi husker på og
beklager hver gang,en stemme i den pluralistiske debat for
stummer. Vi vil imidlertid ikke gå irette med bladets forfejle
de strategier og usunde investeringer -selv om de var mange-
nu hvor sympatien samler sig om de berørte familier og
kreditorer.

Det ligger os ligeledes fjernt at rejse nogen kritik
i denne svære stund,men vi har dog en bemærkning vedrørende
den daglige drift,og vi tænker her på de ubetalte pizza-og
konditorregninger. En sammenligning -som vi helst var foruden
med dennes redaktions yderst beskedne rammer og asketiske
hele levevis falder i øjnene. Hele efteråret har vi levet
overdådigt afnedfalden frugt fra de skønne træer og buske på
fælleden,og druk og tobak har været næsten udelukket,dog når
undtages skodsamling og læskende drikke af Damhu~søens
næringsrige vand. Vor sundhedstilstand er derfor marginalt
forbedret.

Disse mange års afsavn og fornuftige dispositioner
har ført til at vores kompagni nu står stærkt rustet i en
globåI verden i stadig forandring. Vi har en meget,meget ~tærk
økonomi og et vældigt omstillingsparat,resultatsøgende
potentiale. Vi mener,at der er enorme vækstmuligheder for vort
produkt,og har rettet vore øjne mod de baltiske lande,der jo
som bekendt åbner portene til Asien.

Det er selvindlysende,at Kompagniet ikke længere kan
drives fra vort udmærkede,men-det kan ikke nægtes-beskedne
domicil. Vi er derfor langt inde i forhandlinger om overtagelsE
af førnævnte dagblads ejendomme og faciliteter på Holmen.

Ja,læsere,der mener at have genkendt os kørende i•
røde Porscher,har ikke set fejl. Dem overtog vi fra konkurs
boet for en slik-3,5 million pr. stk!

i har endelig den glæde at kunne meddele at vi går
på Børsen i allernærmedte fremtid med vort unikke koncept,
og at vore trofaste læsere fra i morgen kan erhverve optioner
til kurs 50 ! ! !

GOD JUL OG GOD INVESTERINGSLYST!



EN GYSELIG FORBRYDELSE
Bør ikke læses afjulestemte eller
sarte sjæle.

Der skulle være ganske almindelig
vinterturnering denne sidste ons
dag i november måned.
Chefredaktøren for hovedstadens
nye mediesucces "Illegale Tiden
de" vejrede en god historie, idet
han som sædvanlig stolede på sin
lave tæft for menneskelig dumhed,
dårskab og forbrydelse.
Sendte derfor sin mest skumle og
åndsbeslægtede kriminalmedarbej
der af sted for at dække denne til
syneladende uskyldige begiven
hed.

Vel ankommen præcis kl. 19.30
faldt reporteren i hyggelig sludder
om løst og fast med 2 andre frem
mødte medlemmer.
Pludselig stod 8 vildtfremmede
mennesker i lokalet. Hvad skulle
de? Jo, de skulle spille skak mod et
Vanløse hold.
En sådan match fremgik ikke af
opslagstavlens yderst sparsomme
oplysninger eller af andre ikke
eksisterende kilder og de fremme
de var på nippet til at blive bortvist
som uønskede elementer, der ville
infiltrere den velkendte nisse- og
hyggeidyl.
Nytilkomne Vanløse-spillere kun
ne imidlertid bekræfte, at de skulle
spille holdkamp. Nogle havde dog
det problem, at de også skulle spil
le vinterturnering.

Chefredaktøren, der også skulle
spille, kom nu anstigende
("Gudskelov", sagde han selv
bagefter), og med sin autoritet og
sit skarpe intellekt (det gamle
sludrechatol), dekreterede han
holdkamp. Og så kan det nok være
der kom gang i sagerne.

De næste 6-7 minutter fløj frakker,
huer, halstørklæder, handsker,
skakbrædter, ure og skakkasser
gennem luften, og med helt ubety
delig forsinkelse var alle bænkede
og spillet i gang.
Det var en flot opvisning i, hvor
dan kaos på ingen tid forvandles til
mønstergyldig orden og tydede på
årelang træning, ikke blot i klub
ben, men helt tilbage til drenge
årene, når forældrene anmeldte et
ikke længere opsætteligt besøg i
drengeværelset for at se, hvordan
det egentlig stod til.

Alt åndede absolut fred og orden,
kaffeduften bredte sig, ikke en lyd
i huset.

Det var på tide at efterforske
eventuelt "stof' til avisen
"Downstairs".



Her herskede den sædvanlige
gravkammerstemning, hvorfra
intet levende medie ønsker at hente
historier og reporteren fortrak
gysende tilbage til de velkendte
omgivelser, idet han på trappen
nikkede forbindligt til klubbens
nestor, der formodentlig var på vej
ned for at annoncere, at kaffen
snart var klar.

Stadig ikke en lyd, ikke en bevæ
gelse i huset, og der - umiddelbart
til højre for døren på kaffebordet -
beviset for den gruopvækkende
forbrydelse:
3 skinnende våde kaffepletter af
tegnet mod den stålgrå bordplade,
ledsaget af hvislen fra kaffemaski
nens kogeplade samt den velkendte
hosten, sprutten, bøvsen og gurg
len fra den gamle satan.

Ingen tvivl var mulig: Nogen hav
de taget kaffe, inden vandet var.
løbet helt igennem.

First things first. Udåden måtte
skjules for klubbens øverste kaffe
ledelse. Et tilfældigt tilvejebragt
tørklæde ordnede denne sag. En
efterfølgende grundig efterforsk
ning af "Upstairs" og "Down
stairs" for kaffebægre og lignende
beholdere samt affaldskurve viste
sig resultatløs.

Illustrationen her,
dækker ikke
artiklens indhold!

Ingen havde forladt området,
misdæderen var stadig i huset -
Hvad nu?

En henvendelse til bestyrelsen, der
spillede skak, kom ikke på tale, og
en påkaldelse af klubbens faste
institution - den ikke eksisterende
kampleder - var li'som udelukket.

Chefredaktøren, der netop meget
hurtigt havde tabt et elendigt spil
let parti, var mere end henrykt for
at kunne kaste sig over sin ynd
lingsbeskæftigelse:
Udforskning af menneskelig lav
hed. Strategien blev lagt. ·

Mistænkelige personer måtte efter
matchen tilbageholdes og afhøres.
"Round up the usual suspects",
som det hed i en gammel film
(hvilken for resten?).

Men med omvendt fortegn.
Blomkålsører og bræktud er jo
gået af mode og heller ikke ellers
sikre kendetegn på forbryderisk
handling og sindelag, såsom rullen
med hovedet eller håndholdte,
svedglinsende pander, skulende
øjne, skraben med fødderne, taben
af blyanter - kan bruges, idet dette
arsenal indgår som naturlig del af
en skakspillers udrustning. ►
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To spillere så imidlertid rolige og
fattede og dermed mistænkelige
ud, og efter matchen blev de under
påskud af servering i kælderen af
lækker natmad og skummende øl,
lokket derned, hvor de blev over
mandet, kneblet og bundet og
smidt ind i kosteskabet under
trappen. Der var netop plads for
rengøringsmidler og-redskaber,
og vi lod lyset brænde. At ingen
mand længe tåler synet og lugten
af disse remedier er kendt viden.

Inden afhøringen forhørte vi os
dog telefonisk hos en af landets
førende retseksperter, kriminal
overbendt Betjentsen. Han mente,
at der var tale om en overordentlig
grov forbrydelse, om end ikke en
overtrædelse af landets love, og
han forslog derfor, at vi ydede de
tilbageholdte retsplejelignende
garantier som på Guantanamo
basen, samt at vi ikke udøvede
mere end mild fysisk overtalelse.

Vi gav dem derfor fodlænker på og
benævnte det retsplejelignende
garantier og kaldte dem
"Detainees".

Det forstod de ikke en brik af, men
de var allerede godt møre, og da vi
begyndte at skrubbe dem under de
bare fødder med nogle forhånden
værende skurebørster, brød de
sammen og plaprede op med en
masse sludder om ka~e og kage og
deres gamle mor.

Vi forstod straks, at ingen af disse
to tossehoveder kunne have begået
en så ondsindet og udspekuleret
forbrydelse.

Vi bandt dem derfor fast på hver
vores budcykel og kørte dem ned
til Damhusengen, der på denne
årstid er næsten lige så våd som
Damhussøen.

Her læssede vi dem af, velvidende,
at kuldedøden er længerevarende
end druknedøden.

Står de dygtige efterforskere nu på
bar bund? Nej, de har et meget lo
vende spor, der skal forfølges nær
mere.

Men af hensyn til efterforskningen,
kan intet meddeles på nuværende
tidspunkt.

Eventuelle oplysninger, der kan
bidrage til opklaringen, kan ind
telefoneres, se under redaktionen.



VIDUNDERBØRN .
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De fleste mennesker har mødt
vidunderbørn. I Skakløse Vanklub,
har adskillige medlemmer oplevet
fænomenet: En tidligere leder af
juniorafdelingen kom således ud
for,at et vidunderligt barn under
en slutspilsgennemgang,listigt
havde bundet instruktørens snøre
bånd sammen.

Også i den øvrige verden
ses med mellemrum vidunderbørn
indenfor forskellige områder.

Samuel Reshevsky lærte at
spille skak svm 4-årig,hans
landsmand Joel Benjamin var også
et vidunderbarn,og begge fra USA.

Peder Raunsø var ligeledes
vidunderbarn,indtil han lærte
skakreglerne.

Bobby Fischer og Mozart
bør nævnes for deres spil.

Det er naturligt,i et skak
blad,først og fremmest at se på
vidunderbørn i skakken. Men det
viser sig nu,at vidunderbørn
sandelig også findes indenfor
landbruget. En nyere sag afslører
et sådant fænomen. Det viser sig
nemlig,at vor dygtige finans
minister allerede i 8-9 års
alderen selvstændigt har drevet
sine forældres landbrud.

Det var derfor,at han kunne
godkendes som landmand,da han
for kort tid siden købte et
større gods på Sjælland.

PETITSTOF.

III At forhandlingerne mellem
Kasparov og FIDE lider af
et demokratisk underskud,
idet Skakløse Vanklub ikke
er hørt om sin holdning!

III At en spiller fra Skakløse
Vanklub,så vidt vides,for
tiden deltager i en ko
ordineret turnering her i
landet.

III At flere journalister fra
det netop konkursramte
dagblad Dagen har søgt job
hos os,men siden har truk
ket ansøgningen tilbage,
da de erfarede at det store
kageorgie var en afsltit~~t
affære.

III At stormester Carsten Høj
spillede en simultanmatch
mod 14 modstandere fra
klubben. Resultat:

· 12+,2=,0-!
Desværre deltog flere af
vore bedste spillere ikke!
Hvorfor?

III Rygterne om,at tennisspil
leren Anna Kournekover
har meldt sig til i
lynskakturneringen d.811
o3,har ikke kunnet
bekræftes.
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HOLDTURNERINGE...

l.hold:
Tårnby VS I 1,5-7,5
VS Perlen; 6.5-2,5
Skovlunde - VS 1

HOLDTURNERINGE
1. hold:
Tårnby 1 - VS 1 1,5-8,5
VS 1 - Perlen 1 6.5-3,5
Skovlunde 1 - VS 7,5-2,5

FIND FEM FEJL

8 - 2
9 - 1
1,5-8,5

-VS 3 8 - 2
-Værløse 1 0 -10
-VS 3 8,5-1,5

VINTERTURNERINGEN,
Skakløse Vanklub.

Ifølge de foreliggende ikke
a'jourførte turneringsoversigter
og efterretninger fra flere
troværdige rygtesmede skulle
de spillere i de respektive
rækker,har scoret flest points
føre disse rækker. Men det
må understreges,at oplysningerne
ikke er verificerede !

3.hold:
Tåstrup 3
VS 3
Herlev 2

2.hold:
VS 2 -Brøndby 2
Frederiksb. 3-VS 2
VS 2 -K 41 3

2.10 TR~<!MAT
t;



Hvorfor accepterer "Hvid"
ikke at dette slutspil er
en "stendød" remis?

Hvis du kan føre "Hvid"
til en sikker gevinst,vil
du få dit billede i vor
avis,samt modtage et mindre
beløb som belønning.

Er der flere rigtige løsninger,
vil præmien blive tildelt
ed tendenslodtrækning.



18/12
25/12

1/1
8/1

15/1
22/1
29/1
5/2

12/2
19/2

Juleafslutning
Lukket
Hygge og frisk skak► ► Nytårslyn
4. runde holdturnering
7. runde vinterturnering
Udsatte partier
Udsatte partier
Udsatte partier
Vinter/forår tumeringsrunde
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NYE MEDLEMMER:
Bjarne Henriksen og Jan
Morville, begge· kendte i
det københavnske skak
miljø, spiller i vintertur
neringen, men desværre
ikke for klubbens hold, da
de spiller for andre klub
ber.

- H. Thustrup Hansen,
tidligere borgmester, slår
nu veloplagte folder i tur
neringerne.

- Morten Ree har gjort sig
bemærket i klubbens
lynafdeling, men har ikke
tid til mere.

- Hans Henrik Nissefar vil
efter jul igen optræde i
klubben.

I Skakløse Vandklub
er en juleafslutning,
ikke helt vellykket,
hvis vore medlemmer
ikke får udtrykt deres
glæde gennem en glad
julesang:

"Hvo vil mig anklage,Og for
Dommen·drage Hen på Sinai? .... "

(Fortsættes i næste nummer.)


